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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 1989/2020-TCU/SEPROC, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2020 

TC 016.898/2005-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Ana Paula Naves Britto, CPF: 099.377.198-01, representada por Adelson Naves Britto, 
OAB 194.897/SP, do Acórdão 684/2011-TCU-Plenário, Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer 

Costa, Sessão de 23/3/2011, proferido no processo TC 016.898/2005-1, por meio do qual o Tribunal julgou 
irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional-SP 3ª Região, 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 12/12/2020: R$ 384.057,22; em solidariedade com os 
responsáveis Atilio Mauro Suarti, CPF 009.615.608-27, Maria Aparecida Bevilacqua, CPF 
085.824.698-88, Zenildo Gomes da Costa, CPF 038.520.404-34, Eber Emanoel Viana Serafim Araujo, CPF 

501.545.754-53, Fábio Horvat, CPF 279.001.108-79 e Heráclides Moreira da Silva, CPF 768.010.558-87. 
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$ 400.000,00, 

com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, a qual será atualizada monetariamente desde a data do 
Acórdão 684/2011 - Plenário até a data do efetivo recolhimento, podendo haver incidência de outros 

acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial. 

Fica Ana Paula Naves Britto NOTIFICADA também dos Acórdãos 487/2013-Plenário, Rel 
Ministro Valmir Campelo, Sessão de 13/3/2013; 341/2014-Plenário, Rel. Ministro Valmir Campelo, Sessão 

de 19/2/2014; 1184/2014-Plenário, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 14/5/2014; 726/2017-Plenário, 
Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 12/4/2017; por meio dos quais o Tribunal apreciou recursos 

interpostos contra a decisão condenatória, sem contudo dar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o 
Acórdão 684/2011-TCU-Plenário. 

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 17 de 26/01/2021, Seção 3, p. 85) 
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EDITAL 0018/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

TC 005.052/2018-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Daciel Cunha Alves, CPF: 789.180.572-53, representado pela Sra. Luciana Uchôa Esteves, 

OAB: 1145/AP, do Acórdão 274/2019 - TCU - Plenário, Rel. Ministro Vital do Rêgo, Sessão de 13/2/2019, 
proferido no processo TC 005.052/2018-1, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, 
condenando-o a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

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

ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros 
de mora até 19/1/2021: R$ 2.795.345,34; em solidariedade com Conceição Correa Medeiros 
(014.008.192-53); Cooperativa de Alimentos da Biodiversidade do Amapá (10.725.924/0001-09); Edilson 

dos Reis Lima (996.647.712-87); e Edson Barros Barbosa (860.045.812-91). O ressarcimento deverá ser 
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 300.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 274/2019 - TCU - Plenário, até 

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

Fica Daciel Cunha Alves NOTIFICADO também do Acórdão 2332/2020-TCU-Plenário, Rel. 
Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 2/9/2020, por meio do qual o Tribunal conheceu de recurso 
interposto contra o Acórdão condenatório para, no mérito, negar-lhe provimento. 

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 17 de 26/01/2021, Seção 3, p. 85) 
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EDITAL 0030/2021-TCU/SEPROC, DE 21 DE JANEIRO DE 2021 

TC 016.863/2014-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA a Lazarini & Lazarini Transportes e Serviços Marítimos Ltda. - ME, CNPJ: 

06.926.439/0001-26, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 1969/2018-TCU-Plenário, Rel. 
Ministra Ana Arraes, Sessão de 22/8/2018, proferido no processo TC 016.863/2014-3, por meio do qual o 
Tribunal julgou irregulares as 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 21/1/2021: R$ 606.298,85; em solidariedade com os responsáveis : 
Leonardo Henriques Guimarães - CPF: 021.030.507-03, Alexandre da Silva Moura - CPF: 521.217.713-87, 

Antônio José Constâncio Thomaz - CPF: 103.769.377-93, Sonia Maria Lazarino - CPF: 133.709.748-94, e 
Davi Lazarino - CPF: 404.550.509-10. 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$ 10.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 1969/2018-TCU-Plenário até a 
data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 

legais, se atingida fase de execução judicial. Notifico, ainda, dos Acórdãos 2731/2018, 1310/2019 e 
3059/2019 todos do Plenário-TCU.  

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 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 17 de 26/01/2021, Seção 3, p. 85) 
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EDITAL 0031/2021-TCU/SEPROC, DE 21 DE JANEIRO DE 2021 

TC 016.863/2014-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Davi Lazarino, CPF: 404.550.509-10, do Acórdão 1969/2018-TCU-Plenário, Rel. Ministra 

Ana Arraes, Sessão de 22/8/2018, proferido no processo TC 016.863/2014-3, por meio do qual o Tribuna l 
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 21/1/2021: R$ 606.298,85; em solidariedade com os responsáveis: Leonardo Henriques 
Guimarães - CPF: 021.030.507-03, Alexandre da Silva Moura - CPF: 521.217.713-87, Antônio José 
Constâncio Thomaz - CPF: 103.769.377-93, Sonia Maria Lazarino - CPF: 133.709.748-94, e Lazarini & 

Lazarini Transportes e Serviços Marítimos Ltda. - ME - CNPJ: 06.926.439/0001-26. 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$ 10.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 1969/2018-TCU-Plenário até a 

data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 
legais, se atingida fase de execução judicial. Notifico, ainda, dos Acórdãos 2731/2018, 1310/2019 e 

3059/2019 todos do Plenário-TCU.  

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 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 17 de 26/01/2021, Seção 3, p. 86) 
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