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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Ordinária de 03/02/2021, às 14h30 

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

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

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
029.287/2020-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Abra Rio Prestação de Serviços Terceirizados Ltda 

Interessados: A. Frugoni Locação de Mao de Obra Ltda.; Fundação Casa de Rui Barbosa 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Casa de Rui Barbosa 

Representação legal: Evilásio Alves de Souza (OAB/RJ 144.924) e outros. 

  
044.971/2020-6 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Base Administrativa do Comando de Operações Especiais  

Representação legal: não há. 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
007.095/2010-4 - 

  

Natureza: Auditoria 

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

Responsáveis: Consorcio Fidens-pavotec; Consórcio Terrayama-alicerce; Hugo Sternick;  

Jose Carlos Maia Ribeiro; Marília Fernandes Zaza Von Dollinger; Murilo de Melo Sampaio;  

Sebastião Donizete de Souza; Vilasa Construtora Ltda; Álvaro Campos de Carvalho  

Interessados: Congresso Nacional 

Representação legal: Marília Fernandes Zaza Von Dollinger, representando Álvaro 

Campos de Carvalho; Jefferson Lourenço dos Santos e outros, representando Vilasa 

Construtora Ltda; Igor Fellipe Araujo de Sousa (OAB-DF 41.605) e outros, representando 

Consorcio Fidens-pavotec; Izabela Gontijo de Queiroz Torres Paulino (OAB-MG 82.961) 

e outros, representando Consórcio Terrayama-Alicerce 

  
016.780/2020-5 - 

  

Natureza: Acompanhamento 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;  

BNDES Participações S.A 

Representação legal: Saulo Benigno Puttini (OAB-DF 42.154) e outros, representando 

BNDES Participações S.A. e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

  
027.006/2018-2 - 

  

Natureza: Auditoria 

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

Responsáveis: Flávio Decat de Moura; Luiz Carlos Ciocchi; Ricardo Medeiros  

Representação legal: Renata Rocha Rodrigues (OAB-RJ 99.902) e outros, representando 

Furnas Centrais Elétricas S.A. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67046461.
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040.953/2012-2 - 

  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Francisco de Assis Rodrigues Fróes  

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta) 

Responsáveis: Aridney Loyelo Barcellos; Due Promocoes e Eventos Ltda; Edson Gaspar; 

Fany Alves Domingos do Nascimento; Francisco de Assis Rodrigues Fróes; José Maria 

Martins; Luiz Silveira Rangel; Magda Oliveira de Myron Cardoso; Marcilene Assunção 

Moreira; Orlando Moreira da Silva; Renato Stoppa Candido; Wilson Felicissimo de Lima 

Representação legal: Rievane Santos Fonseca (OAB-GO 35.037) e outros, representando 

Francisco de Assis Rodrigues Fróes; João Henrique Soares de Holanda (OAB-DF 36.556) 

e outros, representando Luiz Silveira Rangel; Pedro de Almeida Martins Filho (OAB-DF 

25.726) e outros, representando Renato Stoppa Candido; Livia Rodrigues da Fonseca 

(OAB-DF 27824) e outros, representando Due Promocoes e Eventos Ltda; Mirian Ribeiro  

Rodrigues de Mello Goncalves (OAB-DF 17.956), representando José Maria Martins  

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
008.216/2010-0 - 

  

Natureza: Auditoria 

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

Responsáveis: Consorcio Aterpa M.martins - Emsa; Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes; Eduardo Calheiros de Araújo; Luiz Antonio Pagot; Silvio 

Figueiredo Mourão 

Interessados: Congresso Nacional 

Representação legal: João Gabriel Perotto Pagot (OAB-MT 12055) e outros, 

representando Luiz Antonio Pagot; Anna Carolina da Motta Dal Pozzolo (OAB-MG 

75.327) e outros, representando Consorcio Aterpa M.martins - Emsa; Cairo Roberto Bittar 

Hamú Silva Júnior (OAB-DF 17042) e outros, representando Consorcio Aterpa M.martins  

- Emsa e M.martins Engenharia e Comercio S/A; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, 

representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  

  
018.957/2017-0 - 

  

Natureza: Levantamento 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A.; BB Tecnologia e Serviços S.A.; Caixa 

Econômica Federal 

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

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

Representação legal: Drielly Alves de Castro (OAB-GO 47.744) e outros, representando 

BB Tecnologia e Serviços S.A.; Deusa Maura Santos Fassina (OAB-SP 164146), 

representando Banco do Brasil S.A.; Murilo Muraro Fracari (OAB-DF 22.934) e outros, 

representando Caixa Econômica Federal 

  
028.297/2020-2 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Nova Alvorada do Sul - MS 

Representação legal: não há 

  
033.274/2020-7 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia 

Representação legal: não há 

  
037.214/2020-9 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Representante: MED7 Equipamentos Hospitalares Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí 

(HU/PI/Ebserh) 

Representação legal: não há 
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Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
011.944/2015-3 - 

  

Natureza: Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado do Maranhão 

Responsáveis: Adriano Aragão Mendonça; Cristiana Ribeiro Guimarães; Francisco Sousa 

de Bastos Freitas; Murilo Andrade de Oliveira; Norma Maria Souza Muniz e Sebastião 

Albuquerque Uchôa Neto 

Interessado: Sebastião Albuquerque Uchôa Neto 

Representação legal: o próprio interessado 

  
029.373/2020-4 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Teresina Engenharia Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Wall Ferraz - PI 

Representação legal: : Thiago Ramos Silva (OAB/PI 10.260) 

  
031.366/2015-5 - 

  

Natureza: Recurso de Revisão 

Recorrentes: Federação Interestadual dos Mototaxistas e Motoboys Autônomos 

(Fenamoto) 

Entidades do Governo do Estado de Goiás  

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de Goiás  

Representação legal: Pedro Calmon Mendes (OAB-DF 11.678) 

  
040.820/2020-3 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Engeltech Equipamentos Médico Hospitalar Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Hospital Federal Cardoso Fontes (HCFC) 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
024.824/2020-8 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento  

Nacional - Senai/DN; Serviço Social da Indústria - Conselho Nacional - Sesi/CN 

Representação legal: Cassio Augusto Muniz Borges (OAB/DF 20.016-A) e outros 

  
028.962/2020-6 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Social do Comércio - Administração Regional no 

Estado de Minas Gerais - Sesc/MG 

Representação legal: Frederico Norberto França Caldeira (OAB-MG 145.040) e outros, 

representando Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais; Stefania Vito r 

Pereira (OAB-MG 97709) e outros, representando Sindicato dos Empregados em Entidades 

de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de Minas Gerais - 

Senalba/MG 

  
033.732/2020-5 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Administração Interna - MD 

Representação legal: não há 

  
039.921/2020-4 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ympactus Construtora e Transportes Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Milagres/BA 

Representação legal: não há 
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046.761/2020-9 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Link Card Administradora de Benefícios - Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento no Estado de Mato Grosso do Sul 

Representação legal: Henrique Jose da Silva (OAB-SP 376.668) e outros, representando 

Link Card Administradora de Beneficios Eireli 

  
047.229/2020-9 - 

  

Natureza: Representação 

Representantes: Giros Projetos Audiovisuais Ltda.; REC Produtores Associados Ltda. - 

EPP; Taguay Tayussy Brandão Souza - ME; Tem Dende Produções Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional do Cinema - Ancine; Ministério do Turismo 

- MTur 

Representação legal: Jose Belisario Cabo Penna Franca e outros, representando Giros  

Projetos Audiovisuais Ltda., Tem Dende Produções Ltda, Taguay Tayussy Brandão Souza 

e REC Produtores Associados Ltda 

  
047.256/2020-6 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Comando Logístico do Exército - MD/CE 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
047.747/2020-0 - 

  

Natureza: Denúncia 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

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

Representação legal: não há 

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA, em substituição ao Ministro VITAL DO RÊGO 

  
017.442/2015-0 - 

  

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

e condenou-o ao pagamento de débito e multa em razão de irregularidades na execução de 

termo de compromisso que tinha por objeto “Ações de Atendimento Emergencial, de 

Socorro, Assistência e Restabelecimento de Serviços Essenciais". 

Recorrente: Ângelus Cruz Figueira 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Manacapuru/AM 

Responsável: Ângelus Cruz Figueira 

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

Interessado em sustentação oral: 

- Eurismar Matos da Silva (OAB/AM 9.221), em nome de 

ÂNGELUS CRUZ FIGUEIRA 
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PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

Ministra ANA ARRAES 

  
031.629/2016-4 - 

  

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

recorrentes e os condenou ao pagamento de débito em razão de irregularidades observadas 

em contrato que tinha por objeto a execução de serviços de recuperação estrutural do Píer 1 

do Terminal Petroquímico de Miramar. 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Pará. 

Responsáveis:  Ademir Galvão Andrade; Maria de Fátima Peixoto Carvalho; Nelson 

Francisco Marzullo Maia; Nelson Pontes Simas; Probase Projetos e Engenharia Ltda 

Representação legal: Caio Farah Rodriguez (OAB/SP 148.254) e outros, representando 

Probase Projetos e Engenharia Ltda; Ana Carolina Mendes de Albuquerque (OAB/PA 

26.487) e outros, representando Nelson Pontes Simas; Camila Ribeiro Peixoto (OAB/PA 

17347), representando Maria de Fátima Peixoto Carvalho; Cristiana Pinho Martins 

(OAB/PA 9.328), representando Ademir Galvão Andrade 

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

REABERTURA DE DISCUSSÃO 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
039.025/2019-5 - 

  

Consulta acerca da possibilidade de adoção de fórmula que estabeleça o cálculo do valor da 

garantia adicional disposta no § 2º do art. 48 da Lei nº 8.666/1993. 

Consulente: Desembargador Federal Kássio Nunes Marques 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Representação legal: não há 

 
Revisor: Ministro Benjamin Zymler (25/11/2020) 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
004.914/2015-5 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que fez determinações em processo de 

acompanhamento da negociação e da celebração de acordo de leniência, nos termos da Lei 

12.846/2013 (Lei Anticorrupção - LAC). 

Recorrente: Advocacia-geral da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Advocacia-Geral da União; Controladoria-Geral da União; 

Petróleo Brasileiro S.A 

Representação legal: Taísa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488), representando Petróleo 

Brasileiro S.A  

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

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
022.832/2020-3 - 

  

Ato de alteração de pensão civil. 

Interessado: Milton Candido de Oliveira 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 

Representação legal: não há. 
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Ministro AUGUSTO NARDES 

  
020.984/2019-7 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou Solicitação do Congresso 

Nacional em que se requereu a realização de fiscalização na concessão do Polo Rodoviário  

de Pelotas1/RS. 

Recorrente: Agência Nacional de Transportes Terrestres  

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres  

Representação legal: Juliana Fehrenbach Coitinho (OAB-RS 64.122), representando Fábio 

de Oliveira Branco, Marcel Van Hattem e Daniel Trzeciak Duarte; e Emanoel Gonçalves 

de Carvalho (Procurador Federal) 

  
040.468/2019-4 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização acerca da correta 

bilhetagem dos serviços de dados por parte das prestadoras do Serviço Móvel Pessoal. 

Solicitante: Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informátic a 

da Câmara dos Deputados, Exmo. Sr. Deputado Félix Mendonça Júnior 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Telecomunicações  

Representação legal: não há 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
037.046/2018-7 - 

  

Representação autuada em razão da detecção de risco de dano ao erário na execução de 

contrato de repasse firmado com objetivo de construção do Centro de Biotecnologia 

Industrial do Tecpar em Maringá/PR. 

Órgãos/Órgão/Entidade/Unidade: Instituto de Tecnologia do Paraná - Tecpar, Ministério  

da Saúde 

Representação legal: não há 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
000.067/2021-0 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para 

contratação de serviços de Fábrica de Software (LOTE I) e de Fábrica de Qualidade e Testes 

(LOTE II). 

Representante: Basis Tecnologia da Informação S.A 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres  

  
014.760/2018-5 - 

  

Pedido de reexame contra acórdão que apreciou relatório de auditoria de conformidade que 

cuida da consolidação de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), realizada com o 

objetivo de avaliar a conformidade das aquisições de Tecnologia da Informação (TI) desde 

a fase de planejamento até a etapa de execução contratual. 

Recorrente: Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) do 

Ministério da Economia (ME) 

Órgão/Entidade/Unidade: Autoridade Portuaria de Santos S.A; Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 

Fundação Nacional de Saúde; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Integração 

Nacional (extinta); Ministério da Saúde; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 

(extinta); Superintendência Regional do Dnit no Estado de Sergipe - DNIT/MT 

Representação legal: Raul Pereira Lisboa (OAB-DF 35180) e outros, representando 

Ministério da Economia; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes  
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020.532/2009-2 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a recurso de revisão 

interposto em face de deliberação que julgou as contas do recorrente irregulares, com 

imputação de débito e multa, em decorrência de superfaturamento na aquisição, 

transformação e fornecimento de equipamentos para três Unidades Móveis de Saúde 

adquiridas à conta de recursos federais. 

Embargante: André Luiz Ceciliano 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Paracambi/RJ 

Representação legal: José Durvalino Romão (OAB-DF 16163 e OAB/PE 9.787) e Vito r 

Lobo Morais (OAB/PE 46.765). 

  
035.444/2020-7 - 

  

Representação acerca de supostas irregularidades na licitação que teve por objeto 

contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de alimentação  

para os comensais refugiados oriundos da Venezuela e os comensais empregados no apoio 

a atividade, a qual engloba a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de 

cocção, fornecimento e distribuição das refeições, incluindo ainda todo fornecimento de 

insumos. 

Representante:  AJ Refeições Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva 

Interessado:  Ism Gomes de Matos Eireli 

Representação legal: Caio Fonteles Medeiros Amora 

  
039.682/2020-0 - 

  

Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto 

a contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva, englobando 

fornecimento de mão de obra, peças/materiais e serviços eventuais/extras nas instalações 

ordinárias, especiais, equipamentos prediais, equipamentos de refrigeração e climatização , 

exaustão e ventilação mecânica, tratamento de ar e limpeza de rede de dutos de todas as 

unidades da entidade. 

Representante: Navele Empreendimentos e Serviços Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva 

Representação legal: 

 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
011.858/2012-5 - 

  

Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, 

com condenação em débito e aplicação de multa, além de inabilitação para o exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança, em razão de irregularidades relacionadas à 

execução de contrato de repasse para pavimentação de ruas. 

Recorrentes: André Luiz de Sousa e Silva, Paulo Sergio Xavier Nogueira e Antônio Cesar 

Coe Pinto 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Aracati - CE 

Representação legal:  Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (OAB/CE 31566) e outros, 

representando todos os recorrentes  

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
000.055/2021-2 - 

  

Referendo de medida cautelar concedida em representação sobre possíveis irregularidades  

em concorrência realizada para contratação de serviços de consultoria técnica e educacional 

na Plataforma Microsoft 365. 

Representante: Trivium Inovação Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Senac no Estado do Rio Grande do 

Norte 

Representação legal: não há 
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005.498/2019-8 - 

  

Tomada de Contas Especial instaurada para apurar supostos danos advindos de contratações 

realizadas para execução de serviços de manutenção de bens imóveis. 

Órgão/Entidade/Unidade: 7º Depósito de Suprimento 

Responsáveis:  Abraão Silva de Melo; Amilse Kozo Fukui; Arthur Dourado Freyesleben; 

Bruno Bezerra Duarte; Cristiano da Silva Carvalho Barbalho; Erlano Guimarães Cordeiro;  

João Picolo Filho; Juryon Rodrigo de Vasconcelos Salgues; Marcos Antonio da Silva 

Junior; Mauricio Navarenho; Mauricio Sampaio Pereira; Nilson Pereira Matias; e    FM 

Comércio e Serviços de Construções Eireli - P F da Silva Ferigollo Eireli 

Representação legal: não há 

  
006.166/2007-2 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em decorrência de pagamentos indevidos 

consubstanciados no crédito irregular de recursos provenientes de ordens bancárias emitidas 

em favor de pessoas sem direito aos valores. 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando da 1ª Região Militar 

Responsáveis: Adilson Alves Pinheiro; Airton Quintella de Castro Menezes; Celso Ricardo  

Souto Maluf; Luiz Alberto Caldeira dos Santos; Márcio Domeneck Salgado; Reinaldo  

Ezequiel da Costa 

Representação legal: Gustavo Ramos dos Santos (OAB-RJ 140331) e outros, 

representando Reinaldo Ezequiel da Costa; Zairo Lara Filho (OAB-RJ 12860), 

representando Celso Ricardo Souto Maluf e Márcio Domeneck Salgado; Edson Martins 

Areias (OAB-RJ 94105) e outros, representando Airton Quintella de Castro Menezes  

  
006.697/2017-8 - 

  

Monitoramento do cumprimento de determinação expedida no âmbito de processo que trata 

de Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização nas operações do 

BNDES e da BNDESPar com as empresas do Grupo JBS/Friboi. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia; Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Representações legais: Ana Paula Barbosa de Sá (OAB/RJ ); André Carvalho Teixeira 

(OAB/DF ; André de Castro Oliveira Pereira Braga (OAB/RJ 201971); Adriana Diniz de 

Vasconcellos Guerra (OAB/SP ); Anna Paula Bottrel Souza (OAB/RJ ; Carina Gallardo Rey 

(OAB/RJ ; Cristina Telles de Araujo Silva (OAB/RJ ;  Danilo Messere 

Romancini  (OAB/DF ; Geide Daiana Conceição Marques (OAB/DF ); Henrique Bastos 

Rocha (OAB/RJ ) Isamara Seabra (OAB/DF ; Juliana Calixto Pereira (OAB/DF ;   Marcelo 

Sampaio Vianna Rangel (OAB/RJ ; Márcia Aita Almeida (OAB/DF 13.539); Melissa 

Monte Stephan, Rodrigo Sales da Rocha Abreu (OAB/RJ ; Maria Joana Carneiro de Moraes 

(OAB/RJ , Melissa Monte Stephan (OAB/RJ ); Pedro José de Almeida Ribeiro (OAB/RJ , 

Taís Guida Fonseca Guedes   (OAB/RJ  e outros representando BNDES 

  
015.844/2018-8 - 

  

Representação autuada com objetivo de avaliar as condutas e responsabilidades dos agentes 

que adotaram tratamento prejudicial à rentabilidade do BNDES ao aprovarem spread de 1% 

em pelo menos quatro operações. 

Órgão/Entidade/Unidade:  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 

BNDES 

Responsáveis: Armando Mariante Carvalho Junior; Bruno Castelo Branco; Bruno Hilano  

Regueira; Caio Marcelo de Medeiros Melo;  Elvio Lima Gaspar; Fernando Marques dos 

Santos; Gabriel Alvarez Pimentel; Gil Bernardo Borges Leal; Guilherme Narciso de 

Lacerda; João Carlos Ferraz; Julio Cesar Maciel Ramundo; Leonardo Pereira Rodrigues dos 

Santos;  Leonardo Roque Nicolay Lagrec; Livia dos Reis Cavalcante Jose Rocha; Luciano  

Galvão Coutinho; Luciene Ferreira Monteiro Machado; Luiz Eduardo Melin de Carvalho e 

Silva; Luiz Fernando Linck Dorneles; Luiz Filipe de Castro Neves; Marcelo Orlando  

Mesquita da Silva;  Marcia Cristina da Silva Dias; Marcos Alberto Pereira Motta; Mauricio  

Borges Lemos; Patricia Junqueira Esmeraldo; Roberta Lavalle da Silva Faria; Roberto Zurli 

Machado; Thais de Azevedo Gama Pinto 

Representações legais:  Allan Lúcio Sathler; Felipe de Souza Ferreira Lobo;  Liliana de La 

Piedra Correa; Marcellus Samir Salles; Rudyard Bruno da Silva Rios; Saulo Benigno 

Puttini; Vinicius Camargo Araújo 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67046461.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 20 | Segunda-feira, 01/02/2021 9 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA, em substituição ao Ministro BRUNO 

DANTAS 

  
007.113/2013-7 - 

  

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

recorrentes, condenando-os ao pagamento de débito e de multa, em razão de irregularidades 

em contrato de repasse para a construção da primeira etapa de rodoviária municipal. 

Recorrentes: Genecias Mateus Noronha; Keylly Mateus Noronha; Antão Roques de 

Freitas; Antônio Everaldo Henrique Tomaz; José Alves Limeira; José Elpídio Lima Barbosa 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Parambu/CE 

Representação legal: Gabriel Nogueira Eufrásio (OAB/CE 6.745) e outros, representando 

Ana Raquel Ferreira de Almeida, Antão Roques de Freitas, Antônio Everaldo Henrique  

Tomaz, Antônio Carvalho Lins, Genecias Mateus Noronha, José Alves Limeira, Keylly  

Mateus Noronha e Tadeu Noronha Mota; Maria Imaculada Gordiano Oliveira Barbosa 

(OAB/CE 8.667) e outros, representando Cosampa Projetos e Construções Ltda 

 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
022.549/2019-6 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que considerou procedente denúncia acerca do 

pagamento irregular de verba de representação. 

Embargante: Federação das Indústrias do Estado do Paraná - Fiep 

Órgão/Entidade/Unidade: Federação das Indústrias do Estado do Paraná - Fiep 

Representação legal: Marco Antônio Guimarães (OAB/PR 22.427); Rodrigo Pozzobon  

(OAB/PR 25.997); Alexander Miranda (OAB/PR 43.462); Thiago Bertapelli (OAB/PR 

31.078); Camila Gaeski (OAB/PR 44.110); Christian Schramm Jorge (OAB/PR 25.957), 

Claudia Beeck Moreira de Souza (OAB/PR 46.108); Fabíola de Fátima Barroso 

Mascarenhas (OAB/PR 31.211); Narjara Cheyenne Carmelo Andriet (OAB/PR 50.506);  

Juliano Gurski da Silva (OAB/PR 48.085); Camila da Silva Zadra (OAB/PR 67.636);  

Juliana Raschke Dias Bacarin, (OAB/PR 56.047); Mayara Segalla Savoia Assef (OAB/PR 

91.169) 

  
047.393/2020-3 - 

  

Solicitação em que se requer a prorrogação, por sessenta dias, do prazo para entrega da 

prestação de contas relativa ao exercício de 2020. 

Interessado: Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, Presidente do Conselho Nacional do Sesi 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Social da Indústria (Sesi) 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA, em substituição ao Ministro VITAL DO RÊGO 

  
010.925/2015-5 - 

  

Recurso contra acórdão que julgou irregulares as contas, com débito, multas e inidoneidade, 

em decorrência da falta de comprovação da execução física e financeira de convênio para a 

realização de exposição. 

Recorrentes: Aliança Comunicação e Cultura Ltda.; Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva;  

Marta Feitosa Lima Rodrigues; e Tânia Maria da Silva Penha 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC 

Representação legal: Napoleão Manoel Filho (OAB/PE 20.238) 

  
018.415/2018-0 - 

  

Pedido de reexame contra acórdão que considerou improcedentes representações sobre 

possíveis irregularidades em licitação para aquisição de material de intendência - 

fardamento, constituído de calça, blusa e gorro. 

Recorrente: EBN - Comércio, Importação e Exportação Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando Logístico do Exército  

Interessados: Citel - Comércio e Indústria Têxtil Eireli; EBN - Comércio, Importação e 

Exportação Ltda.; Naxos Confecção e Comércio Ltda. 

Representação legal: Carlos Alberto Silva de Melo (OAB/PB 12.381), Marco Fábio 

Domingues (OAB/SP 149.592) e Sergio Santelli da Silva. 
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034.954/2015-5 - 

  

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

e imputou-lhe o débito apurado em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos 

repassados à municipalidade, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Nacional 

de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, no exercício de 2005. 

Recorrente: Anderson Jose de Sousa 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Rio Preto da Eva/AM 

Representação legal: André Luiz Condoto Oshiro (OAB/DF 31.600) e outros  

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
027.073/2020-3 - 

  

Representação acerca de possíveis irregularidades em edital de pregão eletrônico, com 

vistas à aquisição de material de limpeza. 

Representante: Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: 2º Grupo de Artilharia de Campanha Leve - MD/CE 

Interessados: 14ª Circunscrição de Serviço Militar; 2º Grupo de Artilharia de Campanha 

Leve - MD/CE; Bravery Industria e Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.; 

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo; Charlei Boni; Daliuma 

Comercio de Peças Automotivas Ltda.; Essenza Industria Química Eireli; Formula - 

Comercio e Servicos Ltda.; H. R. Mendonca; Ideal Lins Comercial de Produtos e 

Equipamentos Ltda.; J C N Comercio e Empreendimentos Eireli; J. J. Vitalli; Koper In 

Comercio e Serviços Eireli; Multisul Comercio e Distribuição Ltda.; Safira Industria e 

Comercio de Cosméticos Ltda.; Suares Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda  

Representação legal: Alcione Pereira Machado (OAB-MG 173.352), representando Safira 

Industria e Comercio de Cosméticos Ltda.; Rodrigo Luiz de Oliveira Staut (OAB-SP 

183.481) e outros, representando Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda 

  
035.230/2020-7 - 

  

Agravo interposto com o intento de obter a revogação da medida cautelar expedida em 

processo de representação sobre possível irregularidade em concorrência para registro de 

preços. 

Recorrente: Serviço Social do Comércio (Sesc-AR/DF) 

Representante: RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Sesc no Distrito Federal 

Representação legal: Henrique de Sousa Lima (OAB-DF 53.484) e outros, representando 

Administração Regional do Sesc no Distrito Federal; Juscelio Garcia de Oliveira (OAB-DF 

23788) e outros, representando RDJ Assessoria e Gestao Empresarial Eireli 
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
 

TC 004.087/2017-8  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  

Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional do Dnit No 
Estado do Mato Grosso do Sul - DNIT/MT. 

Responsáveis:  Carlos Roberto Milhorim (181.922.386-87); Rodocon 
Construções Rodoviárias Ltda (30.090.575/0001-03)  

DESPACHO 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Carlos Roberto Milhorim (peça 98) 
contra os itens 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 3008/2020 - TCU - Plenário, relator Ministro Augusto 

Nardes, in verbis:            

“VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial (TCE), extraído 
dos autos do TC 013.434/2015-2, para apurar responsabilidade solidária entre a sociedade 

empresária Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. e o ex-servidor do Departamento 
Nacional de Infraestrutura e Transportes - Dnit, Sr. Carlos Roberto Milhorim, relativamente 

a débitos apurados em diversos contratos de obras rodoviárias no município de 
Dourados/MS;  

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

ante as razões expostas pelo Relator, em:  

9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b”, “c” e 

“d”, § 2º, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, 
inciso I, 209, incisos II, III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as 
contas de Carlos Roberto Milhorim e da empresa Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.;  

9.4. condenar solidariamente o Sr. Carlos Roberto Milhorim e a empresa Rodocon 
Construções Rodoviárias Ltda. ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, 

atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas 
discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, 
para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres 

do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), nos termos do art. 23, 
inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992: 

9.5. aplicar individualmente à Carlos Roberto Milhorim e à empresa Rodocon Construções 
Rodoviárias Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento 
Interno do TCU, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fixando-lhes 

o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal 
(art. 214, III, “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do 

Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo 
recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;  

9.6. considerar graves as infrações cometidas por Carlos Roberto Milhorim, nos termos do 

art. 60 da Lei 8.443 de 1992 e do art. 270, § 1º, do Regimento Interno do TCU;  

9.7. inabilitar Carlos Roberto Milhorim para o exercício de cargo em comissão e de função 

de confiança no âmbito da administração federal pelo período de oito anos a contar da data 
de publicação deste Acórdão, nos termos do art. 60 da Lei 8.443 de 1992 e do art. 270 do 
Regimento Interno do TCU; 
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9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as 

notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;” 

2. A Secretaria de Recursos - Serur, em instrução à peça 99, propôs conhecer do recurso de 

reconsideração e atribuir- lhe efeitos suspensivos, estendendo-os aos demais devedores solidários:  

“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Carlos Roberto Milhorim, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 3.008/2020-TCU-

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

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

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

presente recurso.” 

3. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de reconsideração interposto à peça 

98, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU.  

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU e 53, caput, da Resolução 
TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 3008/2020 - TCU - Plenário, 

relator Ministro Augusto Nardes, estendo o efeito suspensivo aos demais devedores solidários. 

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

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

Brasília, 25 de janeiro de 2021   

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 031.119/2019-0  

Natureza: Representação  
Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 

Responsáveis: Adailton Ferreira Trindade (317.250.151-53); Fábio 
Lenza (238.544.131-49); Geddel Quadros Vieira Lima 
(220.627.341-15); Jorge 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); Márcio 

Percival Alves Pinto (530.191.218-68); Paulo Roberto dos Santos 
(530.422.719-00); Raphael Rezende Neto (318.777.021-53); Roberto 
Derzie de Sant Anna (244.689.591-34); Sergio Pinheiro Rodrigues 

(008.205.123-20)  
Interessado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (33.657.248/0001-89)  

DESPACHO 

Trata-se de representação autuada por força do Acórdão 1232/2019-Plenário, de minha 

relatoria, proferido no processo TC-035.244/2017-8, com vistas a apurar os fatos relacionados à operação 
de crédito à empresa Concessionária SPMAR S. A. no valor aproximado de R$ 2 bilhões, com recursos da 

Caixa e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

2. Em razão dos indícios de irregularidades constatados pela equipe de autoria no bojo do 
presente processo, a Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de 

Pensão (SecexFinanças), com base nos pareceres uniformes às peças 66 a 68, promoveu audiência dos 
responsáveis da Caixa e oitiva do BNDES. 

3. Neste despacho aprecio o segundo pedido de prorrogação de prazo (60 dias) feito por Geddel 
Quadros Vieira Lima (peça 172, de 21/1/2021), para apresentar razões de justificativa em resposta ao Ofício 
de Audiência 60208/2020-TCU/Seproc (ciência em 12/11/2020). 

4. Em despacho à peça 140, de 30/11/2020, deferi o pedido anteriormente formulado pelo 
requerente concedendo-lhe prazo adicional de 60 dias, o qual se findou em 26/1/2021.  

5. A concessão de mais 60 dias afigura-se razoável. 

6. Ante o exposto e com fulcro no parágrafo único do art. 183 do RI/TCU, concedo ao Sr. 
Geddel Quadros Vieira Lima prazo adicional de 60 dias para apresentação de razões de justificativas, a 

serem contados do término do prazo anteriormente deferido. 

7. À SecexFinanças.  

Brasília, 28 de janeiro de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 038.293/2019-6  

Natureza:  Representação  
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Ipirá - BA.      

DESPACHO 

Relato o presente processo em razão de sorteio realizado nos termos do art. 18 da Resolução -
TCU 175/2005. 

2. Trata-se de representação autuada a partir do Ofício 5611/19-SGE, de 23/10/2019, por meio 
do qual o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) encaminha cópia da 

Deliberação 04390e18, referente a Denúncia formulada pelos vereadores da Câmara municipal de Ipirá/BA 
em desfavor do Sr. Marcelo Antônio Santos Brandão, então Prefeito de Ipirá/BA (2017-2020), que apontou 
possíveis irregularidades na licitação 018/2017, que culminou na contratação da empresa Miliza Lenita 

Lopes - ME para execução de PST - Projeto de Trabalho Social preliminar e do PDST - Plano de 
Desenvolvimento Socioterrorial, com recursos procedentes do convênio firmado entre o município e a 

Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida no valor de R$ 451.783,40.  

3. A Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), em pareceres 
uniformes (peças 3 e 4), propôs não conhecer da representação pois não estariam presentes indíc ios 

concernentes à irregularidade ou ilegalidade: 

“INSTRUÇÃO INICIAL DE REPRESENTAÇÃO SEM PEDIDO DE CAUTELAR 

A. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

TC 038.293/2019-6 Representação acerca de irregularidades na contratação de empresa para 

prestação de serviço para execução de PST - Projeto de Trabalho Social 

preliminar e o PDST - Plano de Desenvolvimento Socioterrorial firmado com 

a Miliza Lenita Lopes - ME, com recursos procedentes do convenio firmado 

entre a prefeitura municipal de Ipirá/BA e a Caixa Econômica Federal no 

âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Conhecimento. Comunicação. 

Arquivamento. 

UNIDADE JURISDICIONADA UASG 

Prefeitura do Município de Ipirá/BA --- 

OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviço para execução de PST - Projeto de Trabalho Social preliminar e o 

PDST - Plano de Desenvolvimento Socioterrorial no município de Ipirá/BA. 

REPRESENTANTE . 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA)    

HÁ PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL?   

Não.   

NÚMERO DO CONTRATO     

Licitação n. 018/2017 (peça 1) 

VIGÊNCIA VALOR  

Não informado. R$ 451.783,40 (peça 1, p. 2)  

FASE DO CONTRATO 

Não informado.  
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B. ALEGAÇÕES DO REPRESENTANTE  

1. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia encaminhou ao TCU, em 18/11/2019, cópia dos autos da sua 

deliberação TCM n. 04390e18, que apresenta a denúncia realizada pelos vereadores da Câmara municipal de Ipirá/BA em 

face do sr. Marcelo Antônio Santos Brandão, prefeito no exercício financeiro de 2017, a respeito do cometimento de 

irregularidades na licitação n. 018/2017 para contratação da empresa Miliza Lenita Lopes - Me para execução de PST - 

Projeto de Trabalho Social preliminar e o PDST - Plano de Desenvolvimento Socioterrorial, no âmbito do programa 

“Minha Casa Minha Vida”, tendo resultado na celebração do convenio firmado com a Caixa Econômica Federal no valor 

de R$ 451.783,40 (peça 1, p.2). 

2.  O expediente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) foi remetido a esta Corte para 

“fiscalização do processo licitatório e sua execução, tendo em vista como fonte recursos federais”.  

3. Na documentação encaminhada, observa-se as seguintes informações nos autos do processo encaminhado pelo TCM/BA: 

Alegam os denunciantes, em síntese, que o contrato foi celebrado ao arrepio da lei, e que "os serviços da 

empresa MILIZA LENITA LOPES - ME não se enquadram no conceito de serviços técnicos profissionais 

especializados catalogados no artigo 13 da Lei n. 8.666/93. E não se enquadram porque exige do profissional 

o conhecimento comum e ordinário, inerente a todo e qualquer profissional. E ainda que se enquadrasse, não 

há provas de que a empresa contratada tivesse notória especialização na área e exclusividade, de forma a 

diferenciá-la das demais empresas" (peça 1, p.2). 

(...) 

Em 23 de maio de 2018 foi apresentada a este Tribunal de Contas dos Municípios o arrazoado protocolado 

sob TCM nº 6165e18, acompanhado de documentos (does. 02 a 09 do e-TCM), por meio do qual o gestor 

aduziu, em síntese, que a contratação por inexigibilidade se amoldaria ao caso concreto, tratando, 

primeiramente, da singularidade do objeto ao dispor que "os serviços constantes na proposta de trabalho 

anexa ao presente procedimento administrativo, apresentam objeto que não poderia ser prestado por 

qualquer empresa, haja vista natureza estritamente técnica do objeto a ser contratado pela Administração: 

contratação de empresa para prestação de serviço para execução de PST— Projeto de Trabalho Social — 

Preliminar e PDST — Plano de Desenvolvimento Socioterritorial, referentes aos contratos que deram 

subsidio para o Município firmar convênios junto c) Caixa Econômica Federal n o âmbito do programa 

Minha Casa Minha Vida" (peça 1, p.3). 

(...) 

Concluída a instrução processual, foram os autos remetidos ao d. Ministério Público Especial de Contas, 

para fins de cumprimento do disposto no inciso II, do art. 5°, da Lei Estadual nº 12.207/11, resultando na 

Manifestação MPC nº 680/2018, que opinou pelo conhecimento e pela procedência da denúncia, com 

aplicação de multa ao gestor e determinação de rescisão do contrato celebrado com a empresa Miliza Lenita 

Lopes - ME, sem prejuízo de representação ao Ministério Público Estadual, haja vista, em tese, a prática de 

ilícito penal e de ato de improbidade administrativa (peça 1, p.4). 

Analisado o processo, entendeu esta Relatoria, à época do primeiro julgamento, pela ilegalidade na 

contratação mediante a Inexigibilidade de Licitação nº 018/2017, no valor de R$451.783,40 (quatrocentos e 

cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), em burla ao devido procedimento 

licitatório, sendo julgado procedente a Denúncia pelo Plenário desta Corte de Contas, com aplicação das 

sanções previstas na Lei Complementar nº 06/91, sem prejuízo da representação ao Ministério Público 

Estadual, conforme sugerido pelo Parquet de Contas, para fins de apuração de eventuais ilícitos penais e 

atos de improbidade administrativa cometidos pelo gestor, em especial atenção ao quanto previsto no art. 89 

da Lei nº 8.666/93. 

Na sequência, o denunciado apresentou o Pedido de Reconsideração TCM nº 08032e18, com vistas à reforma 

da deliberação sobredita, alegando, em síntese, a incompetência desta Corte de Contas, aduzindo que os 

recursos são federais, sendo a matéria de competência, portanto, do Tribunal de Contas da União. No mérito, 

reiterou os argumentos anteriormente apresentados. 

(...) 

Sendo assim, a competência para fiscalização acerca da aplicação destes recursos é do Tribunal de Contas 

da União - TCU, não cabendo a atuação desta Corte de Contas, nos termos estabelecidos pelo art. 71, Inciso 

VI, da Constituição Federal (peça 1, p.5).  

C. EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

LEGITIMIDADE DO AUTOR 

O representante possui legitimidade para denunciar ilegalidades ou irregularidades perante o 

Tribunal? 

(Fundamento: art. 237, IV, do Regimento Interno/TCU)  

Sim 

REDAÇÃO EM LINGUAGEM COMPREENSÍVEL 

A representação está redigida em linguagem clara e objetiva, contém nome legível, 

qualificação e endereço do representante?  

(Fundamento: art. 235 do Regimento Interno/TCU)  

Sim 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67046461.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 20 | Segunda-feira, 01/02/2021 16 

INDÍCIO CONCERNENTE À IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE 

A representação encontra-se acompanhada do indício concernente à irregularidade ou 

ilegalidade apontada pelo autor?  

(Fundamento: art. 235 do Regimento Interno/TCU)  

Não 

COMPETÊNCIA DO TCU 

A representação trata de matéria de competência do TCU?  

(Fundamento: art. 235 do Regimento Interno/TCU)  
Não 

INTERESSE PÚBLICO 

O representante não trouxe elementos suficientes para comprovar que houve irregularidades. 

Ademais, nos termos do art. 106, § 3º, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, somente 

deverá ser dado prosseguimento ao processo no caso de os fatos denunciados serem 

considerados de alto risco, materialidade ou relevância, o que não restou comprovado com as 

informações presentes nos autos. 

(Fundamento: art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014) 

Não 

Análise quanto ao interesse público: Se confirmadas as alegações do representante, há potencial risco de danos ao erário.  

CONCLUSÃO QUANTO AO EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

4. Ausentes os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1º, da 
Resolução - TCU 259/2014, a representação não deve ser conhecida. 

 
E. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO   

5. Em virtude do exposto, propõe-se: 

a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes 

os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1º, 
da Resolução - TCU 259/2014; 

b) comunicar ao representante que o conteúdo da deliberação que vier a ser proferida poderá 

ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 

c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, 

parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.”  

4. Divirjo da unidade técnica.  

5. Segundo a Deliberação 04390e18/TCM-BA, a denúncia apresentada àquele Tribunal volta-

se contra a contração da empresa Miliza Lenita Lopes - ME mediante inexigibilidade, por não ter se 
enquadrado nas hipóteses do artigo 13 da Lei 8.666/93. 

6. O feito foi instruído perante o TCM/BA, tendo sido inclusive submetido ao crivo do 
Ministério Público que atua perante aquela Corte, o qual exarou parecer pela procedência da denúncia. 

7. Após a instrução processual, a matéria foi apreciada pelo TCM/BA num primeiro momento, 

ocasião em que a Corte considerou procedente a denúncia, sancionando responsável denunciado: 

“Analisado o processo, entendeu esta Relatoria, à época do primeiro julgamento, pela 

ilegalidade na contratação mediante a Inexigibilidade de Licitação nº 018/2017, no valor 
de R$451.783,40 (quatrocentos e cinqüenta e um mil, setecentos e oitenta e três reais e 
quarenta centavos), em burla ao devido procedimento licitatório, sendo julgado procedente 

a Denuncia pelo Plenário desta Corte de Contas, com aplicação das sanções previstas na 
Lei Complementar nº 06/91, sem prejuízo da representação ao Ministério Público Estadual, 

conforme sugerido pelo Parquet de Contas, para fins de apuração de eventuais ilícitos 
penais e atos de improbidade administrativa cometidos pelo gestor, em especial atenção ao 
quanto previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93.” 

8. Contudo, em sede recursal (pedido de reconsideração), aquele Tribunal entendeu que os 
numerários envolvidos seriam federais, motivo pelo qual encaminhou o presente expediente ao Tribunal de 

Contas da União. 
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9. É certo que o Ofício 5611/19-SGE, de 23/10/2019, não contém cópia da denúncia 
apresentada tampouco detalhes da contratação da Miliza Lenita Lopes - ME. 

10. No entanto esse lapso pode ser suprido por medida saneadora (diligência) de modo a 
possibilitar a elucidação dos fatos trazidos ao TCU. 

11. Aliás, não se pode perder de vista que houve uma decisão proferida pelo TCM/BA 
(atualmente reformada por entender aquela Corte que as irregularidades por ela constatada oneraram o 
erário federal) que apontou para irregularidades e ilegalidades no certame objeto da representação.  

12. Tais fatos merecem apuração mais detida por parte desta Casa.  

13. Ante o exposto, CONHEÇO da representação, pois presentes os requisitos de 
admissibilidade constantes do art. 235, caput, c/c o parágrafo único do art. 237, do Regimento Interno/TCU, 
e do art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, e, com fulcro no art. 11 da Lei 8.443/1992, e DECIDO: 

 13.1 REALIZAR diligência ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, com 
fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de 15 (quinze ) 
dias, encaminhe cópia do processo em cujos autos foi proferida a Deliberação 04390e18, com vistas a 
que este Tribunal de Contas da União possa instruir a presente representação, autuada com base no Ofício 
5611/19-SGE, de 23/10/2019, referente à Denúncia formulada pelos vereadores da Câmara municipal de 
Ipirá/BA em desfavor do Sr. Marcelo Antônio Santos Brandão, então Prefeito de Ipirá/BA (2017-2020), 
que apontou possíveis irregularidades na licitação 018/2017, culminando na contratação da empresa Miliza 
Lenita Lopes - ME para execução de PST - Projeto de Trabalho Social preliminar e do PDST - Plano de 
Desenvolvimento Socioterrorial, com recursos procedentes do convênio firmado entre o município e a 
Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida no valor de R$ 451.783,40; 

13.2. REALIZAR diligência à Prefeitura Municipal de Ipirá - BA, com fundamento nos artigos 
157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

a) informe a este Tribunal o andamento completo da Licitação 018/2017, devendo 
encaminhar cópia do processo administrativo referente ao certame, contendo o respectivo edital, a 
adjudicação e a decisão homologatória; e 

b) encaminhe cópia do contrato celebrado com a empresa Miliza Lenita Lopes - ME, 
detalhando o valor contr Prefeitura Municipal de Ipirá - BA atual, vigência, objeto e execução 
orçamentária e financeira;  

 13.3. ALERTAR à Prefeitura Municipal de Ipirá - BA que o não atendimento de diligênc ia 
adotada pelo Relator no prazo assinado, sem justificativa, enseja aplicação da multa do inciso IV do art. 58 
da Lei 8.443/1992, a qual independe de audiência; 

13.4. ENCAMINHAR cópia do presente Despacho aos órgãos a serem diligenciados com 
vistas a subsidiá-los na prestação das informações requisitadas. 

14. Recebidas as documentações objeto das diligências, reinstrua a SeinfraUrbana o feito e 
submeta-o a este Relator.  

15. À SeinfraUrbana. 

Brasília, 28 de janeiro de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 039.552/2020-9  

Natureza: Representação  
Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes.  

DESPACHO 

Trata-se de representação de unidade técnica (Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura 

Rodoviária e de Aviação Civil - SeinfraRodoviaAviação) autuada com vistas a apurar a possível ausência 
de critérios, na Instrução de Serviço/DG/DNIT 10/2019 (IS/DG/DNIT 10/2019), para o reequilíbr io 

econômico-financeiro de contratos administrativos decorrentes do acréscimo ou decréscimo, conforme o 
caso, dos custos de aquisição de materiais betuminosos. 

2. Em despacho que proferi à peça 13, de 9/12/2020, acolhi proposta da SeinfraRodoviaAviação 

e autorizei realização de oitiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para, 
no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre os fatos apontados na representação quanto à publicação de 

Instrução de Serviço visando à formalização de termos aditivos contratuais referentes ao acréscimo dos 
preços dos materiais betuminosos decorrentes da nova política de preços da Petrobras, sem o cálculo do 
real impacto financeiro desses aumentos no montante total dos contratos. 

3. O DNIT foi notificado em 21/12/2020 por intermédio do Ofício de Oitiva 69372/2020-
TCU/Seproc. 

4. Em requerimento à peça 16, de 5/1/2021, a entidade solicitou prorrogação de prazo por 40 
dias para cumprir a oitiva, alegando a complexidade da matéria. 

5. A Seproc encaminhou os autos a meu Gabinete com proposta de deferir o pedido. 

6. Ante o exposto e com fulcro no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno, concedo ao 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes prazo adicional de 40 dias, contados do término 

do prazo anteriormente concedido, para apresentação de resposta ao Ofício de Oitiva 69372/2020-
TCU/Seproc. 

7. À SeinfraRodoviaAviação. 

Brasília, 28 de janeiro de 2021  

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 024.136/2020-4  

Natureza: Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Massaranduba - 

PB. 
Responsáveis: Joana Darc Queiroga Mendonca Coutinho 
(219.302.104-00); Paulo Fracinette de Oliveira (503.804.194-91)  

Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(00.378.257/0001-81)  

DESPACHO 

Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Paulo Fracinette de Oliveira, em razão da omissão no dever de 

prestar contas do Convênio 700230/2010 (Siafi 661798), firmado entre o FNDE e o município de 
Massaranduba/PB, tendo por objeto a aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações 

para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola. 

2. Valor repassado: R$ 196.020,00. Vigência: 7/7/2010 a 2/1/2012, com prazo para 
apresentação da prestação de contas em 30/4/2013. 

3. O motivo da TCE é a omissão no dever de prestar contas. 

4. A Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação), em instrução às peças 49 a 

51, informou que o responsável “enviou recibo de apresentação da prestação de contas (peça 46, p. 11)” 
e que, em “consulta ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), realizada em 17/12/2020 (peça 
47), demonstrou que a prestação de contas está aguardando análise da autarquia”,  

5. Diante da prestação de contas intempestiva, propôs a SecexTCE diligenciar ao FNDE nos 
seguintes termos:  

“HISTÓRICO 

2. Em 17/9/2018, com fundamento na IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016 e 
DN/TCU 155/2016, o dirigente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação autorizou a 

instauração da tomada de contas especial (peça 1). O processo foi registrado no sistema e-TCE com o 
número 1575/2018. 

3. O Convênio 700230/2010, registro Siafi 661798, foi firmado no valor de R$ 198.000,00, 
sendo R$ 196.020,00 à conta do concedente e R$ 1.980,00 referentes à contrapartida do convenente. Teve 
vigência de 7/7/2010 a 2/1/2012, com prazo para apresentação da prestação de contas em 30/4/2013. Os 

repasses efetivos da União totalizaram R$ 196.020,00 (peça 7). 

4. O fundamento para a instauração da tomada de contas especial, conforme consignado na 

matriz de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a constatação da omissão no dever de 
prestar contas dos recursos recebidos.  

5. O responsável arrolado na fase interna foi devidamente comunicado e, diante da ausência 

de justificativas suficientes para elidir a irregularidade e da não devolução dos recursos, instaurou-se a 
tomada de contas especial. 

6. No relatório (peça 19), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor 
original de R$ 196.020,00, imputando-se a responsabilidade ao Sr. Paulo Fracinette de Oliveira, prefeito 
municipal de Massaranduba/PB (gestões 2009-2012 e 2017-2020).  

7. Em 9/6/2020, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria (peça 22), em 
concordância com o relatório do tomador de contas. O certificado de auditoria e o parecer do dirigente 

do órgão de controle interno concluíram pela irregularidade das presentes contas (peças 23 e 24). 
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8. Em 23/6/2020, o ministro responsável pela área atestou haver tomado conhecimento das 

conclusões contidas no relatório e certificado de auditoria, bem como do parecer conclusivo do dirigente 
do órgão de controle interno, manifestando-se pela irregularidade das contas, e determinou o 

encaminhamento do processo ao Tribunal de Contas da União (peça 25). 

9. Na instrução inicial (peça 30), analisando-se os documentos nos autos, concluiu-se pela 
necessidade de realização de citação e audiência para as seguintes irregularidades:  

9.1. Irregularidade 1: não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais 
repassados ao município de Massaranduba/PB, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores 

transferidos, no âmbito do Convênio 700230/2010, cujo prazo encerrou-se em 30/4/2013. 

9.1.1. Evidências da irregularidade: Informação 1097/2018-Seapc/Coapc/Cgapc/Difin/FNDE 
(peça 12). 

9.1.2. Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição 
Federal; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; cláusula décima terceira do 

termo de convênio (peça 5, p. 7). 

9.1.3. Débito: 

Data de ocorrência Valor histórico (R$)  

4/1/2011 196.020,00 

9.1.3.1. Cofre credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

9.1.4. Responsável: Paulo Fracinette de Oliveira, prefeito municipal de Massaranduba/PB nas 
gestões 2009-2012 e 2017-2020. 

9.1.4.1. Conduta: não demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos e 

geridos por meio do Convênio 700230/2010, em face da omissão na prestação de contas, cujo prazo 
encerrou-se em 30/4/2013. 

9.1.4.2. Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal 

entre as possíveis despesas efetuadas e os recursos recebidos no âmbito do Convênio 700230/2010. 

9.1.4.3. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é 

razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta 
diversa da praticada, qual seja, desincumbir-se do seu dever por meio da apresentação da prestação de 
contas no prazo e forma devidos.  

9.1.5. Encaminhamento: audiência. 

9.2. Irregularidade 2: não disponibilização das condições materiais mínimas e necessárias 

para que a sucessora pudesse apresentar a prestação de contas do Convênio 700230/2010, cujo prazo 
encerrou-se em 30/4/2013. 

9.2.1. Evidências da irregularidade: Informação 1097/2018-Seapc/Coapc/Cgapc/Difin/FNDE 

(peça 12). 

9.2.2. Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição 

Federal; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; cláusula décima terceira do 
termo de convênio (peça 5, p. 7). 

9.2.3. Responsável: Paulo Fracinette de Oliveira, prefeito municipal de Massaranduba/PB nas 

gestões 2009-2012 e 2017-2020. 

9.2.3.1. Conduta: não disponibilizar as condições materiais mínimas e necessárias para que 

sua sucessora pudesse apresentar a prestação de contas. 

9.2.3.2. Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal 
entre as possíveis despesas efetuadas e os recursos recebidos no âmbito do Convênio 700230/2010. 
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9.2.3.3. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é 

razoável supor que a responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta 
diversa da praticada, qual seja, desincumbir-se do seu dever por meio da apresentação da prestação de 

contas no prazo e forma devidos.  

9.2.4. Encaminhamento: audiência.  

9.3. Irregularidade 3: não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de 

contas do Convênio 700230/2010, expirado em 30/4/2013, e não apresentação de justificativas ao 
concedente que demonstrassem a existência de impedimento de prestar contas quando do vencimento do 

referido prazo. 

9.3.1. Evidências da irregularidade: Informação 1097/2018-Seapc/Coapc/Cgapc/Difin/FNDE 
(peça 12). 

9.3.2. Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição 
Federal; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; cláusula décima terceira do 

termo de convênio (peça 5, p. 7). 

9.3.3. Responsável: Joana Darc Queiroga Mendonça Coutinho, prefeita municipal de 
Massaranduba/PB na gestão 2013-2016. 

9.3.2.1. Conduta: descumprir o prazo originalmente estipulado para prestação de contas dos 
recursos federais recebidos à conta do Convênio 700230/2010, o qual se encerrou em 30/4/2013, como 

também não apresentar justificativas ao concedente que demonstrassem a existência de impedimento de 
prestar contas quando do vencimento do referido prazo 

9.3.2.2. Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal 

entre as possíveis despesas efetuadas e os recursos recebidos no âmbito do Convênio 700230/2010. 

9.3.2.3. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é 

razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta 
diversa da praticada, qual seja, desincumbir-se do seu dever por meio da apresentação da prestação de 
contas no prazo e forma devidos.  

9.4. Encaminhamento: citação. 

10. Apesar de o tomador de contas não haver incluído Joana Darc Queiroga Mendonça 

Coutinho como responsável neste processo, após análise realizada sobre a documentação acostada aos 
autos, concluiu-se que sua responsabilidade deveria ser incluída, uma vez que foram constatadas 
evidências de que tenha tido participação nas irregularidades aqui verificadas. 

11. Em cumprimento ao pronunciamento da unidade (peça 32), foram efetuadas citação e 
audiências dos responsáveis, como segue: 

a) Paulo Fracinette de Oliveira - promovida a citação e a audiência do responsável, conforme 
delineado adiante: 

Comunicação: Ofício 36511/2020 - Seproc (peça 37) 

Data da Expedição: 24/7/2020  

Data da Ciência: 3/8/2020 (peça 39)  

Nome Recebedor: Vanderlei Estevão  

Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável, conforme pesquisa realizada na base de dados da Receita 

Federal (peça 33). 

Fim do prazo para a defesa: 18/8/2020  

  

Comunicação: Ofício 37996/2020 - Seproc (peça 38) 

Data da Expedição: 24/7/2020  
Data da Ciência: 3/8/2020 (peça 40) 

Nome Recebedor: Suelene Nunes Duarte 

Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável, conforme pesquisa realizada nos sistemas corporativos do 

TCU (peça 35). 

Fim do prazo para a defesa: 18/8/2020  
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b) Joana Darc Queiroga Mendonça Coutinho - promovida a audiência da responsável, 

conforme delineado adiante: 

Comunicação: Ofício 36512/2020 - Seproc (peça 36) 

Data da Expedição: 23/7/2020  

Data da Ciência: 29/7/2020 (peça 43)  

Nome Recebedor: Maria da Penha  

Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável, conforme pesquisa realizada na base de dados da Receita 

Federal (peça 34). 

Fim do prazo para a defesa: 13/8/2020  

  

 

12. Conforme Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais (peça 44), as 

providências inerentes às comunicações processuais foram concluídas.  

13. O Sr. Paulo Fracinette de Oliveira apresentou defesa e documentação a título de prestação 

de contas (peça 46). A Sra. Joana Darc Queiroga Mendonça Coutinho apresentou defesa (peça 42). 

ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012 

Avaliação de Viabilidade do Exercício do Contraditório e Ampla Defesa 

14. Verifica-se que não houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que 
tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente (art. 6º, 

inciso II, c/c art. 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016), uma vez que o fato gerador 
da irregularidade sancionada ocorreu em 1/5/2013, e os responsáveis foram notificados sobre as 
irregularidades pela autoridade administrativa competente conforme abaixo: 

14.1. Paulo Fracinette de Oliveira, por meio do ofício acostado à peça 8, recebido em 
24/3/2017, conforme AR (peça 9). 

14.2. Joana Darc Queiroga Mendonça Coutinho, excepcionalmente, não houve notificação. 

Valor de Constituição da TCE  

15. Verifica-se, ainda, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1/1/2017 é de 

R$ 292.951,89, portanto superior ao limite mínimo de R$ 100.000,00, na forma estabelecida conforme os 
arts. 6º, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016.  

OUTROS PROCESSOS/DÉBITOS NOS SISTEMAS DO TCU COM OS MESMOS 

RESPONSÁVEIS 

16. Informa-se que foram encontrados outros processos no Tribunal com os mesmos 

responsáveis: 

Responsável Processos 

PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA 020.046/2018-9 (RA, aberto) e 040.158/2020-9 (TCE, aberto) 

JOANA DARC QUEIROGA MENDONÇA COUTINHO 002.704/2020-0 (TCE, aberto) 
 

17. A tomada de contas especial está, assim, devidamente constituída e em condições de ser 
instruída. 

EXAME TÉCNICO 

18. O Sr. Paulo Fracinette de Oliveira enviou recibo de apresentação da prestação de contas 
(peça 46, p. 11). Consulta ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), realizada em 17/12/2020 

(peça 47), demonstrou que a prestação de contas está aguardando análise da autarquia. 

19. Nesse contexto, a fim de evitar retrabalho, preservar a segurança jurídica e homenagear 

as instâncias de controle, é pertinente e oportuno diligenciar o FNDE, para que a autarquia analise a 
documentação apresentada a título de prestação de contas e emita nota técnica para atestar a regularidade 
das despesas realizadas pelo município de Massaranduba/PB, frente aos recursos do Convênio 

700230/2010 (Siafi 661798) e aos normativos e legislação pertinentes. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67046461.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 20 | Segunda-feira, 01/02/2021 23 

20. Deve-se salientar que, estando a aludida prestação de contas no TCU, o FNDE não poderia 

mais aprová-la ou não, embora nada obste o fornecimento de subsídios pela mencionada autarquia a esta 
Corte, de modo a assistir a sua análise. 

21. Nesse sentido, cabe mencionar o Acórdão 1.580/2008-1ª Câmara (Relator Min. Substituto 
Marcos Bemquerer), por intermédio do seu item 9.1, deu nova redação à determinação emanada no item 
9.4 do Acórdão 430/2008-1ª Câmara, nos seguintes termos: 

9.4. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que se abstenha 
de aprovar prestação de contas apresentada por responsável após encaminhamento da tomada de contas 

especial ao TCU, submetendo novos documentos eventualmente recebidos à Corte de Contas, com 
manifestação conclusiva quanto à pertinência deles e suficiência para justificar as irregularidades 
ensejadoras da instauração da tomada de contas especial, ficando reservado exclusivamente ao TCU 

deliberar quanto ao mérito das contas; 

22. Cabe também explicitar os itens 8 e 9 do voto do referido Acórdão 1.580/2008-1ª Câmara, 

do Relator Min. Marcos Bemquerer: 

8. Acontece que, no processo em epígrafe, houve o esgotamento das providências 
administrativas antes do ingresso da presente TCE no Tribunal, não havendo mais espaço para aprovação 

ou avaliação das contas pelo concedente após a remessa da TCE à Corte de Contas, ao contrário do que 
praticou o FNDE, que aprovou as referidas contas após o envio dos autos ao TCU. Noutro dizer, exauridas 

as medidas a cargo do tomador de contas sem sucesso e tendo sido encaminhada a TCE a esta Casa, 
findada estará a competência administrativa, restando, por conseguinte, somente ao TCU emitir juízo de 
mérito acerca das irregularidades que deram causa à deflagração da TCE. 

9. É de se registrar, porém, que tal fato não implica que o órgão ou a entidade de origem deva 
se abster de trazer ao conhecimento do TCU novos documentos referentes às prestações de contas já 

ingressas no Tribunal, ao revés, deve submetê-los à apreciação da Corte de Contas, informando sobre a 
pertinência e a possibilidade de os documentos oferecidos servirem de subsídio ao exame de mérito por 
parte do TCU. O que se veda, repisa-se, é que o órgão administrativo venha decidir sobre a aprovação ou 

não das contas em momento processual inoportuno, qual seja, ulteriormente ao envio da TCE ao Tribunal. 

23. Dessa forma, nesse contexto de TCE instaurada por omissão e apresentação intempestiva 

de documentação a título de prestação de contas, reafirma-se que o posicionamento adequado no presente 
instante é aguardar a emissão da correspondente nota técnica pelo FNDE, a fim de evitar retrabalho, 
preservar a segurança jurídica e homenagear as instâncias de controle. 

24. Os argumentos apresentados pelo Sr. Paulo Fracinette de Oliveira (peça 46) e pela Sra. 
Joana Darc Queiroga Mendonça Coutinho (peça 42) serão analisados na instrução de mérito, juntamente 

com a análise da nota técnica a ser emitida pelo FNDE. 

Informações Adicionais 

25. Informa-se que há delegação de competência do relator deste feito, Ministro Raimundo 

Carrero, para a diligência proposta, nos termos do art. 1º, inc. I, da Portaria-MIN-RC 1, de 2/4/2007. 

CONCLUSÃO 

26. Em face do exposto, considerando a documentação a título de prestação de contas 
intempestiva apresentada pelo responsável no contexto de TCE instaurada por omissão no dever de prestar 
contas, necessária se faz a análise efetiva e completa da regularidade dessa documentação como elemento 

probatório das despesas realizadas. 

27. Nesse sentido, é proposta diligência ao FNDE, para envio de nota técnica que apresente, 

inclusive, posicionamento sobre a pertinência e a possibilidade de os documentos oferecidos servirem de 
subsídio ao exame de mérito por parte do TCU. 
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28. Por fim, entende-se que os autos devem ser submetidos à consideração do Relator, em que 
pese haver delegação de competência para a realização da diligência que ora se propõe, uma vez que o 
comando a ser expedido pelo TCU para que o FNDE, mediante nota técnica, informe sobre a pertinência 
e a possibilidade de os documentos oferecidos servirem de subsídio ao exame de mérito da presente TCE 
transcende o conteúdo de medida saneadora por excelência, razão por que, para sua realização, se impõe 
a autorização daquele que preside o processo. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

29. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo realizar 
diligência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento nos artigos 10, § 1º, e 
11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do RI/TCU, para que, no prazo de trinta dias, sejam encaminhados os 
seguintes documentos e informações com vistas ao saneamento e subsídio na análise da prestação de 
contas intempestivamente apresentada pelo Sr. Paulo Fracinette de Oliveira sobre a execução do Convênio 
700230/2010 (Siafi 661798): 

a) cópia de nota técnica a ser expedida em face da prestação de contas intempestiva do 
Convênio 700230/2010 (Siafi 661798), considerando o entendimento vigente no TCU, que estipula a 
análise detalhada e extensiva de toda documentação apresentada a título de prestação de contas, tanto no 
que se refere à análise da execução física, quanto no que tange à análise financeira; 

b) informações sobre a pertinência e a possibilidade de os documentos oferecidos pelo 
responsável servirem de subsídio ao exame de mérito por parte do TCU; 

27. Deve ser encaminhada ao FNDE cópia da presente instrução e da documentação acostada 
à peça 46, a fim de subsidiar a apresentação da resposta à diligência. 

28. Por fim, deve-se esclarecer ao FNDE que o não atendimento, no prazo fixado, sem causa 
justificada, à diligência que lhe for enviada, pode ensejar a aplicação de multa, com fundamento no art. 
58, inciso IV, da Lei 8.443/1992.” 

6. A preliminar proposta pela unidade técnica deve ser acatada. 

7. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, autorizo realizar 
diligência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (CNPJ 00.378.257/0001-81) 
para que, no prazo de 30 dias, os seguintes documentos e informações com vistas ao saneamento e subsídio 
na análise da prestação de contas intempestivamente apresentada pelo Sr. Paulo Fracinette de Oliveira sobre 
a execução do Convênio 700230/2010 (Siafi 661798): 

7.1. cópia de nota técnica a ser expedida em face da prestação de contas intempestiva do 
Convênio 700230/2010 (Siafi 661798), considerando o entendimento vigente no TCU, que estipula a 
análise detalhada e extensiva de toda documentação apresentada a título de prestação de contas, tanto no 
que se refere à análise da execução física, quanto no que tange à análise financeira; e 

7.2. informações sobre a pertinência e a possibilidade de os documentos oferecidos pelo 
responsável servirem de subsídio ao exame de mérito por parte do TCU. 

8. Encaminhe-se ao FNDE cópia deste despacho e da peça 46 com vistas a subsidiar o 
cumprimento da diligência. 

9. Por fim, alerto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que a falta de 
atendimento à diligência no prazo assinado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa previs ta 
no art. 58, inciso IV, da lei 8.443/92, a qual prescinde de prévia audiência.  

10. À SecexTCE para as providências a seu turno. 

Brasília, 28 de janeiro de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 031.139/2019-1  

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 

Região/RJ.  
Interessado:  Eloi Henrique de Souza (347.004.717-00)  

DESPACHO 

 Trata-se de pedido de reexame interposto por Eloi Henrique de Souza (peça 15) contra os itens 
9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 624/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz, verbis:          

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria 
referente a ex-servidor vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ;  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª 

Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição 
Federal, art. 71, incisos III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

em:  

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria referente a Eloi Henrique de 
Souza, negando-lhe o respectivo registro; 

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ que:  

9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, 

os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade 
administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do 
Regimento Interno do TCU;  

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

irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade;” 

   

 2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento à peça 16, manifestou-se pelo conhecimento 

do pedido de reexame e pela suspensão dos efeitos dos itens impugnados: 
 “Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Eloi Henrique de Souza, suspendendo-
se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 624/2020-TCU-2ª Câmara, nos 
termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento 

Interno/TCU; 

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

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

 3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da unidade técnica e, com fulcro no 
art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame interposto à 

peça 15.  
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 4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 

Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 624/2020-TCU-2ª Câmara, 
relator Ministro Aroldo Cedraz. 

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

Brasília, 29 de janeiro de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 005.996/2019-8  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Secretaria Especial da Cultura. 

Responsáveis:  LMF - Prestação de Serviços e Negócios Ltda 
(04.715.732/0001-19); Luiz Cezar Thomaz Fanfa (044.106.378-00); 
Marcelo Riberti Fanfa (220.057.218-24)    

DESPACHO 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto por LMF - Prestação de Serviços e Negócios 

Ltda. (peças 97 e 98) contra os itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 12.933/2020-TCU-2ª Câmara, relator 
Ministro Aroldo Cedraz, in verbis:            

“VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial, 

instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, em virtude da não comprovação da 
boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da “Lei 

Rouanet”, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao 
Projeto “Goiana - Retratos Culturais” (Pronac 12-5086);  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª 

Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:  

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, § 2º, da 

Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo 
diploma, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III e § 5º, 210 e 214, inciso III, do 
Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas de LMF - Prestação 

de Serviços e Negócios Ltda., de Marcelo Riberti Fanfa e de Luiz Cezar Thomaz 
Fanfa, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir 

especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as 
respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante 

o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da 
Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 

214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU:  

9.3. aplicar à LMF - Prestação de Serviços e Negócios Ltda., a Marcelo Riberti 
Fanfa e a Luiz Cezar Thomaz Fanfa, individualmente, a multa prevista no art. 57 da 

Lei 8.443/1992 combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no 
valor individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o 
Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno-TCU), o 
recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas 

monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem 
pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;  

9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 

9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e 
consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver 

sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 
(quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 

(trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na 
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forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do 

saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, 
conforme prevê o art. 217, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal;  

9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;” 

2. A Secretaria de Recursos - Serur, em instrução à peça 99, propôs conhecer do recurso de 
reconsideração e atribuir- lhe efeitos suspensivos, estendendo-os aos demais devedores solidários:  

“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Lmf - PRestacao de Servicos e 

Negocios Ltda, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 12.933/2020-
TCU-2ª Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos 
artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

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

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

cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.” 

3. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de reconsideração interposto às 

peças 97 e 98, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU.  

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU e 53, caput, da Resolução 
TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 12.933/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro 

Aroldo Cedraz, estendendo-se o efeito suspensivo aos demais devedores solidários. 

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

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

Brasília, 29 de janeiro de 2021   

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 012.474/2013-4  

Natureza: Embargos de Declaração (Representação)  
Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Justiça. 

Embargante: Fernando Florido Marcondes (007.970.488-39). 

DESPACHO 

Com fulcro no art. 157 do RI/TCU, determino a remessa dos presentes autos à Sefti para exame de 

admissibilidade e instrução dos embargos de declaração opostos por Fernando Florido Marcondes (peça 
351) contra o Acórdão 3059/2020 - TCU - Plenário, de minha relatoria.  

Brasília, 29 de janeiro de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 023.301/2015-5  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S.A. 

Responsáveis:  Adalberto Braga (296.720.157-04); Alberto Elisio 
Vilaca Gomes (245.827.196-00); Alberto Jesus Padilla Lizondo 
(852.154.068-04); Alexandre Werner (513.463.387-87); Augusto 

Ribeiro de Mendonca Neto (695.037.708-82); Cocis Alexandre dos 
Santos Balbino (849.274.297-68); Consórcio Interpar 

(10.217.884/0001-94); Debora Braga Barros Ferreira 
(857.491.847-49); Gildasio Fernandes Dantas (263.032.137-15); Jose 
Luiz Arantes de Moura (044.865.868-24); José Carlos Cosenza 

(222.066.200-49); José Paulo Assis (167.249.849-04); José Sérgio 
Gabrielli de Azevedo (042.750.395-72); Luiz Claudio Araujo de 

Souza Santoro (785.668.007-53); Marcos Rodrigues dos Santos 
(386.844.707-53); Mendes Junior Trading e Engenharia S A 
(19.394.808/0001-29); Mpe Montagens e Projetos Especiais S/A 

(31.876.709/0001-89); Paulo Roberto Costa (302.612.879-15); Pedro 
José Barusco Filho (987.145.708-15); Renato de Souza Duque 

(510.515.167-49); Sandoval Dias Aragão (229.203.586-34); Sog - 
Oleo e Gas S/A (07.639.071/0001-88); Sérgio Cunha Mendes 
(311.654.356-91); Sérgio dos Santos Arantes (335.417.367-04)  

Interessado:  Mendes Junior Trading e Engenharia S A 
(19.394.808/0001-29)  

DESPACHO 

Trata-se de 12 recursos de reconsideração interpostos em face do Acórdão 2.688/2020-TCU-
Plenário, relator Ministro-Substituto André de Carvalho, pelos seguintes responsáveis: 

  

RECORRENTE PEÇA 

RECURSAL 

ITENS RECORRIDOS  

Alberto Elisio Vilaca Gomes 666 a 676 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.7, 9.9, 9.12 e 9.13 

Alberto Jesus Padilla Lizondo 679 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.9, 9.15 e 9.16 

Consórcio Interpar 683 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2 e 9.9 

José Carlos Cosenza 689 a 694 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.7, 9.9, 9.12 e 9.13 

José Paulo Assis 688 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.2, 9.7, 9.9, 9.12 e 9.13 

José Sérgio Gabrielli de Azevedo 687 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.7, 9.9, 9.12 e 9.13 

Luiz Claudio Araujo de Souza Santoro 650 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.7, 9.9 

Mendes Junior Trading e Engenharia S A 681 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.7 e 9.9 

MPE Montagens e Projetos Especiais S/A 715 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.7, 9.9 

Sandoval Dias Aragão e Sérgio dos Santos 

Arantes 

684 a 686 9.6 (exceto primeira parte) e 9.9 

Sérgio Cunha Mendes 677 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.7, 9.9, 9.12 e 9.13 

SOG - Óleo e Gás S/A 682 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.9 e 9.15 
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2. Os itens recorridos do Acórdão 2.688/2020-TCU-Plenário foram assim proferidos:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada a partir 
da conversão do TC 021.481/2009-6, por força do Acórdão 2.166/2015-TCU-Plenário, 

diante dos indícios de superfaturamento sob o valor original aproximado de R$ 743 milhões 
no Contrato 0800.0043363.08.2 (CT 111) celebrado com o Consórcio Interpar (composto 
por Mendes Júnior Trading S.A., Sistemas em Óleo e Gás - SOG e Montagens e Projetos 

Especiais - MPE) para a execução das unidades e dos sistemas off-sites nas carteiras de 
gasolina, coque e HDT na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná 

(Repar); 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 
ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.5. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Carlos Cosenza, José Paulo 
Assis, Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, 

Alberto Elísio Vilaça Gomes, Alberto Jesus Padilha Lizondo, Augusto Ribeiro de Mendonça 
Neto, Luiz Claudio Araújo de Souza Santoro e Sérgio Cunha Mendes, além de Consórcio 
Interpar (se ainda subsistente), SOG - Óleo e Gás S.A., MPE Montagens e Projetos 

Especiais S.A e Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., para julgar irregulares as contas 
dos aludidos responsáveis, nos termos dos arts. 1º, I, 16, III, alíneas “b”, “c” e “d”, e 

19, caput, da Lei nº 8.443, de 1992, e condená-los solidariamente ao pagamento do 
correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde 
as datas informadas até o efetivo recolhimento, sem prejuízo de, ante a efetiva comprovação 

do respectivo acordo judicial de colaboração premiada com a subjacente leniência, 
suspender a subsequente execução desta condenação em favor aí, apenas, dos responsáveis-

colaboradores diante do subjacente respeito aos acordos firmados judicialmente com o 
Ministério Público Federal, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, 
para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o 

recolhimento da referida dívida em favor da Petróleo Brasileiro S.A., na forma da legislação 
em vigor, sob as seguintes condições: 

9.5.1. débitos sob a responsabilidade solidária de José Carlos Cosenza, Pedro José Barusco 
Filho, Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, 
Alberto Elísio Vilaça Gomes, Alberto Jesus Padilha Lizondo, Augusto Ribeiro de Mendonça 

Neto, Luiz Claudio Araújo de Souza Santoro e Sérgio Cunha Mendes, além de Consórcio 
Interpar (se subsistente), SOG - Óleo e Gás S.A, MPE Montagens e Projetos Especiais S.A 

e Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., decorrentes do superfaturamento de preços 
unitários no Contrato n.º 0800.0043363.08.2 (CT - 111), pelos seguintes valores: 

9.5.2. débitos sob a responsabilidade solidária de José Carlos Cosenza, José Paulo Assis, 

Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa, José Sérgio 
Gabrielli de Azevedo, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Alberto Jesus Padilha Lizondo, Augusto 

Ribeiro de Mendonça Neto, Luiz Claudio Araújo de Souza Santoro e Sérgio Cunha Mendes, 
além de Consórcio Interpar (se ainda subsistente), SOG - Óleo e Gás S.A, MPE Montagens 
e Projetos Especiais S.A e Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., decorrentes da 

celebração indevida do Termo Aditivo nº 14 ao Contrato n.º 0800.0043363.08.2 (CT - 111), 
pelos seguintes valores: 

9.6. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Sandoval Dias Aragão 
e Sérgio dos Santos Arantes e, nos termos dos arts. 1º, I, 16, III, alínea “b”, e 19, caput, da 
Lei nº 8.443, de 1992, julgar irregulares as suas contas para lhes aplicar, individualmente, 

a multa prevista no art. 58, III, da mesma lei, sob o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 
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reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que 

comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RITCU), o recolhimento da referida 
dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação 

em vigor; 

9.7. aplicar em desfavor de José Carlos Cosenza, Renato de Souza Duque, José Sérgio 
Gabrielli de Azevedo, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Luiz Claudio Araújo de Souza Santoro, 

Sérgio Cunha Mendes, José Paulo Assis, além da MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. 
e Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., individualmente, a multa prevista no art. 57 da 

Lei n.º 8.443, de 1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, 
para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o 
recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente 

na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 

9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos 

termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992, diante do não atendimento às 
notificações; 

9.12. considerar graves as infrações cometidas por José Carlos Cosenza, José Paulo Assis, 

Renato de Souza Duque, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Alberto Elísio Vilaça Gomes, 
Luiz Claudio Araújo de Souza Santoro, Sérgio Cunha Mendes, nos termos do art. 60 da Lei 

nº 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1º, do RITCU; 

9.13. inabilitar os aludidos responsáveis (José Carlos Cosenza, José Paulo Assis, Renato de 
Souza Duque, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Luiz Claudio 

Araújo de Souza Santoro, Sérgio Cunha Mendes), pelo período de 8 (oito) anos, para o 
exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração 

federal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 

9.15. aplicar em desfavor de Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa, Alberto Jesus 
Padilha Lizondo e Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, além da SOG - Óleo e Gás S.A., 

individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443, de 1992, fixando-lhes o prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos 

termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do 
Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; sem 
prejuízo, todavia, de suspender a subsequente execução dessa penalidade e a 

correspondente prescrição da pretensão punitiva do TCU em favor dos aludidos 
colaboradores, diante do subjacente respeito aos acordos firmados judicialmente com o 

Ministério Público Federal, ficando suspensa as respectivas penalidades sob as seguintes 
condições: 

9.16. considerar graves as infrações cometidas pelos respectivos responsáveis, nos termos 

do art. 60 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1º, do RITCU, e, desse modo, promover 
a suposta inabilitação de Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa, Alberto Jesus 

Padilha Lizondo e Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, pelo período de 8 (oito) anos, para 
o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração 
federal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; sem 

prejuízo, todavia, de suspender a subsequente execução dessa penalidade e a 
correspondente prescrição da pretensão punitiva do TCU em favor dos aludidos 

colaboradores, diante do subjacente respeito aos acordos firmados judicialmente com o 
Ministério Público Federal;” 
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3. A Secretaria de Recursos - Serur, em instrução às peças 716 a 728, propôs conhecer dos 

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

“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Mpe Montagens e Projetos 

Especiais S/A, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 
9.7, 9.9 do Acórdão 2.688/2020-TCU-Plenário e os estendendo para os demais devedores 
solidários, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; 3.2 encaminhar 

os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso; 3.3 à unidade 
técnica de origem, comunicar aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão 
recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso; 

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Paulo Assis, suspendendo-
se os efeitos dos itens 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.2, 9.7, 9.9, 9.12 e 9.13 do Acórdão 
2.688/2020-TCUPlenário e os estendendo para os demais devedores solidários, com 
fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; 

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Carlos Cosenza, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.7, 9.9, 9.12 e 
9.13 do Acórdão 2.688/2020- TCU-Plenário e os estendendo para os demais devedores 
solidários, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; 

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luiz Claudio Araujo de Souza 
Santoro, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.7, 

9.9 do Acórdão 2.688/2020-TCU-Plenário e os estendendo para os demais devedores 
solidários, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Sérgio Cunha Mendes, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.7, 9.9, 9.12 e 

9.13 do Acórdão 2.688/2020-TCU-Plenário e os estendendo para os demais devedores 
solidários, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

3.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Alberto Elisio Vilaca Gomes, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.7, 9.9, 9.12 e 

9.13 do Acórdão 2.688/2020-TCU-Plenário e os estendendo para os demais devedores 
solidários, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; 

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Mendes Junior Trading e 

Engenharia S A, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 
9.7 e 9.9 do Acórdão 2.688/2020-TCU-Plenário e os estendendo para os demais devedores 
solidários, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; 

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Alberto Jesus Padilla Lizondo, 

suspendendo-se os efeitos dos itens 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.9, 9.15 e 9.16 
do Acórdão 2.688/2020-TCU-Plenário e os estendendo para os demais devedores 
solidários, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; 

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Consórcio Interpar, 

suspendendo-se os efeitos dos itens 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2 e 9.9 do Acórdão 
2.688/2020-TCU-Plenário e os estendendo para os demais devedores solidários, com 
fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; 

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Sog - Oleo e Gas S/A, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.9 e 9.15 do 
Acórdão 2.688/2020-TCUPlenário e os estendendo para os demais devedores solidários, 
com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; 

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Sérgio Gabrielli de Azevedo, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.7, 9.9, 9.12 e 
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9.13 do Acórdão 2.688/2020-TCU-Plenário e os estendendo para os demais devedores 
solidários, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; 

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Sandoval Dias Aragão e Sérgio 
dos Santos Arantes, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.6 (exceto primeira parte) e 9.9 do 

Acórdão 2.688/2020-TCU-Plenário, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 
8.443/1992; 

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

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

presente recurso.” 
4. Presentes os pressupostos recursais, conheço, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 

8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, dos recursos de reconsideração interpostos por Alberto Elisio Vilaca 

Gomes, Alberto Jesus Padilla Lizondo, Consórcio Interpar, José Carlos Cosenza, José Paulo Assis, José 
Sérgio Gabrielli de Azevedo, Luiz Claudio Araujo de Souza Santoro, Mendes Junior Trading e Engenhar ia 

S/A, MPE Montagens e Projetos Especiais S/A, Sandoval Dias Aragão e Sérgio dos Santos Arantes, Sérgio 
Cunha Mendes e SOG - Óleo e Gás S/A. 

5. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU e 53, caput, da Resolução 

TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.5 (exceto primeira parte), 9.5.1, 9.5.2, 9.6 (exceto primeira parte), 
9.7, 9.9, 9.12, 9.13, 9.15 e 9.16 do Acórdão 2.688/2020-TCU-Plenário, relator Ministro-Substituto André 

de Carvalho, estendendo-se o efeito suspensivo aos demais devedores solidários.  

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

à Serur para instrução do mérito recursal.   

Brasília, 29 de janeiro de 2021   

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 029.182/2020-4  

Natureza:  Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 

Região/RJ.  
Interessado:  Romi Schulz da Cunha (341.305.510-00)  

DESPACHO 

 Trata-se de pedido de reexame interposto por Romi Schulz da Cunha (peça 15) contra os itens 
9.1, 9.3, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 12.283/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto André 

de Carvalho, verbis:           

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela 
administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ em favor de Romi 

Schulz da Cunha;  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª 

Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, 
e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões 
expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Romi Schulz da 
Cunha (à Peça 2 sob o n.º 338/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante da 

indevida percepção da vantagem como “quintos” de função; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, 
a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ adote as seguintes 

medidas: 

9.3.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à 

incorporação de “quintos” de função originalmente concedida diante da eventual 
necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais 
produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, 

assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 
638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 

sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório 
de Gestão em cada exercício financeiro;  

9.3.3. promova o destaque da referida parcela como quintos de função pública, 

transformando-a em “parcela compensatória”, para a efetiva implementação das futuras 
absorções dessa parcela inerente à incorporação de “quintos” de função em face das 

supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 
correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se 

manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão 
em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro;  

9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de 
concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para 
que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU ;” 
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 2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento à peça 20, manifestou-se pelo conhecimento 

do pedido de reexame e pela suspensão dos efeitos dos itens impugnados: 
 “Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Romi Schulz da Cunha, suspendendo-
se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 12.283/2020-TCU-2ª 
Câmara, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do 

Regimento Interno/TCU;  

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

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

 3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da unidade técnica e, com fulcro no 
art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame interposto à 

peça 15.  

 4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 12.283/2020-TCU-

2ª Câmara, relator Ministro-Substituto André de Carvalho.         

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

Sefip para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1°, do RI/TCU, e, em seguida, à Serur para 
instrução do mérito recursal.          

Brasília, 29 de janeiro de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 030.649/2020-0  

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Federal da 3ª Região/SP.  

Interessado:  Marisa Meneses do Nascimento (022.497.278-21)  

DESPACHO 

 Trata-se de pedido de reexame interposto por Marisa Meneses do Nascimento (peça 15) contra 

os itens 9.1, 9.3, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 12.285/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto 
André de Carvalho, verbis:          

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela 
administração do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em favor de Marisa Meneses 
do Nascimento;  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª 
Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, 

e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões 
expostas pelo Relator, em:  

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Marisa Meneses 

do Nascimento (à Peça 2 sob o n.º 5417/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante 
da indevida percepção da vantagem como “quintos” de função;  

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, 
a administração do Tribunal Regional Federal da 3ª Região adote as seguintes medidas:  

9.3.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à 

incorporação de “quintos” de função originalmente concedida diante da eventual 
necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais 

produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, 
assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 
638.115 com o subsequente trânsito em julgado a partir de 17/9/2020; devendo se 

manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão 
em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro;  

9.3.3. promova o destaque da referida parcela como quintos de função pública, 
transformando-a em “parcela compensatória”, para a efetiva implementação das futuras 
absorções dessa parcela inerente à incorporação de “quintos” de função em face das 

supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 
correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 com o subsequente trânsito em julgado a partir 
de 17/9/2020; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou 
não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada 

exercício financeiro;  

9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de 

concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para 
que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU ;” 

   

 2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento à peça 18, manifestou-se pelo conhecimento 
do pedido de reexame e pela suspensão dos efeitos dos itens impugnados: 
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 “Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Marisa Meneses Marinho, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 12.285/2020-

TCU-2ª Câmara, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo 
único, do Regimento Interno/TCU;  

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

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

presente recurso.” 

 3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da unidade técnica e, com fulcro no 
art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame interposto à 

peça 15.  

 4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 

Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 12.285/2020-TCU-
2ª Câmara, relator Ministro-Substituto André de Carvalho.         

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

autos à Sefip para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1°, do RI/TCU, e, em seguida, à 
Serur para instrução do mérito recursal.          

Brasília, 29 de janeiro de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 008.672/2020-2  

Natureza:  Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 

Região/DF e TO.  
Interessado:  Katia Maria de Sousa (335.340.391-49)  

DESPACHO 

Trata-se de pedido de reexame interposto por Katia Maria de Sousa (peça 21) contra os itens 9.1, 

9.3, 9.3.1 do Acórdão 9.246/2020-TCU-2aCâmara, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer 

Costa, verbis: 
“9. Acórdão:  
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa concessão de 

aposentadoria em favor de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 
Região/DF e TO.  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª 
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do 
art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 

8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em benefício da Sra. 

Katia Maria de Sousa e negar-lhe o correspondente registro; 
(...) 
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO que:  

9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-
se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade 

administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, 
do Regimento Interno/TCU;” 

2. A Secretaria de Recursos - Serur (peça 31), ao realizar exame preliminar de admissibilidade, 

concluiu pela presença dos pressupostos recursais e propôs o conhecimento do pedido de reexame, bem 

assim a suspensão dos itens impugnados : 

“3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Katia Maria de Sousa, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 do Acórdão 9.246/2020-TCU-2ª 
Câmara, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do 

Regimento Interno/TCU; 
 3.2 encaminhar os autos ao gabinete do Ministro-Relator Raimundo Carreiro Silva 

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

presente recurso.” 
3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da Serur e, com fulcro no art. 48 da 

Lei n. 8.443/1992, c/c art. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame  interposto à peça 21. 

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 do Acórdão 9.246/2020-TCU-2aCâmara, 

relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.  
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 5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU n. 259/2014, encaminhem-se 

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

Brasília, 29 de janeiro de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0014/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

TC 023.701/2015-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Robério Saraiva Grangeiro, CPF: 040.131.404-97, do Acórdão 1276/2018-TCU-Plenário, 
Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 6/6/2018, alterado pelo Acórdão 558/2020-TCU-

Plenário, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, prolatado na sessão de 18/3/2020, proferidos 
no processo TC 023.701/2015-3, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-
o a recolher aos cofres do Fundação 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 19/1/2021: R$ 538.966,73; em solidariedade com os 
responsáveis Claudino César Freire; CPF-008.385.604-82, Prestacon Prestadora de Serviços Construções 
Ltda. - ME, CNPJ-04.904.242/0001-60, e DJ Construcoes Ltda. - ME - CNPJ: 03.592.746/0001-20. 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$ 145.000,00 
(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). 

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 21 de 01/02/2021, Seção 3, p. 96) 
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EDITAL 0015/2021-TCU/SEPROC, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

TC 023.701/2015-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA DJ CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ: 03.592.746/0001-20, na pessoa de representante 

legal, João Freitas de Souza, CPF 376.955.174-53, do Acórdão 1276/2018-TCU-Plenário, Rel. Ministro 
Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 6/6/2018, alterado pelo Acórdão 558/2020-TCU-Plenário, de 
relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, prolatado na sessão de 18/3/2020, proferidos no processo 

TC 023.701/2015-3, por meio dos quais o Tribunal julgou irregulares suas contas, o condenou a recolher 
aos cofres do Fundação 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 19/1/2021: R$ 422.611,36; em solidariedade com os 

responsáveis Claudino César Freire; CPF-008.385.604-82, e Robério Saraiva Granjeiro, CPF-
040.131.404-97. 

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$ 45.000,00 
(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). 

Conforme subitem 9.7 da decisão supra, a DJ CONSTRUÇÕES LTDA.-ME foi também 

declarada inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo período de cinco 
anos, com base no artigo 46, da Lei 8.443/1992 

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 21 de 01/02/2021, Seção 3, p. 96) 
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EDITAL 0022/2021-TCU/SEPROC, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

TC 040.372/2018-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Raimundo Gomes da Silva, CPF-050.247.573-00, 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, valor histórico atualizado monetariamente desde a respectiva data de ocorrência até 
o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na 

forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 20/1/2021: R$ 693.286,61; em 
solidariedade com a empresa E & E Construtora Industria e Comercio Ltda., CNPJ- 09.523.488/0001-06. 

O débito decorre da execução parcial do objeto do Termo de Compromisso nº 03004/2012-PAC 
II PROINFÂNCIA (construção de creche), motivo que caracteriza infração aos art. 37, caput, c/c o art. 70, 
parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 93, do Decreto-lei 200/1967, art. 

66, do Decreto 93.872/1986, e Resolução CD/FNDE nº 14, de 8/6/2012. 

Os documentos eventualmente apresentados a título de prestação de contas deverão estar de 

acordo com as exigências legais e regulamentares, vir acompanhados de argumentos de fato e de direito, 
de elementos comprobatórios das despesas e da regular aplicação dos recursos federais geridos, bem como 
de justificativa para a omissão no dever de prestar contas no prazo estabelecido.  

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do débito atualizado e acrescido de juros de mora (art. 

19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 20/1/2021: R$ 748.835,48; b) 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do 
responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais 

(art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas houverem 
sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º da Lei 

Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos não 
quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 

de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, 

por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 

hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 

outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se à 
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 
para o Tribunal. 

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

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67046461.

http://www.tcu.gov.br/
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Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, do valor 

histórico do débito com a respectiva data 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 21 de 01/02/2021, Seção 3, p. 96) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67046461.
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EDITAL 0051/2021-TCU/SEPROC, DE 26 DE JANEIRO DE 2021 

TC 025.845/2020-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
MASTER PROJETOS E EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA. - ME, CNPJ:04.750.630/0001-34, 

na pessoa de sua representante legal, Zuleica Amorim, CPF: 094.418.368-93, para, no prazo de quinze dias, 
a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à ocorrência descrita a seguir e/ou 
recolher aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, valores históricos atualizados monetariamente desde as 

respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se 
montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente até 26/1/2021: R$ 429.367,58; sendo parte em solidariedade com a responsável Tania 
Regina Guertas, CPF: 075.520.708-46; e parte em solidariedade com o responsável Felipe Vaz Amorim, 
CPF: 692.735.101-91. 

O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais 
repassados à Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda., captados por força do projeto cultura l 

Pronac 108201, uma vez que não pôde ser comprovada a distribuição de livros na quantidade pactuada, o 
que caracteriza infração ao art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República 
Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986; IN MinC nº 1/2013, 

art. 80; IN Minc nº 5/2017: art. 48, inc. VI.  

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

do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 26/1/2021: R$ 468.295,99; 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); e g) inabilitação para o 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período 

de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 

hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 

outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 
para o Tribunal. 

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

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67046461.

http://www.tcu.gov.br/
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Informações detalhadas acerca do processo, da irregularidade acima indicada, dos valores 

históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à 
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 21 de 01/02/2021, Seção 3, p. 96) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67046461.
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EDITAL 0056/2021-TCU/SEPROC, DE 27 DE JANEIRO DE 2021 

TC 031.739/2018-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO REGIONAL - ABETAR, 

CNPJ 05.086.765/0001-00, na pessoa de seu representante legal, Apostole Lazaro Chryssafidis, CPF 
004.123.298-40, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de 
defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou 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 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 27/1/2021: R$ 
962.439,98; em solidariedade com o responsável Apostole Lazaro Chryssafidis, CPF 004.123.298-40. 

O débito decorre da não comprovação da regular execução financeira do objeto do Convênio 

450/2006 - Siafi 571490. Normas infringidas: Art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988; 
art. 93, do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967; art. 50, §3º, da Portaria Interministerial 127/2008, 

e Termo do Convênio 450/2006 - Siafi 571490 (Clausula Terceira, item II, Alíneas “b” e “f”). 

Os documentos eventualmente apresentados a título de prestação de contas deverão estar de 
acordo com as exigências legais e regulamentares, vir acompanhados de argumentos de fato e de direito, 

de elementos comprobatórios das despesas e da regular aplicação dos recursos federais geridos, bem como 
de justificativa para a omissão no dever de prestar contas no prazo estabelecido.  

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento 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 27/1/2021: R$ 

1.594.264,81; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 

contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 

não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 

de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, 
por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 

hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 

eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 

por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 
“Emissão de GRU”. 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 
para o Tribunal. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67046461.

http://www.tcu.gov.br/
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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, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 
valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 21 de 01/02/2021, Seção 3, p. 97) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67046461.
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EDITAL 0065/2021-TCU/SEPROC, DE 27 DE JANEIRO DE 2021 

TC 000.655/2019-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO José Divino Pereira Lima, CPF: 509.766.992-49, do Acórdão 9470/2020-TCU-Segunda 

Câmara, Rel. Ministro Jorge Oliveira, Sessão de 8/9/2020, proferido no processo TC 000.655/2019-8, por 
meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, valores históricos atualizados monetariamente desde as 

respectivas datas 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 27/1/2021: R$ 301.104,35. O ressarcimento deverá ser 
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 100.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 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. 

ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA MIRANDA 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 em exercício 

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

(Publicado no DOU Edição nº 21 de 01/02/2021, Seção 3, p. 97) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67046461.
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EDITAL 0072/2021-TCU/SEPROC, DE 29 DE JANEIRO DE 2021 

TC 033.739/2019-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Jose de Oliveira Siqueira, CPF: 003.277.354-49 do Acórdão 8735/2020-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Vital do Rêgo, Sessão de 18/8/2020, proferido no processo TC 033.739/2019-6. 

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 21 de 01/02/2021, Seção 3, p. 97) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67046461.

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