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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO AROLDO CEDRAZ 
 

TC 002.304/2020-1  

Natureza:  Tomada de Contas Especial  

Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo. 
Responsável:  Albert Stadler (716.057.469-91)    

DESPACHO 

 Promovam-se a citação e a diligência propostas no parecer da unidade instrutiva (peça 281), 
com fundamento no artigo 157 do Regimento Interno do TCU. 

Brasília, 22 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 

Relator 
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TC 021.178/2018-6  

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

Goiás. 
Recorrentes:  Casa de Cultura da Comunidade Negra de Goiania e 
Goias (04.510.156/0001-73); Jose Eduardo da Silva Batista 

(479.007.251-72)  

DESPACHO 

Conheço do recurso de reconsideração interposto por Jose Eduardo da Silva Batista e Casa de 
Cultura da Comunidade Negra de Goiânia e Goiás - Cacune (R001, peça 38) sem a concessão de efeito 
suspensivo, com fundamento nos artigos 277, I, 285, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, e restituo 

o processo à Serur para análise de mérito, que deverá encaminhá- lo, em seguida, ao Ministério Público, 
com vistas ao seu pronunciamento. 

Brasília, 22 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 030.137/2018-7  

Natureza:  Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Entidades e Órgãos do Governo do Estado 

de São Paulo. 
Responsável:  Fabiana Medeiros da Silva (177.166.608-02)  
Interessado:  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (33.654.831/0033-13)  

DESPACHO 

 Considerando que a peça 34 não guarda relação com o objeto tratado nos presentes autos, tendo 
sido juntada indevidamente ao processo, DETERMINO o seu desentranhamento, com fundamento nos 
artigos 157 do Regimento Interno e 17 da Resolução TCU 259/2014. 

 À SecexTCE, para as providências decorrentes. 

Brasília, 22 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 039.303/2020-9  

Natureza:  Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Paraná.  

Interessados:  Luiz Antonio Guimaraes de Rezende 
(405.113.329-04); Luiz Antonio Guimaraes de Rezende 
(405.113.329-04)  

DESPACHO 

 Conheço do pedido de reexame interposto pela Universidade Federal do Paraná (R001, peça 

14), suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 1.681/2021 - TCU - 2ª 
Câmara em relação ao recorrente, com fundamento nos artigos 277, II, e 278, caput e § 1º, do Regimento 
Interno do TCU; e autorizo a remessa dos autos à Sefip para que, preliminarmente, comunique aos 

órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido 
em face do presente recurso, com posterior encaminhamento dos autos à Serur para análise de mérito. 

Brasília, 22 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 000.457/2021-3  

Natureza:  Representação  
Unidade Jurisdicionada: Ministério da Infraestrutura.      

DESPACHO 

Conheço da presente representação, com fundamento nos artigos 235 e 237, inciso VII, do 
Regimento Interno do TCU, e determino o seu apensamento definitivo aos autos do TC 025.756/2020-6, 

nos termos dos artigos 36 e 40, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014.  

À SeinfraPortoFerrovia. 

Brasília, 23 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 006.268/2021-8  

Natureza:  Solicitação  
Unidade Jurisdicionada: não há.      

DESPACHO 

Com fulcro no artigo 59, inciso II, e 65, inciso III, da Resolução TCU 259/2014, conheço da 
presente Solicitação e autorizo o acesso eletrônico aos autos do TC-025.756/2020-6 ao servidor Reinaldo 

Cano de Mello, com vistas a subsidiar a instrução do TC-037.044/2020-6. 

À Seproc.  

Brasília, 23 de fevereiro de 2021  

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 011.390/2014-0  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Departamento Penitenciário Nacional - MJ. 

Recorrente:  Elias Galvão Coelho (169.135.154-72). 

DESPACHO 

Conheço do recurso de reconsideração interposto por Elias Galvão Coelho (R002, peças 99 a 

102), suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 8.982/2020 - TCU - 2ª Câmara em relação 
ao recorrente e aos responsáveis com ele condenados em solidariedade, com fundamento nos artigos 277, 

I, e 278, caput e § 1º, do Regimento Interno do TCU, e autorizo a remessa dos autos à SecexTCE para que, 
preliminarmente, comunique aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca 
do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso, com posterior encaminhamento dos autos à 

Serur, para análise de mérito. 

Brasília, 23 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 011.898/2020-8  

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

Aviação Civil (extinta); Secretaria de Gestão e Desempenho de 
Pessoal.  
Interessados:  Lauro Cardoso (926.591.957-49); Leonidas Moreira 

dos Santos (074.623.361-20); Lucia Serra de Miranda 
(347.355.187-20); Luciano Pereira da Cruz (086.629.836-34); Luiz 

Uehara (043.394.957-00)  

DESPACHO 

Considerando que o STF, no RE 636.553, decidiu que, "em atenção aos princípios da segurança 

jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento 
da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do 

processo à respectiva Corte de Contas”. 

Considerando que os atos dos interessados chegaram ao TCU há mais de cinco anos.   

Devolvam-se os autos à Sefip para adoção das medidas cabíveis. 

Brasília, 23 de fevereiro de 2021           

AROLDO CEDRAZ 

Relator 
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TC 011.996/2020-0  

Natureza:  Aposentadoria  
Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade de Brasília.  

Interessados:  Abel Lopes Lima (097.143.671-15); Adelina Maria 
Martins Dias Droescher (288.147.541-87); Adevina Aparecida dos 
Santos (146.616.751-34); Adevina Aparecida dos Santos 

(146.616.751-34); Adhemar Jose Guimaraes (113.502.881-87)  

DESPACHO 

Autorizo a prorrogação do prazo fixado no 66877/2020-TCU-Seproc (peça 25), por mais 15 
(quinze) dias, contados na forma do artigo 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 

Brasília, 23 de fevereiro de 2021  

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 013.442/2020-1  

Natureza:  Pensão Militar  
Unidade Jurisdicionada: Terceira Região Militar.  

Interessados:  Alice Cristina Fialho Saldanha (806.565.790-72); 
Simone Reis Saldanha (200.717.768-42)  

DESPACHO 

Considerando que o STF, no RE 636.553, decidiu que, "em atenção aos princípios da segurança 
jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento 

da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do 
processo à respectiva Corte de Contas”. 

Considerando que os atos dos interessados chegaram ao TCU há mais de cinco anos.   

Devolvam-se os autos à Sefip para adoção das medidas cabíveis. 

Brasília, 23 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 015.961/2019-2  

Natureza:  Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Entidades/órgãos do Governo do Estado do 

Paraná. 
Responsável:  Maria Teresa da Costa Ribeiro (773.730.909-82)    

DESPACHO 

Acolho, por pertinente, a proposta formulada pelo Ministério Público à peça 33. 

À SecexTCE, para a adoção das providências a seu encargo. 

Brasília, 23 de fevereiro de 2021  

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 018.636/2005-7  

Natureza:  Recursos de Revisão (tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Superintendência Federal de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento No Estado do Rio de Janeiro. 
Recorrentes:  José Antônio de Souza Veiga (R007, peças 589 a 605) 
e pela Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Fapur (R008, peças 
607 a 618). 

DESPACHO 

 Trata-se de recursos de revisão interpostos por José Antônio de Souza Veiga (R007, peças 589 
a 605) e pela Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro - Fapur (R008, peças 607 a 618) contra os termos do Acórdão 7.516/2013 - TCU - Segunda 
Câmara. 

 Considerando que, com relação ao recurso R007, a análise de admissibilidade efetuada pela 
Secretaria de Recursos considera presentes os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, concluindo 
por sua admissibilidade com fundamento no artigo 35, inciso I, da Lei 8.443/92; 

 Considerando que, em relação à peça apresentada pela Fundação de Apoio à Pesquisa 
Científica e Tecnológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Fapur (R008), a análise da 

unidade especializada sugere o seu não conhecimento à luz do que dispõe o artigo 278, § 3º, do Regimento 
Interno, visto que a entidade já fez uso desta modalidade recursal nestes autos (peça 474), tendo o seu pleito 
conhecido e, no mérito, rejeitado por meio do Acórdão 707/2019-TCU-Plenário; 

 Considerando que o Ministério Público anuiu à proposta da Secretaria de Recursos; 

 DECIDO: 

 a) conhecer do Recurso de Revisão interposto por José Antônio de Souza Veiga (R007, peças 
589 a 605), com fulcro nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso I, da Lei 8.443/92, sem a atribuição de efeitos 
suspensivos, por falta de amparo legal;  

 b) não conhecer do Recurso de Revisão interposto pela a Fundação de Apoio à Pesquisa 
Científica e Tecnológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Fapur (R008, peças 607 a 618), 

ante a ocorrência de preclusão consumativa, com fundamento 35 da Lei 8.443/1992, e 278, §§ 3º e 4º, do 
Regimento Interno do TCU; 

 c) restituir os autos à unidade de origem, para ciência desta deliberação aos recorrentes e aos 

órgãos/entidades interessados. 

Brasília, 23 de fevereiro de 2021  

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 024.000/2018-3  

Natureza:  Relatório de Acompanhamento  

DESPACHO 

Autorizo, excepcionalmente, a prorrogação do prazo fixado no Ofício de Diligência 1033/2020-
TCU/Seproc (peça 254), por mais 90 (noventa) dias, contados na forma do artigo 183, parágrafo único, do 
Regimento Interno do TCU. 

Brasília, 23 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 

Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67259630.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 34 | Quarta-feira, 24/02/2021 14 

TC 028.929/2014-4  

Natureza:  Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Balsa Nova - PR. 

Responsáveis:  José Franco Pellizzari (109.496.239-20); Osvaldo 
Vanderlei Costa (005.242.559-20); Prefeitura Municipal de Balsa 
Nova - PR (76.105.527/0001-42)  

DESPACHO 

 Promovam-se as citações, conforme proposto pela unidade instrutiva à peça 75 dos autos. 

Brasília, 23 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 038.053/2020-9  

Natureza:  Aposentadoria  
Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes.  
Interessado:  Eliete Fernandes Leite (647.592.457-15)  

DESPACHO 

Acolho, por pertinente, a proposta formulada pelo Ministério Público à peça 7. 

À Sefip, para a adoção das providências a seu encargo. 

Brasília, 23 de fevereiro de 2021  

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 044.589/2020-4  

Natureza:  Representação  
Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Gestão.      

DESPACHO 

 Trata-se de representação formulada para apurar os indícios de burla à penalidade de 
inidoneidade aplicada pelo TCU no âmbito do TC 018.852/2013-0. 

2. Conheço da representação, vez que presentes os requisitos legais e regimentais, com 
fundamento nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1º, da Resolução TCU 

259/2014. 

3. Com fulcro no art. 250, V, do Regimento Interno, determino a oitiva da empresa LLED 
Soluções e Instalações e Reformas Ltda (CNPJ 11.885.366/0001-01), para que, no prazo de 15 dias, se 

manifeste sobre os indícios de que a referida empresa estaria atuando em licitações públicas, conforme 
levantado na peça 9, com vistas a burlar a pena de declaração de inidoneidade aplicada por intermédio do 

Acórdão 3.037/2015-TCU-Plenário à empresa CEFA-3 Comércio e Prestação de Serviços Ltda. pelo 
Tribunal, tendo em vista a idêntica composição societária e atividades econômicas semelhantes, conforme 
o entendimento do Acórdão 2.218/2011/TCU- Primeira Câmara, Relator Ministro José Múcio Monteiro, 

bem como o Acórdão 495/2013-TCU-Plenário, Relator Ministro Raimundo Carreiro. 

4. Nesse sentido, determino à unidade instrutiva que encaminhe cópia da instrução (peça 9) à 

empresa LLED Soluções e Instalações e Reformas Ltda., que deverá subsidiar as manifestações requeridas.  

5. Conveniente alertar a empresa LLED Soluções e Instalações e Reformas Ltda. quanto à 
possibilidade de o Tribunal declarar a inidoneidade da empresa com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, caso 

não seja apresentada manifestação ou esta não seja acolhida. 

 Restituo os autos primeiramente à Seproc para a realização da oitiva e posteriormente à Selog 

para as providências a seu cargo. 

Brasília, 23 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 

Relator 
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Processo: 037.044/2020-6 

Natureza: Representação 
Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 

Responsável(eis): Não há. 
Interessado(os): Fundação Nacional do Índio 

DESPACHO 

Ouça-se o Ministério Público junto a esta Corte, nos termos do art. 62, inciso III, do RITCU. 

Brasília, 23 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
 

TC 005.456/2021-5  

Natureza:  Solicitação  
Unidade Jurisdicionada: não há.      

DESPACHO 

  Trata-se de solicitação apresentada pela advogada Alauana Ribeiro Las Cazas Ersinzon 
(OAB/DF 52.229), peça 3, de 5/2/2021, por meio da qual requer cópia integral do TC 000.743/2020-8, 

incluindo-se as peças sigilosas. 

2. Referido processo é de minha relatoria (Lista de Unidades Jurisdicionadas - LUJ) e versa 
sobre as contas anuais do Banco da Amazônia S/A (Basa), relativas ao exercício de 2018. 

3. As peças 13 a 15 encontram-se gravadas com sigilo e referem-se ao pronunciamento de 
mérito das contas feito pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos 

de Pensão (SecexFinanças).  

4. No momento, o processo está sob o crivo do Ministério Público de Contas (Procurador 
Rodrigo Medeiros de Lima), encontrando-se pendente de deliberação final de mérito. 

5. A requerente afirma ser “advogada da empresa Walar IT Solucões Ltda, cujo o contrato com 
o banco BASA foi objeto da auditoria da CGU, relatório 2018, parte integrante da tomada de contas, assim 

o acesso aos documentos solicitados faz parte de estudo para apresentação de defesa em processo 
administrativo em tramite perante o Banco Basa”. 

6. Quanto ao pedido de cópia, a SecexFinanças, em pronunciamento à peça 4, manifestou-se 

pelo indeferimento do pleito, in verbis: 

“Trata-se de pedido de vista-cópia do TC 000.743/2020-8, de todas as peças, inclusive as 

sigilosas, com destaque para a instrução da unidade técnica e pronunciamento da Unidade. 
O processo trata da prestação de contas anuais do Banco da Amazônia S/A (Basa), relativo 
ao exercício de 2018. O pedido (peça 3) foi aposto por advogado de empresa Walar IT 

Soluções Ltda, que não é parte ou responsável nos autos e alega que a solicitação se faz 
necessária, haja vista que o contrato entre a empresa Walar IT Soluções Ltda e o BASA foi 

objeto da auditoria da CGU, relatório 2018, parte integrante da prestação de contas. Assim 
o acesso aos documentos solicitados faz parte de estudo para apresentação de defesa em 
processo administrativo, em trâmite perante o Banco Basa. 

2. O processo (TC 000.743/2020-8) encontra-se no gabinete do procurador do MPTCU, 
após a entrega do Relatório de Auditoria (sigiloso). Nos moldes do art. 167 do Regimento 

Interno do TCU, “Não será concedida vista ou fornecida cópia de peças da etapa de 
instrução antes do seu término, observado o disposto no § 2º do art. 160”. Por sua vez, 
segundo o art. 160 do RI/TCU, “§ 2º Considera-se terminada a etapa de instrução do 

processo no momento em que o titular da unidade técnica emitir seu parecer conclusivo, 
sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 157”. Nada obstante o relatório já se encontrar no 

gabinete do Exmo. Procurador; e que esteja conclusa, portanto, a etapa instrutiva, entende-
se que possa haver prejuízo processual, na quebra do sigilo da instrução anteriormente à 
análise pelo relator e posterior submissão ao Plenário. 

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de oferecer aos interessados 
o acesso às peças necessárias e suficientes para o exercício de ampla defesa e do 

contraditório, bem como o manejo de seus interesses de sucumbência. O que aqui não é o 
caso, já que os requerentes não são responsáveis ou parte interessada no referido processo 
deste Tribunal de Contas. Como os requerentes não constam como parte interessada deste 
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processo, as solicitações serão analisadas nos termos da Lei de Acesso à Informação (LAI), 

Lei 12.527/2011. Isto dito, inexiste, no momento, sucumbência processual a exigir um 
exercício de ampla defesa e contraditório, se for o caso. 

4.  Finalmente considerando a delegação de competência para esta assessoria, conforme 
Portaria-SecexFinanças nº 1, de 5 de janeiro de 2021, art. 21º, e a inexistência de delegação 
de competência ao titular da unidade técnica para decidir, pela Portaria -MIN-RC nº 1, de 

2007, art. 1, inciso VI, propõe-se: 

a) envio dos autos ao relator;  

b) negar o acesso as peças sigilosas;  

c) envio para Seproc para comunicação a solicitante acerca da decisão que vier a ser 
tomada; 

d) anexar cópia da solicitação e deliberação aos autos do 000.743/2020-8;” 

7. Razão assiste à unidade técnica. 

8. A requerente não é parte ou representante legal de parte processual do                          TC 
000.743/2020-8.  

9. Ademais, ressalto que o feito se encontra pendente de deliberação de mérito.  

10. Por fim, consigno a natureza sigilosa das peças 13 a 15. 

11. Ante o exposto, acolho a proposta da SecexFinanças e indefiro o pedido de cópia integra l 

do TC 000.743/2020-8, com fundamento no art. 7º, § 3º, da Lei 12.527/2011 c/c o art. 4º, §1º, da Resolução 
- TCU 249/2012.   

12.  Após as providências de praxe, inclusive a comunicação deste despacho à requerente , 

promova-se o apensamento do presente processo ao TC 000.743/2020-8. 

13.  À SecexFinanças. 

Brasília, 19 de fevereiro de 2021.             

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 008.737/2020-7  

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Câmara dos Deputados.  

Interessado:  José Silvério de Castro (253.262.447-72)  

DESPACHO 

 Trata-se de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados (peça 17) contra os itens 

9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 11.566/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz, 
verbis:          

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de José Silvério 
de Castro (253.262.447-72), vinculado à Câmara dos Deputados, submetido, para fins de 
registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União;  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda 
Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, 

da Constituição Federal; 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1º, do 
Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em:  

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria referente a José Silvério de 

Castro (253.262.447-72), negando-lhe o respectivo registro;  

9.3. determinar à Câmara dos Deputados que:  

9.3.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de 
ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável;  

9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da ciência desta deliberação, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida as irregularidades 

que ensejaram a apreciação pela ilegalidade.”  

 2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento às peças 18 e 19, manifestou-se pelo 
conhecimento do pedido de reexame sem atribuição de efeitos suspensivos, por ser o apelo intempestivo: 

 “Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 Conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, sem efeito 

suspensivo, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, 
caput e §2º, e 286, parágrafo único, do RI/TCU;  

3.2 encaminhar os autos para o gabinete do relator competente para apreciação do 

recurso” 

 3. Razão assiste à unidade técnica. 

 4. A Câmara dos Deputados fora notificada do Acórdão recorrido em 5/11/2020 (quinta-feira), 
peça 11, por meio da Plataforma Conecta TCU. O prazo final legal para interposição do pedido de reexame 
esgotou-se em 20/11/2020 (sexta-feira) 

 5. Por seu turno, a peça recursal, assinada pelo Diretor substituto da Coordenação de Inativos 
e Pensionistas da Câmara dos Deputados, fora interposta em 11/1/2021 (segunda-feira), cinquenta e um 

dias, portanto, após o termo final regimental para interposição do apelo. 

 6. Considerando que a recorrente apresentou junto com a peça recursal o Mapa de Tempo de 
Contribuição e o Detalhamento dos Tempos Averbados do interessado (Sr. José Silvério de Castro), o apelo 

pode ser conhecido sem atribuição de efeitos suspensivos, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 
8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2º, e 286, parágrafo único, do RI/TCU, ante os documentos novos 

que possuem o condão de influir no resultado do julgamento.  
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 7. Por fim, ressalto que na peça recursal a própria Câmara dos Deputados pede para que o 

recurso seja conhecido sem atribuição de efeitos suspensivos (arts. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992), 
reconhecendo, assim, a intempestividade do apelo. 

 8. Ante o exposto, acolho a proposta da Serur e conheço do pedido de reexame interposto 

pela Câmara dos Deputados, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 

8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2º, e 286, parágrafo único, do RI/TCU. 

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

Serur para instrução do mérito recursal. 

Brasília, 19 de fevereiro de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0122/2021-TCU/SEPROC, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 021.976/2013-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Cleidison de Jesus Rocha, CPF: 215.842.572-53, do Acórdão 6469/2017-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 1/8/2017, proferido no processo 

TC 021.976/2013-9, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher 
aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, 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 9/2/2021: R$ 262.805,00; em solidariedade com os seguintes responsáveis : 

Luiz Helosman de Figueiredo, CPF: 089.336.264-68; Zezito Cordeiro Rodrigues, CPF: 091.171.992-04, e 
Josianis Araújo Rodrigues, CPF: 444.035.852-72. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao 
Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 20.000,00 

(arts. 57 e 58, II, da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 6469/2017-TCU-
Primeira Câmara até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidênc ia 
de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

Fica, igualmente, NOTIFICADO Cleidison de Jesus Rocha, CPF: 215.842.572-53, do Acórdão 
507/2020-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 28/1/2020, que 

conheceu do recurso de reconsideração interposto por Luiz Helosman de Figueiredo e por Zezito Cordeiro 
Rodrigues, em face do Acórdão 6.469/2017-TCU-Primeira Câmara, para, no mérito, dar-lhe provimento 
parcial unicamente para excluir, do débito imputado pelo item 9.6 do acórdão recorrido, a parcela de R$ 

4.000,00 (13/12/2007).  

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

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

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 

no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 
datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 36 de 24/02/2021, Seção 3, p. 100) 
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EDITAL 0123/2021-TCU/SEPROC, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 000.573/2016-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO o ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS DE LACERDA, CPF: 009.704.925-53, representado por 

sua inventariante, VERA LÚCIA RIBEIRO DE LACERDA, CPF: 929.649.825-20, do Acórdão 
3340/2019-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 
23/4/2019, proferido no processo TC 000.573/2016-7, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas 

contas, condenando-o a recolher aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, valor(es) histórico(s ) 
atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora 

devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação 
em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 9/2/2021: R$ 719.099,04. 
O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta 

publicação.  

A reparação do dano observará o limite do valor do patrimônio transferido (art. 5º, XLV, 

Constituição Federal/1988, e art. 5º, VIII, Lei 8.443/1992). 

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

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

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 36 de 24/02/2021, Seção 3, p. 100) 
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EDITAL 0165/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 003.072/2015-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Raimundo Mendes Ferreira, CPF: 238.616.223-00, do Acórdão 5034/2020-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 28/4/2020, proferido no processo TC 
003.072/2015-0, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos 
cofres da Fundação Nacional de Saúde, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) 

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

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 19/2/2021: R$ 713.981,67. O ressarcimento deverá ser 
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

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

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

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 

no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, 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 36 de 24/02/2021, Seção 3, p. 100) 
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EDITAL 0185/2021-TCU/SEPROC, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 035.848/2015-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica notificado o 
Instituto Projeto Viver, CNPJ: 02.414.864/0001-85, na pessoa de seu representante legal do Acórdão 

8018/2020-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Augusto Nardes, Sessão de 28/7/2020, proferido no 
processo TC 035.848/2015-4, 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 23/2/2021: R$ 662.497,37; sendo 
em solidariedade com a responsável Luciana Rufino Araújo; CPF 887.807.911-15. O ressarcimento deverá 
ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 40.000,00 

(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 aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 
datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos 

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

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 36 de 24/02/2021, Seção 3, p. 100) 
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EDITAL 0186/2021-TCU/SEPROC, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 034.649/2018-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA a associação CEABRA Coletivo de Empresários e Empreendedores Afro-Brasileiros, 

CNPJ: 02.406.518/0001-55, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 8657/2020-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 18/8/2020, proferido no processo TC 034.649/2018-2, por 
meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do o Fundo 

Nacional de Assistência Social, valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas 
de ocorrência, acrescidos dos juros de mora desde 6/12/2005, 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 23/2/2021: R$ 944.205,42; sendo em solidariedade com 
o responsável João Carlos Borges Martins; CPF- 326.454.308-72. 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). 

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

“Emissão de GRU”. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 

no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

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

datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos 
(Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de 
Controle Externo do Tribunal. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 36 de 24/02/2021, Seção 3, p. 101) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67259630.

http://www.tcu.gov.br/
http://www.tcu.gov.br/
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EDITAL 0189/2021-TCU/SEPROC, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 

TC 033.989/2018-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Antonio Arnaldo Alves de Melo, CPF: 055.346.402-78 do Acórdão 8949/2020-TCU-

Segunda Câmara, Rel. Ministro Augusto Nardes, Sessão de 25/8/2020, proferido no processo TC 
033.989/2018-4. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo 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 36 de 24/02/2021, Seção 3, p. 100) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67259630.

http://www.tcu.gov.br/
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