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GRUPO I –  CLASSE ___ – Plenário 

TC 014.361/2015-9  
Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.   

Responsável: Constran S.A. Construções e Comércio 
(61.156.568/0001-90); José Francisco das Neves (062.833.301-34); 

Luiz Sérgio Nogueira (566.485.378-68); Ulisses Assad 
(008.266.408-00); José Américo Cajado de Azevedo (548.198.066-
53); Francisco Elísio Lacerda (036.082.658-05); Luiz Carlos 

Oliveira Machado (222.706.987-20); Maria Estela Filardi 
(348.592.927-15); Jorge Alberto Aun (374.154.178-87); José 

Roberto Bertoli (612.472.518-53). 
Representação legal: Edgard Hermelino Leite Júnior (OAB/SP nº 
92.114), Mario Henrique de Barros Dorna (315746/OAB-SP), 

Maria Carolina Viana Machado Pinheiro (OAB/SP 235.057) e 
outros, representando Constran S.A. - Construções e Comércio; 

Silvia Regina Schmitt (58372/OAB-RS) e outros, representando 
Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.    
 

SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. 
SUPERFATURAMENTO DECORRENTE DE PREÇOS 

EXCESSIVOS. CONTRATO 58/209, REFERENTE AO LOTE 2 
FERROVIA NORTE-SUL NO ESTADO DE GOIÁS. 
QUANTIFICAÇÃO DO DÉBITO. CITAÇÃO DOS 

RESPONSÁVEIS. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. 
 

 
RELATÓRIO 

 

Adoto como relatório a instrução elaborada por auditor da Secretaria Extraordinária de 
Operações Especiais em Infraestrutura (peça 37), com a qual se manifestaram de acordo os dirigentes 

da mencionada unidade técnica (peças 38 e 39): 

 

“I. INTRODUÇÃO 

1.  Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial (TCE) constituída em atendimento ao 
subitem 9.1.1 do Acórdão 1.498/2015-TCU-Plenário em razão do superfaturamento identificado pelo 

TCU no Contrato 58/2009, referente ao remanescente da construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul 
(FNS), em trecho de 52 km situado entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO), pactuado com a 
empresa Constran Construções e Comércio S.A. 

2. A presente instrução trata da apuração do débito e da identificação dos responsáveis 
consoante previsão contida no art. 32 da Portaria-Segecex, n. 5/2017 e Ordem de Serviço-Segecex 

6/2017. Além disso, o presente processo tem tratamento prioritário no TCU desde a instauração até o 
julgamento por conta do débito atualizado ser superior a R$ 5 milhões consoante orientação do art. 
13 da Decisão Normativa TCU n. 155 de 23 de novembro de 2016. 

 
II. HISTÓRICO  

3.  A construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS) vem sendo auditada pelo TCU há mais de 
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10 anos, identificando-se irregularidades de toda ordem, tais como sobrepreço, superfaturamento, 

jogo de planilha, avanço desproporcional entre as etapas de serviços, gestão temerária, 
direcionamento nos procedimentos licitatórios, deficiência nos projetos de engenharia e falta de 

planejamento na execução das obras conforme se depreende, entre outros, dos Acórdãos do Plenário 
do TCU 2.843/2008, 593/2009, 462/2010, 2.115/2010, 2.478/2010, 1.922/2011, 1.923/2011, 
2.433/2011, 3.061/2011, 1.910/2012, 1.978/2012, 1.103/2013, 1.514/2015, 2.313/2015. 

4. A construção ferroviária do trecho goiano foi contratada em lotes (trechos) entre 2001 e 
2007 para construção do então denominado tramo sul da FNS. As citadas obras ferroviárias foram 

concluídas por contratos complementares celebrados por regime diferenciado de contratação em 
2015, mas a ferrovia continua subutilizada no trecho goiano por indefinição de questões regulatórias.   
5. Esse trecho de ferrovia parado do norte goiano (que contém os 52 km objeto da TCE) não 

se confunde com o trecho em obra inacabada ao sul de Goiás denominado Extensão Sul da FNS 
licitado e contratado entre 2010 e 2011 com extensão de 680 km, conforme pode ser verificado 

abaixo: 
II.1. As auditorias do TCU na Ferrovia Norte-Sul 

6. Já nas primeiras fiscalizações realizadas pelo TCU nas contratações da Ferrovia Norte-
Sul, verificou-se entre 2007 e 2008 grande discrepância entre os valores praticados nas planilhas dos 
contratos de construção da Valec e os valores de mercado adotados como referência pelo TCU, 

sinalizando risco de dano erário, uma vez que a Valec é estatal dependente do Orçamento Geral da 
União.  

7. Antes de adentrar o exame técnico, faz-se oportuno compreender a última deliberação do 
TCU nos contratos de construção da Valec, que inclui o Contrato 58/2009, explicitado no voto 
condutor do Acórdão 2.495/2016-TCU-Plenário de Relatoria do Ministro Benjamin Zymler: 

4. No bojo do TC 021.283/2008-1, relativo à auditoria realizada nas obras em questão no âmbito 
do Fiscobras/2008, foi apontada a ocorrência sobrepreço nos contratos 14/2006 (Lote 1), 15/2006 
(Lote 2), 16/2006 (Lote 3), 13/2006 (Lote 4) e 21/2001 (Lote s/n), o que resultou na determinação 
de retenção cautelar de 40% dos valores apontados como sobrepreço em cada lote da ferrovia  
(...)  
6. O TC 021.283/2008-1 foi apreciado no mérito pelo Acórdão 2.447/2014-Plenário, o qual 
determinou, dentre outras providências, a constituição de processos específicos de tomada de 
contas especial relativos a cada um dos contratos supracitados, a saber: TC 004.063/2015-5, TC 
004.060/2015-6, TC 004.058/2015-1, TC 004.056/2015-9 e TC 004.057/2015-5. (...) 
7. Os contratos 15/2006 (Lote 2) e 13/2006 (Lote 4) foram rescindidos pela Valec, sendo sucedidos 
pelos contratos 58/2009 (Lote 2) e 60/2009 (Lote 4), os quais foram acordados nas mesmas 
condições dos anteriores, ou seja, com os mesmos preços unitários e com os quantitativos 
restantes. Tais ajustes foram fiscalizados no âmbito do Fiscobras/2010 (TC-011.287/2010-1), cuja 
última deliberação foi o Acórdão 1.498/2015-Plenário, de minha relatoria. 
8.  O citado decisum determinou a instauração de três processos apartados de Tomada de Contas 
Especial, com vistas à quantificação dos débitos e identificação dos responsáveis pelos 
superfaturamentos apurados nos contratos 58/2009, 60/2009 e 13/2006, determinando que a 
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unidade técnica submetesse ao relator propostas de citação.  
9. Essas tomadas de contas especiais estão em tramitação nos processos TC 014.364/2015-8, TC 
014.361/2015-9 e TC 014.362/2015-5. Insta salientar que o TC-004.063/2015-5, por racionalidade 
administrativa, foi posteriormente apensado ao TC 014.364/2015-8, nos termos do art. 36 da 
Resolução TCU 259/2014, por tratar do mesmo contrato e dos mesmos fatos.  
10. Considerando que o objeto de tais ajustes são os serviços remanescentes de contratos 
rescindidos, a Valec também aplicou aos Contratos 58/2009 e 60/2009 a medida cautelar relativa 
aos contratos antecessores, o que resultou na retenção de 10,35% e 11,26% dos valores pagos em 
ambos os instrumentos, respectivamente.  
11. Por isso, no âmbito do TC-011.287/2010-1, a empresa Constran também ingressou com agravo 
contra o despacho de 4/4/2012, que negou petição apresen tada pela empresa para que fosse 
reduzido o percentual de retenção de pagamentos, bem como devolvido os valores já retidos no 
âmbito do Contrato 58/2009. O referido recurso não foi provido pelo TCU, conforme decidido no 
Acórdão 1.704/2012-Plenário. 
12. Nesta fiscalização, a unidade técnica apurou a situação atualizada de todas as retenções 
cautelares determinadas pelo TCU, as quais se encontram consolidadas na tabela a seguir:  

Lote Contrato 
Retenção 

TCU 
Situação Atual 

Lote 

S/N 
21/2001 

9,28% 

 

Os valores retidos, no total de R$ 8.641.347,88, foram devolvidos à 

contratada e substituídos por apólice de seguro garantia, que se encontrava 

com validade somente até 16/3/2014. Restam retidos apenas R$ 270.713,97.  

Lote 

01 

 

14/2006 
3,54% 

 

Havia sido retido R$ 2.489.360,14, porém, a determinação de retenção foi 

declarada nula pela Justiça Federal. Restam ainda retidos tão somente R$ 

15.109,42.  

Lote 

02 
15/2006 11,26% 

A contratada ingressou com Ação Ordinária contra a retenção 

(2009.34.00.034608-1), cujo pedido foi julgado improcedente pela Justiça 

Federal, mas a empresa interpôs recurso de apelação (0034009-

90.2009.4.01.3400) e, atualmente, o processo encontra-se concluso para 

relatório e voto na Quinta Turma do TRF-1. Ou seja, não há decisão judicial 

transitada em julgado. A determinação do TCU quanto à retenção de 11,26% 

continua aplicável, embora informação atualizada da Valec noticie que os 

valores retidos durante a execução contratual, num total de R$ 543.740,97, 

foram liberados. Portanto, não há valores retidos quanto a esse contrato.  

Lote 

02 
58/2009 11,26% 

Encontra-se retido o valor de R$ 20.583.175,50. Há ação judicial (Processo 

39062-18.2010.4.01.3400) solicitando liberação das retenções referentes a 

esse Contrato e ao Contrato 13/2006, ambos assinados com a Constran, mas 

que se encontra em grau de recurso, sem decisão judicial transitada em 

julgado, mantendo-se a determinação deste TCU quanto à retenção de 

11,26%.  

Lote 

03 
16/2006 9,78% 

Há retenção de R$ 3.794.429,93. Foi proferida decisão judicial desobrigando 

a retenção dos valores, mas a Procuradoria Jurídica da Valec entendeu que, 

até a decisão final de mérito do processo, as retenções já realizadas não 

deveriam ser devolvidas.  

Lote 

04 
13/2006 10,35% 

Encontra-se retido o valor de R$ 6.056.693,96. Há ação judicial não 

transitada em julgado solicitando liberação das retenções referentes a esse 

Contrato.  

Lote 

04 
60/2009 10,35% 

Durante a execução contratual houve a retenção de R$ 17.015.437,34 que, em 

função de sentença liminar no processo 0035896-75.2010.4.01.3400, foram 

liberados. Não há qualquer valor retido referente a esse contrato, embora a 

sentença ainda não tenha transitado em julgado.  

(...) 

20. Aproveito a oportunidade para observar que o Ministério Público Federal em Goiás ofereceu 
denúncia contra oito pessoas suspeitas de superfaturar as obras da Ferrovia Norte-Sul no estado, 
com prejuízo estimado aos cofres públicos da ordem de R$ 630 milhões (fonte: 
http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/02/pf-cumpre-mandados-em-
operacao-relacionada-lava-jato.html). Além das tomadas de contas especiais tratando do 
superfaturamento das obras da FNS em Goiás, cuja relatoria compartilho com o Ministro Walton 
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Alencar Rodrigues, enfatizo que existem outros feitos apurando danos nos trechos da FNS em 
Tocantins, que são relatados pelo eminente Ministro Bruno Dantas.  

21. Todavia, até o presente momento, as citações determinadas pelos Acórdãos 2.447/2014 - 
Plenário e 1.498/2015-Plenário ainda não foram efetuadas, o que não se coaduna com a grande 
repercussão do caso e com os elevados prejuízos ocasionados ao Poder Público. Há também a 
possibilidade de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal caso as citações não sejam 
realizadas no prazo adequado.  

22. Cabe enfatizar que sucessivas leis de diretrizes orçamentárias têm fixado prazos e estabelecido 
que os processos relativos a obras públicas que possam ser objeto de bloqueio orçamentário serão 
instruídos e apreciados prioritariamente pelo Tribunal de Contas da União, conforme se dessume 
do disposto no art. 122, §§ 2º, 4º e 5º, da Lei 13.242/2015 (LDO de 2016).  

23. A instrução das tomadas de contas especiais estava originalmente a cargo da SeinfraHidro, 
mas, desde o dia 9/5/2016, em atendimento ao Memorando nº 6/2016-Coinfra, a responsabilidade 
técnica pela condução dos processos da FNS foi transferida à SeinfraOperações.  

24. Ocorre que diuturnamente, por meio de minha assessoria, acompanho as atividades da 
SeinfraOperações e sei da relevância de outros processos em instrução naquela unidade técnica e 
da carência de pessoal existente. Preocupa-me sobremaneira que o exame dos processos da FNS 
continue em segundo plano, ou pior, que haja comprometimento em ações de controle externo 
ainda mais relevantes. Em um único processo recentemente instruído pela unidade técnica, foi 
apurado indício de superfaturamento que supera o montante de R$ 2,1 bilhões, em valores 
atualizados, conforme se observa no Acórdão 2.109/2016-Plenário. 

25. Portanto, a Secretaria-Geral de Controle Externo deve alocar a força de trabalho disponível, 
priorizando o exame de questões como a que ora se examina, ou seja, de elevada relevância e com 
prazo de apreciação previsto em lei, motivo pelo qual proponho determinar que a unidade básica 
de controle externo, mediante suas secretarias, ultime as propostas de citação em atendimento aos 
Acórdãos 2.447/2014-Plenário e 1.498/2015-Plenário, assegurando-se que as providências ora 
determinadas não comprometam o andamento de outras relevantes ações em curso pela 
SeinfraOperações. (grifou-se) 

II.2. A Valec, o lote 2 da Ferrovia Norte-Sul e o contrato 58/2009 

8. O objeto do contrato 58/2009 celebrado entre a Valec e a Constran Construções e 
Comércio S.A. em 24/12/2009 refere-se às obras remanescentes para construção de infraestrutura e 

superestrutura ferroviária e obras de arte especiais da Ferrovia Norte-Sul em trecho de 52 km situado 
entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO) com valor original (p0) de R$ 116.426.598,27.  

9. Após a rescisão amigável da Valec com a Camargo Correa S.A. celebrou-se o contrato 
com a segunda colocada no certame 8/2004 nas mesmas condições de preço do licitante vencedor 
(art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993). Nesse novo contrato (58/2009) foram realizadas 26 medições e 

executados R$ 143.511.780,20 (peça 25) considerando-se aproximadamente o valor máximo legal 
aditivado. Apesar disso, a Constran exauriu os recursos do contrato sem, no entanto, concluir o 

objeto, uma vez que foi necessária contratação complementar. 
10. Especificamente quanto ao sobrepreço identificado no Contrato 15/2006-Camargo, 
registre-se que o débito em desfavor da União continuou a ser realizado por meio do contrato 

58/2009-Contran, uma vez que é oriundo da mesma proposta contratada com sobrepreço. Por esse 
motivo, conforme detalhado no voto do acórdão supracitado, a Valec em resposta a determinação 

cautelar do TCU continuou a realizar a retenção nos pagamentos feitos a construtora em percentual 
de 11,26 %. Esse percentual representava 40% do sobrepreço apontado pela unidade técnica do TCU 
em 2008 em cognição sumária e foi adotada cautelarmente pelo Tribunal no intuito de resguardar o 

erário até a decisão de mérito (Acórdão 593/2009-TCU-Plenário). 
11. Insurgindo-se administrativa e judicialmente contra determinação cautelar de retenção de 

pagamentos do TCU a Constran S.A. Construções e Comércio buscou, por diversas vezes, a liberação 
dos valores retidos pela Valec, mas não logrou êxito. Segundo informações do último Fiscobras o 
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saldo acumulado decorrente da retenção de pagamentos determinadas pelo TCU é de R$ 

20.583.175,50 na data-base novembro 2004 (Acórdão 593/2009-TCU-Plenário atualizado pelo 
Acórdão 2.495/2016-Plenário).    

12. Além do superfaturamento por preços excessivos frente ao mercado, enfrentou-se no 
julgado que instaurou a presente tomada de contas especial do contrato 58/2009 (Acórdão 
1.498/2015-TCU-Plenário) problemas nos projetos de engenharia, alteração injustificada de 

quantitativos e aditivos superiores ao limite legal. Nessa oportunidade, o TCU multou os gestores da 
Valec e, com isso, a apuração do débito decorrente do superfaturamento por preços ficou para ser 

realizado no presente processo de contas. 
13. Quanto às deliberações do TCU em auditoria de obras ferroviárias, verifica-se 
pacificação dos critérios para apuração de superfaturamento de preços por meio dos Acórdãos do 

Plenário do TCU 2.143/2008, 2.843/2008, 593/2009, 462/2010 e 1910/2012, uniformizando-se a 
jurisprudência, entre outros pontos, quanto a utilização do Sistema de Custos Rodoviários (Sicro) 

como referência de mercado, com adoção integral dos preceitos, critérios e métodos constantes no 
Manual de Custos Rodoviários, para serviços de terraplenagem, drenagem, obras-de-arte correntes e 
especiais, obras complementares, proteção vegetal e demais serviços de infraestrutura ferroviária. 

Posteriormente o TCU referendou essas premissas por meio do Acórdão 2.447/2014-TCU-Plenário e 
do Acórdão 1.498/2015-Plenário. 

II.3. Objeto conexo com a Operação LavaJato  

14. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, após tomarem ciência das graves 
irregularidades apontadas pelo TCU no Fiscobras 2008 (peça 1, p.183, TC 021.283/2008-1), 

identificaram condutas criminosas e de improbidade nas contratações da Valec. Com isso, entre 
outras investigações anteriores, deflagrou-se a “Operação Tabela Periódica” em 2016 que é 

desdobramento da “Operação Lavajato” e da “Operação O Recebedor” que investiga cartel, fraude 
em licitações, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro em obras da ferrovia Norte-Sul 
(http://www.mpf.mp.br/go/sala-de-imprensa/noticias-go/deflagrada-operacao-201ctabela-

periodica201d-em-goias). 
15. A “Operação Tabela Periódica” contou com provas produzidas pela Camargo Corrêa no 

inquérito administrativo instaurado no âmbito da Superintendência-Geral do CADE (SG/CADE). 
Nessa oportunidade, dirigentes da construtora celebraram acordo de leniência (n. 2/2016) nos termos 
do art. 86 e 87 da Lei 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência).  

16. A investigação do cartel nas licitações de obras ferroviárias na Valec pela SG/CADE 
ocorreu no âmbito do processo 08700.001836/2016-11 e foi subsidiada, conforme supracitado, pela 

celebração em abril de 2016 de acordo de leniência com a empresa Construções e Comércio 
Camargo Corrêa S/A e alguns de seus dirigentes. O acordo de leniência foi assinado conjuntamente 
pelo MPF/GO.   

17.  As investigações do CADE, MPF/GO e Polícia Federal apontaram a existência de cartel 
por meio de acordo para divisão de licitações entre as construtoras concorrentes, com fixação de 

vantagens relacionadas, para frustrar o caráter competitivo das licitações na Valec destinadas a 
obras em trechos das Ferrovias Norte-Sul e Oeste-Leste. A atuação do cartel deu-se entre o ano 2000 
e 2010. Durante esse período pode ter se envolvido cerca de 37 empresas. Entre elas, 16 empresas 

foram apontadas no acordo de leniência como participantes efetivas, enquanto outras 21 seriam 
participantes possíveis.  

18.  Entre as 16 participantes efetivas, seriam, segundo apontam os indícios: 
Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A, Constran S/A Construções e Comércio, Construções e 
Comércio Camargo Corrêa S/A, Construtora Andrade Gutierrez S/A, Construtora Barbosa Mello S/A, 

Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS S/A, Construtora Queiroz Galvão S/A, C.R. 
Almeida S/A - Engenharia de Obras, Egesa Engenharia S/A, Galvão Engenharia S/A, Mendes Junior 

Trading e Engenharia S/A, Pavotec Pavimentação e Terraplanagem Ltda., Serveng Civilsan S/A 
Empresas Associadas de Engenharia, Servix Engenharia S/A, e SPA Engenharia, Indústria e 
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Comercio Ltda. 

19. Especificamente sobre o envolvimento da Constran (atual UTC) no cartel, o histórico de 
conduta (peças 32-35) que acompanha o acordo de leniência 2/2016 demonstra a participação efetiva 

da construtora na chamada fase de consolidação do cartel que ocorreu entre 2003 e 2007 nos trechos 
que incluem o edital de concorrência 8/2004 e o contrato 58/2009 que é objeto da presente TCE  
(http://www.cade.gov.br/noticias/cade-mpf-go-e-policia-federal-realizam-operacao-para-investigar-

suposto-cartel-em-licitacoes-de-ferrovias). 
20.  Nesse contexto, em 2016 o TCU recebeu do MPF/GO o produto dos acordos de 

colaboração trazidos na denúncia do MPF recebida pela justiça federal (Ação Penal n. 17620-
74.2016.4.01.3500). Em razão desse acordo, gestores da Camargo Correa confessaram a prática de 
cartel, corrupção, lavagem de dinheiro e crimes de licitação, além de se comprometerem a restituir os 

danos aos cofres públicos. A Camargo Correa entregou provas documentais e testemunhais contra as 
demais empreiteiras integrantes do esquema ilícito, bem como contra o ex -presidente da Valec, José 

Francisco das Neves . 
21. Em virtude do disposto no art. 32 da Portaria-Segecex n. 5 de 2017 combinado com a 
determinação da Coinfra (peça 25), o presente processo teve sua responsabilidade transferida para a 

Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 
III. EXAME TÉCNICO 

22. Serão apresentados os critérios utilizados para o cálculo do débito e para 
responsabilização, individualizando-se as condutas dos envolvidos.  
III.1. Critérios para o cálculo do débito  

23. Conforme já foi mencionado o Contrato 58/2009 foi encerrado em 2013 sendo gerados 26 
boletins de medição em favor da Constran totalizando aprox. R$ 143,5 milhões. O termo de 

recebimento definitivo foi emitido pela estatal em 12/3/2013. Por esse motivo, adotar-se-á apenas a 
terminologia superfaturamento em detrimento de sobrepreço, uma vez que o contrato está encerrado e 
os prejuízos identificados no Acórdão 1.498/2015-TCU-Plenário já se materializaram.  

24. Especificamente quanto aos critérios para apuração do superfaturamento por preço no 
Contrato 58/2009 ressalte-se que as unidades técnicas do TCU já se manifestaram sobre esse assunto 

em diversas oportunidades de contraditório. Com esse debate pretérito o Tribunal pacificou a 
metodologia de análise de preços de obras ferroviárias por meio do Acórdão 462/2010-TCU-Plenário 
e Acórdão 2447/2014-Plenário.  

25. Além disso, quando da instauração da presente TCE o Plenário do TCU referendou, por 
meio do Acórdão 1.498/2015-Plenário, os critérios utilizados pelo TCU para apuração do 

superfaturamento em ferrovias, sendo realizado extenso debate processual com as construtoras da 
Ferrovia Norte-Sul em Goiás no âmbito do TC 021.283/2008-1 e TC 011.287/2010-1, entre elas a 
empresa Constran S.A., especialmente no que se refere a BDI, aplicação do SICRO, retenção de 

pagamentos e custos diretos (ver relatório do Acórdão 1.498/2015-TCU-Plenário). 
26. Na última deliberação do TCU (Acórdão 2.495/2016-TCU-Plenário) sobre o contrato 

58/2009 consta a informação de retenção de pagamentos acumulada pela Valec em R$ 20.583.175,50 
na base novembro de 2004 sem, no entanto, explicitar o andamento das ações judiciais e nem 
demonstrar a maneira de apropriação desses valores na contabilidade da estatal. Além disso, cabe 

ressaltar que eventuais descontos por conta de valores retidos e acumulados pela Valec em relação 
aos débitos dos responsáveis somente podem ser realizados após a decisão de mérito do Tribunal em 

sede de decisão definitiva prevista no art. 23, inciso III, alínea “b” combinado com o art. 28, inciso II 
da Lei Orgânica do TCU.  
27. No que se refere ao superfaturamento por qualidade decorrente de irregularidades 

encontradas pelo TCU (Acórdão 2.882/2013-TCU-Plenário) no recebimento das obras do contrato 
58/2009 ressalte-se que foram elididas por meio do Acórdão 1.322/2015-TCU-Plenário. Com isso, no 

presente processo de contas restou somente a apuração do superfaturamento por preço originado na 
planilha do contrato 15/2006 da Camargo Correa e transferido para o Contrato 58/2009 da Constran 
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por força do inciso XI do artigo 24 da Lei de Licitações (contratação por dispensa em remanescente 

de obra nas mesmas condições do licitante vencedor).  
28. Dessa forma, foi realizada apuração do superfaturamento por preço comparando-se os 

preços unitários de cada serviço da planilha contratada com os preços unitários de referência 
(paradigmas de mercado adotados pelo TCU). Por fim, realizou-se o somatório das diferenças de 
preço mantendo-se a data base em novembro de 2004. O valor total acumulado corresponde ao ônus 

ilegal à Administração pelo pagamento de serviços contratados por preços superiores aos de 
mercado. 

29. Cabe ressaltar que não foi considerado para apuração do superfaturamento fatos, valores 
e pagamentos envolvendo cartel, corrupção, lavagem de dinheiro. Mas eventuais condutas ilícitas 
comprovadas em acordos de colaboração e/ou de leniência pode ser considerado como critério para 

análise de culpabilidade e de boa-fé dos agentes envolvidos. 
30. A seguir apresenta-se a memória de cálculo sintética do superfaturamento no contrato 

58/2009 da Constran organizado do maior valor acumulado para o menor valor: 

Serviço / Item de planilha 
Preço 

Contrato 

Preço 

Referencial 

Percentual de 

Superf. no item 
Superfaturamento 

Dormente monobloco de concreto protendido para bitola mista 1,00/1,60 m  320,37 246,79 22,97% 6.376.976,89 

Escavação, carga, descarga e espalhamento  1ª cat 4,74 3,32 29,96% 5.433.723,01 

Montagem da grade  -(superestr) 136.408,06 62.585,31 54,12% 3.781.201,25 

Brita para lastro   (incl. transporte até 3 km)   -(superestr) 54,78 26,09 52,38% 3.154.403,98 

Aterro grau de compactação 95% (Proctor Normal) (corpo)   2,64 1,32 50,02% 2.857.002,50 

Nivelamento, levante, alinhamento e socaria de linha  -(superestr) 78.279,67 30.386,46 61,18% 2.453.090,27 

Concreto fck >= 15 MPa   - (bueiros tub e cel) 402,39 299,48 25,58% 1.741.553,83 

Cercas empregando mourões de concreto   32,67 15,81 51,61% 1.607.528,16 

Compactação de bota-fora 95% PN 2,64 1,06 59,97% 1.554.779,96 

Forma   - (bueiros tub e cel) 50,02 27,90 44,23% 1.290.108,42 

Revestimento vegetal de taludes (hidrossemeadura)   1,54 0,92 40,20% 1.089.340,64 

Concreto fck >= 25 MPa   - (bueiros tub e cel) 411,96 342,68 16,82% 635.820,04 

Escav, carga, desc e espalhamento material de 3ª cat 28,06 20,14 28,23% 601.829,63 

Execução de Sublastro (incl. transporte até 3 km)   17,75 10,77 39,32% 548.100,78 

Aterro grau de compactação 100% (Proctor Normal)  (corpo) 3,35 1,57 53,08% 495.495,67 

Lastramento de linha ( h=0,30 m ) -(superestr) 28.769,52 22.218,00 22,77% 335.568,85 

Execução de Sublastro com solo brita misturado na pista (incl. Transp. 3 

km)   24,98 22,32 10,66% 209.062,72 

Concretofck >= 30 Mpa (superestr concr armado) 428,20 362,89 15,25% 186.278,88 

Transporte de Brita para Lastro  -(superestr) 0,55 0,54 2,61% 92.352,72 

Concreto fck >= 10 MPa  - (bueiros tub e cel) 341,48 284,71 16,62% 60.297,15 

Solda aluminotermica de trilho TR-57 para formação de TLS  -(superestr) 520,10 320,32 38,41% 56.538,19 

Desmatamento, destocamento e limpeza   0,32 0,27 14,55% 52.042,32 

CBUQ (Faixa "C"/ DNER) ( pavim) 283,76 194,06 31,61% 39.055,97 

Execução de revestimento primário ou sub-base (inc. transp. 3 km)  (pav) 17,56 8,62 50,88% 27.617,43 

Armadura de aço CP 190 RB 12,7mm (superestr concr armado)  12,42 11,78 5,12% 18.236,72 

fck >= 20 MPa  (Galerias e Alas) 389,73 296,90 23,82% 801,08 

Posicionamento final e acabamento 15.177,78 15.868,08 -4,55% -35.398,58 

Escavação, carga, descarga e espalhamento 2ª cat 4,42 4,62 -4,52% -45.991,97 

Transporte além de 2000 m  Material de 2ª cat 0,57 1,96 -243,76% -237.460,37 

Escoramento  (superestr concr armado) 19,24 33,95 -76,48% -338.902,46 
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Transporte mat. de 1ª categ. além de 2000 m   0,57 1,26 -121,73% -1.035.342,72 

Transporte mat. de 1ª categ. até 2000 m   1,34 1,63 -21,54% -1.377.527,20 

Armadura CA-50/60  (drenagem) 5,09 6,28 -23,38% -1.781.264,33 

SUPERFATURAMENTO TOTAL NO CONTRATO 58/2009 (20,8 %) / NOVEMBRO 2004 R$ 29.846.919,48 

31. O valor total do superfaturamento em valores originais (p0) é de R$ 29.846.919,48 
milhões, atualizado monetariamente a partir das datas que ocorreram o débito (2002-2012) até maio 

de 2017 representa R$ 70,4 milhões (peça 28). O superfaturamento representa 20,8 % do contrato e 
23,2 % da amostra analisada. A memória de cálculo analítica contendo as composições de preço 
unitário de referência constam da peça 30.  

32. Ressalte-se que o percentual de itens de planilha analisados no Contrato 58/2009 
alcançou 89,6 % do contrato, já que o restante dos itens foi considerado sem referência ou sem 

representatividade financeira sendo mantido o valor do item de serviço. 
III.2. Responsabilização e individualização das condutas  

33. O cargo de Diretor de Engenharia da Valec é reconhecidamente o segundo cargo mais 

alto da administração executiva da empresa, ficando abaixo apenas do Diretor-presidente, 
especialmente porque a Valec tem como objeto social a construção ferroviária, ou seja, a área-fim 

propriamente dita.  
34. Consultando-se a instrução em que foram analisadas as oitivas da Valec e da Constran 
(TC 021.283/2008-1 e TC 011.287/2010-1) e os documentos encaminhados em resposta à diligência 

do TCU para indicar os gestores responsáveis pela aprovação no orçamento, verificou-se que o 
superfaturamento no contrato 15/2006 que passou para o contrato 58/2009 foi resultado da 

aprovação da planilha orçamentária que acompanhou o edital de concorrência 8/2004, cujos preços 
estavam superiores aos de mercado. Frise-se que o superfaturamento decorreu diretamente da adoção 
de preços referenciais na Concorrência 8/2004 acima dos referenciais de mercado, em afronta ao 

disposto no art. 6º, inciso IX, alínea “f” da Lei 8.666/1993 e ao princípio da economicidade. 
35. Quanto a identificação do titular da área de orçamentação da Valec à época, a estatal 
indicou, por meio do Memorando 75/2016-Sucon e Memorando 98/2015/IMB/GERENTE/RJ (peça 

27), o responsável pela Superintendência de Construção: Sr. José Américo Cajado de Azevedo. 
36. O processo administrativo da referida licitação contém a aprovação da planilha de preços 

do Diretor de Engenharia (peça 23). Além disso, confirmou-se no regimento interno da Valec as 
atribuições do Diretor de Engenharia e do Superintendente de Construção, a saber: 

Diretoria de Engenharia  

(...) 
A Diretoria de Engenharia é um órgão de Execução sob a supervisão direta da Presidência. A esta 
Diretoria estão subordinadas a Superintendência de Projetos, a Superintendência de Construção 

e a Superintendência Regional, bem como as suas respectivas unidades operacionais.  
Atribuições:  

(...) 

 Coordenar, orientar e supervisionar os assuntos vinculados a sua área funcional,  
(...) 
3.2. Superintendência de Construção  

Atribuições: 

(...) 

  Elaborar o levantamento dos preços unitários de serviços, materiais e equipamentos;  

  Setorizar os custos dos lotes (infraestrutura e superestrutura);  

  Emitir quadro de acompanhamento de custos por item orçamentário; relação de unidade de 
área;  

  Analisar e confeccionar a composição de preços unitários dos serviços/obras de engenharia;  
  Definir e implantar o Plano de Centro de Custos de Engenharia;  

  Acompanhar a elaboração do orçamento econômico-financeiro do empreendimento;  

37. Como pode ser verificado, é a Superintendência de Construção o órgão ligado 
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imediatamente à Diretoria de Engenharia, que, entre outras atribuições, realiza a elaboração, análise 

e acompanhamento dos preços unitários e dos orçamentos de empreendimentos da Valec. Tudo isso, 
por meio de coordenação, orientação e supervisão do Diretor de Engenharia.  

38. Com isso, a responsabilidade pelo débito apurado no contrato 58/2009 deve recair sobre o 
ex-Superintendente de Construção e o ex-Diretor de Engenharia da Valec, por terem, 
respectivamente, elaborado e aprovado a minuta do edital contendo planilha orçamentária 

apresentando itens com sobrepreço (peça 23), bem como sobre a empresa contratada Constran 
Construções e Comércio S.A.  

39. Além das condutas do Diretor de Engenharia e do Superintendente de Construção, resta 
individualizar a participação do ex-Diretor-Presidente da Valec e do representante da Constran no 
cartel que resultou no superfaturamento do contrato 58/2009, uma vez que figuram como agentes 

envolvidos no ilícito conforme demonstrado no acordo de leniência da Camargo Correa no CADE 
(2/2016). A participação efetiva da Constran no cartel consta do histórico de conduta (peça 32) que 

acompanha o acordo de leniência da Camargo Corrêa nos trechos licitados que incluem o edital de 
concorrência 8/2004 e o contrato 58/2009: 

I. DESCRICÃO SUMÁRIA DA CONDUTA 

 
1.Este Histórico da Conduta consiste em documento elaborado pela Superintendência-Geral do 
CADE (SG/CADE) com base nos documentos e informações apresentados pelos Signatários do 
Acordo de Leniência, que reportaram ao conhecimento da Superintendência-Geral do CADE a 
ocorrência de condutas anticompetitivas praticadas no Brasil em licitações da Valec - 
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. ("Valec"), com relação ao mercado de obras civis de 
infraestrutura e superestrutura ferroviárias, obras de arte especiais e serviços de engenharia 

para implantação da da Ferrovia Norte-Sul ("FNS" - EF-151) e da Ferrovia de Integração 

Oeste-Leste ("FIOL" - EF-334). 

 

2.As violações à ordem econômica consistiram em acordos para divisão de mercado entre 

concorrentes com fixação de vantagens relacionadas para frustrar o caráter competitivo das 
licitações referidas adiante. Conforme apurado pelos Signatários, a conduta foi implementada 
principalmente por meio de reuniões presenciais e negociações intermediadas pela alta 
administração da Valec.  
 
3.O relato dos Signatários aponta que a conduta aqui narrada se deu de forma continuada e 
experimentou fases distintas ao longo do tempo'. A sequência abaixo descreve cronologicamente 
as fases da conduta conforme o relato dos Signatários.  

 
(...) 

 

c "(III) Fase de consolidação do cartel - entre 2003 e 2007 - Ferrovia Norte-Sul trechos Tocantins 
a Goiás", momento em que a Valec lançou editais para contratação de obras para implantação da 
Ferrovia Norte-Sul em trechos entre Tocantins e Goiás, por meio das Concorrências 008/2004, 
002/2005 e 001/2007. Os Signatários apontam que, nessa fase, graças aos acordos 
anticompetitivos, foi frustrado o caráter competitivo da Concorrência 008/2004 e, possivelmente, 
das Concorrências 002/2005 e 001/2007. Empresas participantes da conduta: (i) Carioca Eng., (ii) 
Constran, (iii) CCCC, (iv) Andrade Gutierrez, (v) Barbosa Mello, (vi) Odebrecht, (vii) Queiroz 
Galvão, (viii) C.R. Almeida, (ix) Egesa, (x) Galvão Eng., (xi) Mendes Júnior, (xii) Serveng, (xiii) 
Servix9 e (xiv) SPA. 

 
4. De acordo com informações dos Signatários, por meio das práticas anticompetitivas no 
mercado de obras civis de infraestrutura e superestrutura ferroviárias, obras de arte especiais e 
serviços de engenharia para implantação de ferrovias, frustrou-se o caráter competitivo, pelo 
menos, das Concorrência 004/2001 (Ferrovia Norte-Sul: Trecho Anápolis/GO - Porangatu/GO), 
008/2004 (Ferrovia Norte-Sul: Trechos entre Tocantins e Goiás), dos Lotes 01 a 04 da 
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Concorrência 004/2010 (Ferrovia Norte-Sul: Trecho Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP) e dos 
Lotes 01, 02, 04, 05 e 06 da Concorrência 005/2010 (Ferrovia de Integração Oeste-Leste: Trecho 
Ilhéus/BA - Barreiras/BA), com indícios de que os Contratos 011/2000 e 010/2002, as 
Concorrências 002/2005 e 001/2007 (Ferrovia Norte-Sul: Trechos entre Tocantins e Goiás), bem 
como os Lotes 05 da Concorrência 004/2010 e os Lotes 03 e 07 da Concorrência 005/2010 
também tenham sido afetados pela conduta, como descrito no quadro abaixo.  
(...) 
Constran S.A. Construções e Comércio ("Constran') 
17. A Constran teve participação efetiva na conduta anticompetitiva implementada pelos seus 
funcionários (atualmente funcionários e/ou ex-funcionários) Luiz Sérgio Nogueira (Engenheiro) na 
"(III) Fase de consolidacão do cartel - entre 2003 e 2007", que também participou, junto a José 
Carlos Tadeu Lima (Diretor) da "(IV) Fase de ampliação do cartel - 2010" e, ainda, por meio de 
sua participação no Consórcio Constran! Egesa/ Pedra Sul/ Estacon/ CMT e no Consórcio 
Constran/ Egesal Carioca, integrantes do cartel na "(IV) Fase de ampliação do cartel - 2010" da 
conduta. Sua participação está evidenciada, por exemplo, nos parágrafos 3, 16, 17, 24, 32, 41, 45, 
55, 56, 144, 147, 156, 164, 166, 178, 190, 214, 220, 221, 225, 227, 285, 296 , 297 e 305 e nas 
Tabelas 4, 7, 22, 51, 52, 65, 66, 67, 70, 71 e 72 deste Histórico da Conduta 
(...) 
José Carlos Tadeu Lima 
55. De acordo com os Signatários, José Carlos Tadeu Lima foi, durante a conduta, Diretor da 
Constran S.A. Construções e Comércio, participante do cartel na "(IV) Fase de ampliação do 

cartel - 2010" da conduta. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta 
consistiu em realizar contato com concorrentes e com eles participar de reuniões para discutir  

preços e alocação dos lotes licitados pela Valec, o que está evidenciado, por exemplo, nos  

parágrafos 17, 55, 221, 227, 285, 297 e 305 e nas Tabelas 7, 22, 23 e 65 deste Histórico da 
Conduta. 
Luiz Sérgio Nogueira 
56. De acordo com os Signatários, Luiz Sérgio Nogueira foi, durante a conduta, Engenheiro na 
Constran S.A. Construções e Comércio, participante do cartel na "(III) Fase de consolidação do 
cartel entre 2003 e 2007" e "(IV) Fase de ampliação do cartel - 2010"da conduta. Ele era 
representante do escalão operacional, cuja participação na conduta consistiu em realizar contato 
com concorrentes e com eles participar de reuniões para discutir preços e distribuição dos lotes 
licitados pela Valec, o que está evidenciado, por exemplo nos parágrafos 17, 56, 147, 227, 285, 
297 e 305 nas Tabelas 7. 22, 23, 51 e 65 deste Histórico da Conduta. 

40. Em face dessa leniência e de outros elementos de prova coletados desde o início das 
investigações foram denunciados pelo MPF/GO em 6 de maio de 2016, entre outros, José Francisco 

das Neves e Ulisses Assad, pela prática de cartel, corrupção, lavagem de dinheiro e crimes de 
licitação referente aos contratos de construção da Ferrovia Norte-Sul e Ferrovia de Integração Oeste-
Leste (Fiol).  

41. Segundo a Denúncia do MPF/GO (peça 31), o esquema criminoso teve início quando 
executivos das principais empreiteiras do país formaram cartel para, mediante acordo de divisão de 

lotes, combinação de preços e oferecimento de propostas não competitivas (de cobertura, apenas para 
simular a competição), eliminar a concorrência no mercado de construção ferroviária, frustrando o 
caráter competitivo das licitações realizadas pela Valec para a construção das ferrovias Norte-Sul e 

Integração Oeste-Leste. Com isso, dominaram o mercado e, combinando, manipulando e elevando 
arbitrariamente os preços (sobrepreço), maximizaram seus lucros em prejuízo da Administração. O 

cartel teve início ainda no ano 2000 e se manteve após as últimas licitações realizadas no ano de 
2011. 
42. A participação do ex-presidente da estatal, José Francisco das Neves, e do ex-Diretor de 

Engenharia, Ulisses Assad foi detalhada na Denúncia do Ministério Público Federal e contém os 
elementos para a Matriz de Responsabilização, conforme se depreende da leitura da peça 31: 

O “Mapa do Cartel” fornecido pelo denunciado colaborador demonstra que não só a licitação de 
2001, mas praticamente todas as licitações subsequentes realizadas pela VALEC para construir as 
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Ferrovias Norte-Sul - FNS e Integração Leste-Oeste - FIOL foram fraudadas, mediante cartel 
(combinação entre as mesmas grandes empreiteiras de sempre, ao qual outras foram 
paulatinamente aderindo), com o beneplácito e a efetiva participação da diretoria da VALEC, em 
especial do seu então presidente, JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, e do seu Diretor de 
Engenharia, ULISSES ASSAD, que atuaram para beneficiar as empreiteiras e serem por elas 
recompensados com vantagens ilícitas (propina), além de JORGE ANTÔNIO MESQUITA 
PEREIRA DE ALMEIDA, os quais direcionaram os editais das licitações promovidas entre os anos 
de 2004 e 2011. 

 (...) 
De fato, a exemplo do edital da concorrência 004/2001 acima descrita, os editais das 
concorrências 008/2004, 002/2005 e 01/2007 promovidas por JUQUINHA e ASSAD foram 
elaborados contendo exigências que limitaram, injustificadamente, a competição, entre elas: (a) 
proibição de que uma mesma empresa concorresse a mais de dois lotes; (b) proibição da 
participação de consórcios de empresas (c) comprovação de execução anterior de ferrovias com 
dormentes de concreto fabricados pelo próprio licitante, as quais reduziram artificial e 
significativamente o universo de empresas com condições de participar das licitações.  
A inclusão de tais exigências nos editais das concorrências 008/2004, 002/2005 e 01/2007 foi 
ajustada mediante acordo prévio em reuniões entre representantes as empresas do cartel e os 
diretores da VALEC JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES e ULISSES ASSAD que, como dito, aderiram 
ao esquema criminoso ora denunciado. 
Apurou-se que, em relação às concorrências 008/2004, 002/2005 e 001/2007, JOSÉ FRANCISCO 
DAS NEVES permitiu que as empresas integrantes do cartel dividissem entre elas, como melhor 
lhes aprouvessem, os lotes em disputa, bem assim praticassem os preços que lhes fossem 
convenientes, o que resultou em sobrepreço. Exigiu, contudo, que a empresa SPA Engenharia fosse 
contemplada. Além do mais, JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES atuou para que nenhuma das 
empresas cartelizadas “furasse” a acordo espúrio.  
ULISSES ASSAD, por se turno, elaborou a Nota Técnica (fls. 910/918, IPL 0225/2 001) que 
assegurou a inclusão e a manutenção nos editais de exigências desnecessárias e restritivas que 
tornaram viáveis a continuidade das atividades do cartel, como por exemplo, a proibição de 
consórcios, a proibição de que um mesmo licitante fosse contemplado com mais de 2 lotes, a 
exigência de comprovação de experiência anterior com dormentes de concreto monobloco usinado 
no canteiro, porque direcionou a licitação em benefício das empresas cartelizadas (já que apenas 
elas podiam atender à tais exigências). 
Apurou-se, ainda, que JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES e ULISSES ASSAD promoveram as 
licitações 008/2004, 002/2005 e 01/2007 com sobrepreço nos seus respectivos orçamentos de 
referência. 
Especificamente em relação ao Lote 02, da Concorrência 008/2004, Contrato  nº 015/2006, 
também objeto desta denúncia 21, o orçamento de referência da VALEC continha sobrepreço da 
ordem de 25,1% (Laudo nº 215/2012 – SETEC/SR/DPF/GO, fls. 108, IPL nº 0240/2011). E o 
sobrepreço no orçamento de referência somado ao conjunto de exigências editalícias injustificadas 
foram decisivos para viabilizar a atuação do cartel, que pode assim repartir os lotes entre as 
empresas participantes, as quais ainda apresentaram propostas não competitivas (de cobertura, 
apenas para simular a competição), bem como praticarem o preço que maximizou seus lucros, em 
detrimento da VALEC. 
Em razão disso, a proposta da Construções e Comércio Camargo Corrêa sagrou-se “vencedora” 
e a empresa foi contratada em 15/09/2006 (Contrato nº 015/2006) pelos denunciados JOSÉ 
FRANCISCO DAS NEVES e ULISSES ASSAD com um sobrepreço de R$25.580.665,42 em relação 
aos preços de mercado (a preços iniciais, vigentes em 2004), ou seja, 25,40% a maior, conforme 
atesta o Laudo nº 215/2012 – SETEC/SE/DPF/GO, da perícia criminal (fls. 115, IPL nº 
0240/2011). 
O Mapa do Cartel, anexo, revela não só a pouca diferença entre as propostas combinadas, mas 
sobretudo a insignificância dos descontos dados pelas propostas “vencedoras”22 em relação ao 
orçamento de referência (indicativos da existência e da atuação do cartel), bem como discrimina 
as propostas não competitivas (apenas para dar cobertura às “vencedoras” e simular a existência 
de competição). 
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Parte do sobrepreço acima referido materializou-se na forma de superfaturamento (peculato) 
ocorrido ao longo da execução do contrato (no que foi efetivamente executado, medido e pago), 
que ocorreu no período compreendido entre de setembro de 2006 a novembro de 2009 
(permanência criminosa), no valor total de R$1.122.138,84 (ou 12,36%) a preços iniciais 
(referentes ao ano de 2006, época da assinatura do contrato), conforme atestou o Laudo nº 
1.047/2012 – SETEC/SR/DPF/GO da perícia criminal (fls. 194, IPL nº 0240/2011).  
O Contrato nº 015/2006 foi rescindido em novembro de 2009, antes de concluído. A rescis ão 
decorreu de um estranho rearranjo promovido pelo denunciado JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, 
que retirou algumas empreiteiras da execução dos lotes que haviam adjudicado e colocou outras 
no lugar. 
Apurou-se que JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES promoveu esse rearranjo para ludibriar decisões 
liminares do Tribunal de Contas da União que, em virtude de fiscalização de rotina, havia 
detectado parte dos sobrepreços acima descritos e determinado a retenção cautelar de 10% dos 
pagamentos das respectivas faturas. Assim, a parte remanescente do lote 02, objeto do Contrato nº 
015/2006 firmado com a CCCC, após a sua rescisão, foi formalmente contratada à CONSTRAN, 
por intermédio do Contrato nº 058/2009. 
(...) 
Mais do que homologar os resultados das licitações, aprovar e assinar os contratos 
superfaturados e proveniente de fraudes à licitação, JUQUINHA assumiu o papel de garante do 
cartel. 
(...) 
Vendo o esquema criminoso ameaçado por ações judiciais e processos no TCU contra JUQUINHA 
e ASSAD, o cartel se cotizou para pagar os honorários do advogado de JUCA, para garantir que 
os referidos agentes públicos continuassem a atender aos interesses do cartel na VALEC. A 
solicitação ao Consórcio Ferrosul (CAMARGO CORREA e QUEIROZ GALVÃO) foi transmitida 
por RODRIGO LOPES, superintendente da ANDRADE GUTIERREZ e um dos principais 
interlocutores do cartel junto à diretoria da VALEC. 
(...) 
Apurou-se, ainda, que o denunciado JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, no exercício do cargo de 
Diretor-Presidente da VALEC, solicitou e efetivamente recebeu propina da Camargo Corrêa, 
como condição para autorizar o pagamento de faturas emitidas pela empresa, relativamente à 
execução dos contratos com sobrepreço, como se viu acima. (grifou -se) 

III.3. Matriz de Responsabilização 

43. De acordo com os critérios supracitados segue a Matriz de Responsabilização dos 

envolvidos: 
44.  Responsável: Ulisses Assad (CPF 008.266.408-00) na condição de Diretor de 

Engenharia da Valec no período de 10/7/2003 até 10/2/2010. 
45.  Conduta: aprovar a planilha orçamentária e participar de atos de corrupção e de 
conluio no âmbito da Concorrência 8/2004 da Valec que resultou em superfaturamento no valor de R$ 

29.846.919,48 (base novembro de 2004) no Contrato 58/2009, referente ao remanescente da 
construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho de 52 km situado entre Ouro Verde de 

Goiás (GO) e Jaraguá (GO), pactuado com a empresa Constran Construções e Comércio S.A., 
infringindo o art. 3º, o art. 6º, inciso IX, alínea “f” e o art. 43, inciso IV da Lei 8.666/1993, além de 
infringir o art. 37 da Constituição Federal e o princípio da economicidade.  

46. Nexo de causalidade: a aprovação da planilha orçamentária e a participação em atos de 
corrupção e de conluio no âmbito do lote 2 da Concorrência 8/2004 da Valec, referente ao 

remanescente da construção da Ferrovia Norte-Sul em trecho de 52 km situado entre Ouro Verde de 
Goiás (GO) e Jaraguá (GO), resultou em superfaturamento no valor de R$ 29.846.919,48 (base 
novembro de 2004) no Contrato 58/2009. 

47. Culpabilidade: o responsável já foi apenado pelo TCU por ter restringido a 
competitividade da licitação 8/2004 (subitem 9.4 do Acórdão 2.447/2014-Plenário). Além disso, 

considerado o ambiente de conluio e de corrupção trazido na leniência do CADE e na denúncia do 
MPF/GO não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável, especialmente porque é réu em 
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ação penal envolvendo irregularidades na licitação e no contrato objeto da presente tomada de contas 

especial. Com isso, conclui-se que a conduta do responsável é culpável e há, ainda, a obrigação de 
reparar o dano, motivo de se propor a citação do ex-Diretor de Engenharia da Valec Ulisses Assad 

(CPF 008.266.408-00), com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o 
art. 202, incisos I e II, do RI/TCU. 
48.  Responsável: José Américo Cajado de Azevedo (CPF 548.198.066-53) na condição de 

Superintendente de Construção da Valec no período de 27/5/2003 à 16/2/2005. 
49.  Conduta: elaborar a planilha orçamentária da Concorrência 8/2004 da Valec que 

resultou em superfaturamento no valor de R$ 29.846.919,48 (base novembro de 2004) no Contrato 
58/2009, referente ao remanescente da construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho 
de 52 km situado entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO), pactuado com a empresa 

Constran Construções e Comércio S.A., infringindo o art. 3º, o art. 6º, inciso IX, alínea “f” e o art. 43, 
inciso IV da Lei 8.666/1993, além de infringir o princípio da economicidade. 

50. Nexo de causalidade: a elaboração da planilha orçamentária do lote 2 da Concorrência 
8/2004 da Valec, referente ao remanescente da construção da Ferrovia Norte-Sul em trecho de 52 km 
situado entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO), resultou em superfaturamento no valor de 

R$ 29.846.919,48  (base novembro de 2004) no Contrato 58/2009. 
51. Culpabilidade: Considerando o ambiente de conluio e de corrupção trazido na leniência 

do CADE e na denúncia do MPF/GO não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável. Com 
isso, conclui-se que a conduta do responsável é culpável e há, ainda, a obrigação de reparar o dano, 
motivo de se propor a citação do ex-superintendente de construção da Valec José Américo Cajado de 

Azevedo (CPF 548.198.066-53), com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 
8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU. 

52.  Responsável: José Francisco das Neves (CPF 062.833.301-34) na condição de Diretor-
Presidente da Valec, no período de 4/4/2003 até 24/8/2011. 
53.  Conduta: participar de atos de corrupção e de conluio no âmbito da Concorrência 

8/2004 da Valec que resultou em superfaturamento no valor de R$ 29.846.919,48 (base novembro de 
2004) no Contrato 58/2009, referente ao remanescente da construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul 

(FNS), em trecho de 52 km situado entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO), pactuado com a 
empresa Constran Construções e Comércio S.A., infringindo o art. 3º da Lei 8.666/1993, o art. 37 da 
Constituição Federal e o princípio da economicidade. 

54. Nexo de causalidade: a participação em atos de corrupção e de conluio no âmbito do lote 
2 da Concorrência 8/2004 da Valec, referente ao remanescente da construção da Ferrovia Norte-Sul 

em trecho de 52 km situado entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO), resultou em 
superfaturamento no valor de R$ 29.846.919,48 (base novembro de 2004) no Contrato 58/2009. 
55.  Culpabilidade: considerando o ambiente de conluio e de corrupção trazido na leniência 

do CADE e na denúncia do MPF não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável. Com isso, 
conclui-se que a conduta do responsável é culpável e há, ainda, a obrigação de reparar o dano, 

motivo de se propor a citação do ex-Diretor Presidente da Valec José Francisco das Neves (CPF 
062.833.301-34), com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 
202, incisos I e II, do RI/TCU. 

56.  Responsável: Luiz Sergio Nogueira (CPF 566.485.378-68) na condição de dirigente da 
Constran Construções e Comércio S.A. 

57. Conduta: participar de atos de corrupção e de conluio no âmbito da Concorrência 8/2004 
da Valec que resultou em superfaturamento no valor de R$ 29.846.919,48 (base novembro de 2004) 
no Contrato 58/2009, referente ao remanescente da construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), 

em trecho de 52 km situado entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO), pactuado com a 
empresa Constran Construções e Comércio S.A., infringindo o art. 3º da Lei 8.666/1993, o art. 37 da 

Constituição Federal e o princípio da economicidade. 
58.  Nexo de causalidade: a participação em atos de corrupção e de conluio no âmbito do 
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lote 2 da Concorrência 8/2004 da Valec, referente ao remanescente da construção da Ferrovia Norte-

Sul em trecho de 52 km situado entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO), resultou em 
superfaturamento no valor de R$ 29.846.919,48 (base novembro de 2004) no Contrato 58/2009. 

59.  Culpabilidade: considerando o ambiente de conluio e de corrupção trazido na leniência 
do CADE e na denúncia do MPF/GO não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável. Com 
isso, conclui-se que a conduta do responsável é culpável e há, ainda, a obrigação de reparar o dano, 

motivo de se propor a citação do dirigente da Constran Construções e Comércio S.A. Luiz Sergio 
Nogueira (CPF 566.485.378-68), com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 

8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU. 
60. Responsável: Constran Construções e Comércio S.A. (CNPJ 61.156.568/0001-90) na 
condição de contratada da Valec (Contrato 58/2009). 

61. Conduta: beneficiar-se de atos de corrupção e de conluio no âmbito da Concorrência 
8/2004 da Valec que resultou em superfaturamento no valor de R$ 29.846.919,48 (base novembro de 

2004) no Contrato 58/2009, referente ao remanescente da construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul 
(FNS), em trecho de 52 km situado entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO), infringindo o 
art. 3º da Lei 8.666/1993, o art. 37 da Constituição Federal e o princípio da economicidade. 

62. Nexo de causalidade: o benefício decorrente de atos de corrupção e de conluio no âmbito 
do lote 2 da Concorrência 8/2004 da Valec, referente ao remanescente da construção da Ferrovia 

Norte-Sul em trecho de 52 km situado entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO), resultou em 
superfaturamento no valor de R$ 29.846.919,48 (base novembro de 2004) no Contrato 58/2009. 
IV. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 

63. Especificamente quanto a retenção de pagamentos determinada pelo TCU e acumulada 
pela Valec em R$ 20.583.175,50 na data base de novembro de 2004 (atualização feita no Acórdão 

2.495/2016-Plenário), faz-se oportuno propor determinação a Valec para encaminhar ao TCU 
informações atualizadas sobre: (i) o montante retido no contrato 58/2009 em valores históricos e 
atualizado; (ii) ao andamento das ações judiciais contra decisão do Tribunal proferida pelo Acórdão 

593/2009-TCU-Plenário; (iii) à forma que a Valec apropriou na sua contabilidade a retenção de 
pagamentos determinadas pelo TCU. A manifestação da Valec no processo tem o condão de subsidiar 

a análise de mérito deste TCU no caso de eventual desconto no débito a ser imputado pelo TCU em 
decisão de mérito em sede de decisão definitiva prevista no art. 23, inciso III, alínea “b” combinado 
com o art. 28, inciso II da Lei Orgânica do TCU.  

V. CONCLUSÃO 

64. Esta instrução preliminar teve por objetivo identificar os responsáveis e quantificar o 

débito decorrente do superfaturamento no Contrato 58/2009, cujo objeto foi o remanescente da 
construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho de 52 km situado entre Ouro Verde de 
Goiás (GO) e Jaraguá (GO), pactuado com a empresa Constran Construções e Comércio S.A. 

65. O valor total do débito decorrente do superfaturamento é de R$ 29.846.919,48 milhões 
(p0) e, atualizado monetariamente a partir das datas que ocorreram o débito (2002-2012), representa 

R$ 70,4 milhões até maio de 2017. O montante superfaturado representa 20,8 % do contrato e 23,2 % 
da amostra analisada. A memória de cálculo analítica contendo as composições de preço unitário de 
referência constam da peça 30. 

66. Em sede de responsabilização identificou-se os gestores da Valec responsáveis pela 
elaboração e pela aprovação do orçamento base a concorrência 8/2004. Esses dirigentes atestaram a 

o orçamento do empreendimento, mesmo com valores manifestamente superiores aos de mercado 
contrariando o disposto no art. 6º, inciso IX, alínea “f” e art. 43, inciso IV da Lei 8.666/1993. 
67. Além disso, propôs-se a responsabilização solidária pelo superfaturamento dos agentes 

envolvidos em atos de conluio e de corrupção em licitações da Valec conforme detalhamento das 
condutas contidas na denúncia do Ministério Público Federal em Goiás (peça 31) e no Histórico de 

Conduta que acompanha o Acordo de Leniência 2/2016 do CADE (peça 32). A Matriz de 
Responsabilização encontra-se no tópico III.3 desta instrução. 
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68. Dessa forma, foi considerada a solidariedade entre todos os envolvidos conforme disposto 

na alínea “b” do § 2º do art. 16 da Lei 8.443/1992, que define o responsável solidário como o agente 
que “de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano”, inclusive particular ou 

empresa contratada.  
69. Os valores mensais superfaturamentos, incluindo os reajustes, foram atualizados pelo 
“Sistema Débito” do TCU e representam até maio de 2017 aproximadamente 70,4 milhões (peça 28). 

70. Por fim, a proposta de encaminhamento contemplou determinação à Valec para informar 
atualização ao TCU sobre os valores retidos e citação dos responsáveis pelo superfaturamento para 

que apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Tesouro as quantias 
indicadas, atualizadas monetariamente até o efetivo recolhimento.  

VI.    PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

71. Ante todo o exposto, propõe-se encaminhar os autos à consideração superior, alvitrando o 
envio ao gabinete do Exmo. Ministro Relator com as seguintes propostas: 

72. Realizar, com fundamento nos arts. 10, § 1º, 12, incisos I e II, e 16, §2º, da Lei 8.443/1992 
c/c o art. 202, incisos I e II, e 209, §§ 5º e 6º, do Regimento Interno/TCU, a citação solidária dos 
responsáveis a seguir relacionados, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem alegações 

de defesa e/ou recolham aos cofres da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. a quantia de 
R$ 29.846.919,48 milhões (data base novembro de 2004), atualizada monetariamente a partir das 

datas indicadas na tabela a seguir até a data do efetivo recolhimento, representando 
R$ 70.481.690,31,  atualizado até a data 22/5/2017 (peça 28, 29 e 30), abatendo-se, na oportunidade, 
a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em vigor: 

a) Responsável: Ulisses Assad (CPF 008.266.408-00), na condição de Diretor de 
Engenharia da Valec, no período de 10/7/2003 até 10/2/2010, por aprovar a planilha 

orçamentária e participar de atos de corrupção e de conluio no âmbito da 
Concorrência 8/2004 da Valec que resultou em superfaturamento no valor de R$ 
29.846.919,48 (base novembro de 2004) no Contrato 58/2009, referente ao 

remanescente da construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho de 52 
km situado entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO), pactuado com a empresa 

Constran Construções e Comércio S.A., infringindo o art. 3º, o art. 6º, inciso IX, alínea 
“f” e o art. 43, inciso IV da Lei 8.666/1993, além de infringir o art. 37 da Constituição 
Federal e o princípio da economicidade; 

b) Responsável: José Américo Cajado de Azevedo (CPF 548.198.066-53), na condição de 
Superintendente de Construção da Valec, no período de 27/5/2003 à 16/2/2005, por 

elaborar a planilha orçamentária da Concorrência 8/2004 da Valec que resultou em 
superfaturamento no valor de R$ 29.846.919,48 (base novembro de 2004) no Contrato 
58/2009, referente ao remanescente da construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul 

(FNS), em trecho de 52 km situado entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO), 
pactuado com a empresa Constran Construções e Comércio S.A., infringindo o art. 3º, 

o art. 6º, inciso IX, alínea “f” e o art. 43, inciso IV da Lei 8.666/1993, além de 
infringir o princípio da economicidade; 

c) Responsável: José Francisco das Neves (CPF 062.833.301-34), na condição de 

Diretor-Presidente da Valec, no período de 4/4/2003 até 24/8/2011, por participar de 
atos de corrupção e de conluio no âmbito da Concorrência 8/2004 da Valec que 

resultou em superfaturamento no valor de R$ 29.846.919,48 (base novembro de 2004) 
no Contrato 58/2009, referente ao remanescente da construção do lote 2 da Ferrovia 
Norte-Sul (FNS), em trecho de 52 km situado entre Ouro Verde de Goiás (GO) e 

Jaraguá (GO), pactuado com a empresa Constran Construções e Comércio S.A., 
infringindo o art. 3º da Lei 8.666/1993, o art. 37 da Constituição Federal e o princípio 

da economicidade; 
d) Responsável: Luiz Sergio Nogueira (CPF 566.485.378-68), na condição de dirigente 
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da Constran Construções e Comércio S.A., por participar de atos de corrupção e de 

conluio no âmbito da Concorrência 8/2004 da Valec que resultou em 
superfaturamento no valor de R$ 29.846.919,48 (base novembro de 2004) no Contrato 

58/2009, referente ao remanescente da construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul 
(FNS), em trecho de 52 km situado entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO), 
pactuado com a empresa Constran Construções e Comércio S.A., infringindo o art. 3º 

da Lei 8.666/1993, o art. 37 da Constituição Federal e o princípio da economicidade; 
e) Responsável: Constran Construções e Comércio S.A. (CNPJ 61.156.568/0001-90), na 

condição de contratada da Valec, por beneficiar-se de atos de corrupção e de conluio 
no âmbito da Concorrência 8/2004 da Valec que resultou em superfaturamento no 
valor de R$ 29.846.919,48 (base novembro de 2004) no Contrato 58/2009, referente ao 

remanescente da construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho de 52 
km situado entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO), infringindo o art. 3º da 

Lei 8.666/1993, o art. 37 da Constituição Federal e o princípio da economicidade. 

 

MEDIÇÃO 
DATA DA 

OCORRÊNCIA 

VALOR SUPERFATURAMENTO ORIGINAL* 

(R$) 

1 04/02/10                       395.008,42  

2 02/03/10                       166.750,80  

3 29/03/10                       479.843,17  

4 26/04/10                       851.636,34  

5 27/05/10                    2.690.260,66  

6 25/06/10                    2.919.335,26  

7 26/07/10                    6.709.918,15  

8 26/08/10                    4.485.133,40  

9 25/09/10                    5.441.872,88  

10 26/10/10                    3.857.493,73  

11 26/11/10                    1.924.618,05  

12 14/12/10                       887.264,65  

13 25/01/11                    1.070.574,15  

14 28/02/11                    1.480.522,99  

15 25/03/11                       751.435,78  

16 26/04/11                                         -    

17 26/05/11                                         -    

18 28/06/11                                         -    

19 27/07/11                    1.873.720,39  

20 26/08/11                    1.397.639,67  

21 26/09/11                            4.659,28  

22 28/11/11                          21.612,48  

23 28/11/11                       242.198,07  

24 06/12/11                          17.954,58  

25 26/12/11                          17.614,08  

26 23/10/12                       330.549,27  

* contém o reajuste da medição na data da ocorrência 

73. Determinar à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. com fundamento no art. 43, 
inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno que apresente ao TCU, em 
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60 (sessenta) dias, informações atualizadas sobre: (i) o montante retido no contrato 58/2009 em 

valores históricos e atualizados; (ii) o andamento das ações judiciais contra decisão do Tribunal 
proferida pelo Acórdão 593/2009-TCU-Plenário; (iii) a forma que a Valec apropriou na sua 

contabilidade a retenção de pagamentos determinadas pelo TCU. 
Informar aos responsáveis de que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora 
apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do RI/TCU”. 

 
 É o Relatório. 
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VOTO 

 Cuidam os autos de tomada de contas especial decorrente do Acórdão 1.498/2015-Plenário, o 

qual apreciou relatório de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras/2010 nas obras de construção da 
Ferrovia Norte-Sul (FNS), em Goiás. 

2. No feito é apurado indício de superfaturamento no Contrato 58/2009, firmado entre a Valec 

Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec) e a empresa Constran S.A. Construções e Comércio, 
cujo objeto foi a execução da infraestrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais, no 

trecho de 52 km, compreendido entre Ouro Verde de Goiás e o Pátio de Jaraguá no Estado de Goiás, 
relativo ao Lote 2 da Concorrência 8/2004.  

3. O referido ajuste foi celebrado em 24/12/2009 por R$ 116.426.598,81, a preços de nov/2004. 

Depois de cinco termos de aditamento contratual, o valor acordado foi elevado para R$ 
145.528.873,21 (a preços iniciais), dos quais R$ 143.511.780,20 foram efetivamente liquidados e 

pagos, por meio de 26 medições, representando um percentual de execução financeira de 98,61%. 

3. Na presente etapa processual, a Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em 
Infraestrutura (SeinfraOpe) quantificou o débito e submeteu ao relator proposta de citação dos 

responsáveis. 

4. Antes de adentrar no exame das propostas formuladas pela unidade técnica, considero 
pertinente fazer uma breve contextualização dos fatos. O empreendimento foi auditado pelo TCU no 

TC-021.283/2008-1 (Fiscobras/2008), ocasião em que foi apontada a ocorrência de sobrepreço em 
diversos ajustes, incluindo o Contrato 15/2006, celebrado com a Construtora Camargo Corrêa S.A., o 

que resultou na determinação de retenção cautelar de 40% dos valores apontados como sobrepreço em 
cada lote da ferrovia em questão.  

5. A referida deliberação, adotada por despacho monocrático do Ministro Aroldo Cedraz, relator 

do processo, foi agravada pela empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, porém, foi 
mantida pelo Acórdão 539/2009-Plenário.  

6. O Contrato 15/2006 foi rescindido, sendo sucedido pelo Contrato 58/2009, celebrado com 
fulcro no art. 24, inciso XI, da Lei 8.666/1993, com a segunda colocada na Concorrência 8/2004, nas 
mesmas condições de preço do licitante vencedor. Apenas a segunda avença é objeto de exame neste 

processo, pois o TC 021.283/2008-1 foi apreciado no mérito pelo Acórdão 2.447/2014-Plenário, o qual 
determinou, dentre outras providências, a constituição de processo específico de tomada de contas 

especial relativo ao contrato rescindido com a Camargo Corrêa S.A. 

7. Em outras deliberações do TCU, foi consignado que a Valec também aplicou ao Contrato 
58/2009 a medida cautelar de retenção de valores relativa ao contrato antecessor, o que resultou na 

retenção de 11,26% dos valores pagos no âmbito desse pacto. 

8. Por tal motivo, a empresa Constran agravou o despacho de 4/4/2012 do Ministro Aroldo 

Cedraz, que negou a petição apresentada pela empresa para que fosse reduzido o percentual de 
retenção de pagamentos, bem como devolvidos os valores já retidos no âmbito do Contrato 58/2009. O 
referido recurso não foi provido pelo TCU, conforme decidido no Acórdão 1.704/2012-Plenário. 

9. No âmbito do Fiscobras 2013, apurou-se que a retenção de 11,26% no Contrato 58/2009 foi 
efetuada entre os meses de janeiro/2010 a dezembro/2011, restando retido o montante de 

R$ 20.583.175,50.  Tal informação foi confirmada por fiscalização realizada em 2016, apreciada pelo 
Acórdão 2.495/2016-Plenário, de minha relatoria. 
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10. Nesse último julgado, foi observado que havia ação judicial (Processo 39062-
18.2010.4.01.3400) solicitando liberação das retenções referentes ao ajustes assinado com a Constran, 

com decisão em primeira instância desfavorável à empreiteira, mas que se encontrava em grau de 
recurso, sem decisão judicial transitada em julgado, mantendo-se a determinação deste Tribunal quanto 
à retenção. 

11. A SeinfraOpe, em sua última manifestação, formulou proposta de determinação à Valec para 
encaminhar ao TCU informações atualizadas sobre: (i) o montante retido no Contrato 58/2009 em 

valores históricos e atualizado; (ii) o andamento das ações judiciais contra decisão do Tribunal 
proferida pelo Acórdão 593/2009-Plenário; (iii) a forma pela qual a Valec apropriou na sua 
contabilidade a retenção de pagamentos determinada pelo TCU.  

12. Segundo a unidade técnica, a manifestação da Valec no processo teria o condão de subsidiar a 
análise de deste Tribunal, que poderia promover um desconto no débito que viesse a ser eventualmente 

imputado em decisão de mérito nesta tomada de contas especial. 

13. Acolho a proposição da unidade técnica e ressalto que o Laudo Pericial 1.013/2013 produzido 
pela Polícia Federal (peça 16) foi produzido especificamente com a finalidade de levantar os valores 

efetivamente pagos no âmbito do contrato em apreciação. O referido laudo, produzido a partir de 
empenhos, ordens bancárias e boletins de medição, corrobora com a realização de tal retenção. 

II 

14. No que tange ao cálculo do débito, enfatizo que a empresa Constran já teve a oportunidade de 
se manifestar diversas vezes no âmbito do TC-021.281/2008-1 (Fiscobras/2008) e TC-011.287/2010-1 

(Fiscobras/2010). Neste último feito, a auditoria foi apreciada pelo Acórdão 2.478/2010-Plenário, que 
trouxe as seguintes deliberações, dentre outras: 

 “9.1. realizar as audiências prévias dos seguintes dirigentes e gerentes da Valec, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se: 
 (...) 

 9.1.2. Ulisses Assad, diretor de engenharia, a respeito: 
 9.1.2.1. da celebração dos contratos 58/2009 e 60/2009 com indícios de sobrepreços de 
19,84% e 21,54%, respectivamente, em decorrência de preços excessivos ante o mercado, com 

violação do princípio constitucional da eficiência e do art. 109, caput e § 1º, da Lei 
11.768/2008; 

 (...) 
 9.2. promover, ante a possibilidade de determinações desta Corte de glosa de valores ou 
de repactuação contratual, as oitivas, para que, caso desejem, manifestem-se no prazo de 15 

(quinze) dias, das seguintes empresas: 
 9.2.1. Constran S/A Construções e Comércio (CNPJ 61.156.568/0001-90) acerca: 

 9.2.1.1. da celebração do contrato 58/2009 com indícios de sobrepreço de 19,84% em 
razão de preços excessivos ante o mercado; 
 9.2.1.2. dos indícios de superfaturamento de R$ 1.901.461,97 (um milhão novecentos e um 

mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos), referente a novembro de 
2004, por quantitativos de itens pagos e não executados; 

 (...) 
 9.3. realizar a oitiva da Valec acerca das ocorrências mencionadas nos itens 9.2.1.1, 
9.2.1.2, 9.2.2.1 e 9.2.2.2 acima;” 

15. A apreciação do mérito das manifestações apresentadas pelos responsáveis e interessados, em 
razão das audiências e oitivas efetuadas pela decisão supracitada, ocorreu mediante o Acórdão 
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1.498/2015-Plenário, que determinou a constituição desta tomada de contas especial, em virtude da 
não elisão do apontamento de superfaturamento por preços excessivos na obra. 

16. Em atendimento à referida deliberação, a SeinfraOpe quantificou o débito tomando como base 
os quantitativos de serviços acumulados, pagos após a última medição dos serviços (26ª medição), 
obtendo o valor de superfaturamento discriminado na tabela a seguir (a preços originais): 

Serviço 
Preço do 

Contrato 

Preço de 

Referência 

Percentual de 

Superf. no Item 

Superfaturamento 

(R$) 

Dormente monobloco de concreto protendido para bitola 

mista 1,00/1,60 m  
320,37 246,79 22,97% 6.376.976,89 

Escavação, carga, descarga e espalhamento  1ª cat 4,74 3,32 29,96% 5.433.723,01 

Montagem da grade  -(superestr) 136.408,06 62.585,31 54,12% 3.781.201,25 

Brita para lastro   (incl. transporte até 3 km)   -

(superestr) 54,78 26,09 52,38% 3.154.403,98 

Aterro grau de compactação 95% (Proctor Normal) 

(corpo)   2,64 1,32 50,02% 2.857.002,50 

Nivelamento, levante, alinhamento e socaria de linha  -

(superestr) 78.279,67 30.386,46 61,18% 2.453.090,27 

Concreto fck >= 15 MPa   - (bueiros tub e cel) 402,39 299,48 25,58% 1.741.553,83 

Cercas empregando mourões de concreto   32,67 15,81 51,61% 1.607.528,16 

Compactação de bota-fora 95% PN 2,64 1,06 59,97% 1.554.779,96 

Forma   - (bueiros tub e cel) 50,02 27,90 44,23% 1.290.108,42 

Revestimento vegetal de taludes (hidrossemeadura)   1,54 0,92 40,20% 1.089.340,64 

Concreto fck >= 25 MPa   - (bueiros tub e cel) 411,96 342,68 16,82% 635.820,04 

Escav, carga, desc e espalhamento material de 3ª cat 28,06 20,14 28,23% 601.829,63 

Execução de Sublastro (incl. transporte até 3 km)   17,75 10,77 39,32% 548.100,78 

Aterro grau de compactação 100% (Proctor Normal)  

(corpo) 3,35 1,57 53,08% 495.495,67 

Lastramento de linha ( h=0,30 m ) -(superestr) 28.769,52 22.218,00 22,77% 335.568,85 

Execução de Sublastro com solo brita misturado na pista 

(incl. Transp. 3 km)   24,98 22,32 10,66% 209.062,72 

Concretofck >= 30 Mpa (superestr concr armado) 428,20 362,89 15,25% 186.278,88 

Transporte de Brita para Lastro  -(superestr) 0,55 0,54 2,61% 92.352,72 

Concreto fck >= 10 MPa  - (bueiros tub e cel) 341,48 284,71 16,62% 60.297,15 

Solda aluminotermica de trilho TR-57 para formação de 

TLS  -(superestr) 520,10 320,32 38,41% 56.538,19 

Desmatamento, destocamento e limpeza   0,32 0,27 14,55% 52.042,32 

CBUQ (Faixa "C"/ DNER) ( pavim) 283,76 194,06 31,61% 39.055,97 

Execução de revestimento primário ou sub-base (inc. 

transp. 3 km)  (pav) 17,56 8,62 50,88% 27.617,43 

Armadura de aço CP 190 RB 12,7mm (superestr concr 

armado) 12,42 11,78 5,12% 18.236,72 

fck >= 20 MPa  (Galerias e Alas) 389,73 296,90 23,82% 801,08 

Posicionamento final e acabamento 15.177,78 15.868,08 -4,55% -35.398,58 

Escavação, carga, descarga e espalhamento 2ª cat 4,42 4,62 -4,52% -45.991,97 

Transporte além de 2000 m  Material de 2ª cat 0,57 1,96 -243,76% -237.460,37 

Escoramento  (superestr concr armado) 19,24 33,95 -76,48% -338.902,46 

Transporte mat. de 1ª categ. além de 2000 m   0,57 1,26 -121,73% -1.035.342,72 
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Transporte mat. de 1ª categ. até 2000 m   1,34 1,63 -21,54% -1.377.527,20 

Armadura CA-50/60  (drenagem) 5,09 6,28 -23,38% -1.781.264,33 

Total 29.846.919,43 

17. Insta salientar que a amostra analisada foi ampliada em relação a que foi examinada no bojo da 

peça 99 do TC-011.287/2010-1. Nesta oportunidade, foram avaliados serviços que representam 
84,88% do montante total liquidado do contrato, sendo apurado um sobrepreço de 32,45% em relação 

ao valor de referência da amostra. 

18. No voto condutor do Acórdão 1.498/2015-Plenário, enfatizei que no exame da curva ABC do 
Contrato 58/2009 foi apurada a existência de superfaturamento no montante R$ 28.586.237,27 (data-

base de nov/2004), que alcançava o percentual de 33,51% na amostra de serviços avaliados. Os dados 
ora apresentados diferem dos dispostos no referido decisum em virtude de três motivos principais: 

a) ampliação da amostra dos serviços analisados, conforme já enfatizado; 

b) o Acórdão 1.498/2015-Plenário considerou os pagamentos acumulados somente até a 25ª medição 
e, nesta ocasião, estão sendo computados os serviços liquidados até a 26ª medição; e 

c) houve a revisão pela unidade técnica dos critérios utilizados para compor os preços de referência, 
que resultaram em parâmetros mais favoráveis aos responsáveis, conforme pode ser observado nos 

preços unitários dispostos na tabela supra e aqueles existentes na peça 99 do TC-011.287/2010-1. 

19. O montante global do superfaturamento a preços iniciais (R$ 29.846.919,43) foi dividido pelo 
valor total pago no contrato, sem considerar os reajustes de preços (R$ 143.511.780,20), obtendo-se 

um fator de 20,80%. Tal coeficiente foi aplicado linearmente sobre todos os pagamentos efetuados à 
contratada (R$ 182.798.972,11), incluindo tanto as medições dos serviços a preços originais quanto os 

respectivos reajustamentos contratuais, conforme demonstrativo à peça 29. O referido procedimento 
resultou na tabela de débitos e respectivas datas de origem apresentada na proposta de citação dos 
responsáveis. 

20. Cabe enfatizar que os indícios de superfaturamento são robustos e representam percentual 
significativo do contrato. São também corroborados pelo Laudo nº 532/2012 – SETEC/SR/DPF/GO, 

produzido pelo Departamento de Polícia Federal, o qual concluiu que o contrato original, antes da 
celebração dos termos de aditamento contratual, teria um sobrepreço de cerca de 27% (peça 13). 

21. Em vista do exposto nos parágrafos precedentes, considero adequados os exames empreendidos 

pela SeinfraOpe com o intuito de quantificar o débito. Portanto, acolho as propostas de citação dos 
responsáveis com os ajustes que farei em seguida. 

III 

22. Passo a tratar da responsabilização pelo superfaturamento constatado no Contrato 58/2009. Em 
apertada síntese, a SeinfraOpe propôs citar solidariamente os seguintes responsáveis pelo dano ao 

erário: 

a) Sr. Ulisses Assad, na condição de Diretor de Engenharia da Valec, no período de 10/7/2003 

a 10/2/2010, em virtude da aprovação da planilha orçamentária e da suposta participação de 
atos de corrupção e de conluio no âmbito da Concorrência 8/2004, que resultou em 
superfaturamento no Contrato 58/2009, infringindo os arts. 3º, 6º, inciso IX, alínea “f”, e 43, 

inciso IV, da Lei 8.666/1993, além de infringir o art. 37 da Constituição Federal e o princípio 
da economicidade. 
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b) Sr. José Américo Cajado de Azevedo, Superintendente de Construção da Valec entre 
27/5/2003 e 16/2/2005, por elaborar a planilha orçamentária da Concorrência 8/2004, a qual 

resultou em superfaturamento no Contrato 58/2009, com violação ao disposto nos arst. 3º, 6º, 
inciso IX, alínea “f”, e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, além de infringir o princípio da 
economicidade. 

c) Sr. José Francisco das Neves, na condição de Diretor-Presidente da Valec, no período de 
4/4/2003 até 24/8/2011, devido à suposta participação de atos de corrupção e de conluio no 

âmbito da já citada Concorrência 8/2004, infringindo o art. 3º da Lei 8.666/1993, o art. 37 da 
Constituição Federal e o princípio da economicidade. 

d) Sr. Luiz Sérgio Nogueira, na condição de dirigente da Constran Construções e Comércio 

S.A., por participar dos supostos atos de corrupção e de conluio no âmbito da Concorrência 
8/2004. 

e) Constran Construções e Comércio S.A., na condição de contratada da Valec, por se 
beneficiar de atos de corrupção e de conluio no âmbito da referida Concorrência 8/2004, que 
resultou em superfaturamento no Contrato 58/2009. 

23. Não obstante o habitual zelo da SeinfraOpe, entendo que tal responsabilização merece alguns 
reparos.  

24. A unidade técnica aduz que o superfaturamento no Contrato 58/2009 decorre diretamente do 

Contrato 15/2006, que foi rescindido pela Valec, o qual por sua vez foi resultado da aprovação da 
planilha orçamentária que acompanhou o edital de Concorrência 8/2004, cujos preços estavam 

superiores aos de mercado. Concordo com tal assertiva, mas também entendo que na contratação do 
remanescente da obra por dispensa de licitação, que originou o Contrato 58/2009, houve a prática de 
uma série de atos que estão diretamente relacionados com o superfaturamento em apuração. 

25. Solicitei à minha assessoria que realizasse consulta dos documentos atinentes à celebração do 
Contrato 58/2009 no TC-011.287/2010-1, em particular nas peças 26 e 27 daquele processo. A 

documentação de interesse ao feito foi autuada à peça 40 destes autos, em que se pode observar que a 
contratação por dispensa licitação foi precedida da Carta nº 243/2009-PRESI, de 28/10/2009, de lavra 
do Sr. José Francisco das Neves, no qual é feito um longo relato da situação dos contratos 21/2001 e 

15/2006, celebrados com a Construtora Camargo Corrêa S.A. O citado documento é concluído com a 
decisão de notificar a construtora acerca da rescisão de ambos os ajustes, com fundamento no art. 79, 

inciso I, e 78, inciso II, da Lei 8.666/1993. 

26. Em seguida, o então Presidente da Valec remeteu o Memorando 35/2009, de 12/11/2009, ao Sr. 
Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida, Diretor de Engenharia em exercício, fazendo uma 

exposição circunstanciada do histórico e da situação das obras na Ferrovia Norte-Sul, bem como 
apresentando plano de ação que deveria ser desenvolvido com urgência para a conclusão do 

empreendimento até outubro/2010. A Presidência da Valec também solicitou à Diretoria de 
Engenharia providências no sentido de retomar o ritmo normal das obras e recuperar os atrasos então 
verificados. 

27. No dia seguinte, o Sr. Luiz Carlos de Oliveira Machado, na condição de Superintendente de 
Construção da Valec, em atendimento ao citado memorando, solicitou ao presidente da comissão de 

licitação informação sobre as empresas que foram habilitadas na Concorrência 8/2004. 

28. De forma subsequente, a Nota Técnica 5/2009-Sucon, de 24/11/2009, assinada pelo mesmo 
gestor, analisa, dentre outras coisas, a situação das obras do Lote 2 da Ferrovia Norte Sul. Além disso, 

informa acerca das alterações de empresas contratadas para término da execução do lote 2, sendo que a 
Constran seria a empresa contratada para executar o remanescente da obra. A citada Nota Técnica 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57817698.



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 014.361/2015-9 

 

6 
 

apresenta posicionamento final de que “a única alternativa que efetivamente atende ao interesse 
público no presente caso: a continuidade do contrato do Lote 11 com a Constran, a celebração dos 

contratos referentes aos Lotes 2 e 10 com a Constran e a celebração do contrato do lote 4 com a 
SPA”. O então superintendente de construção anexou a planilha dos serviços remanescentes dos lotes 
2, 4 e 10. 

29. Na sequência, a Carta 286/09-Presi, assinada pelo Diretor-Presidente da Valec, Sr. José 
Francisco das Neves, datada de 15/12/2009, convoca a empresa Constran para celebrar o contrato de 

execução dos serviços remanescentes das obras do Lote 2 da Ferrovia Norte Sul. 

30. No dia 17/12/2009, o Diretor Administrativo-Financeiro da Valec, Sr. Francisco Elísio 
Lacerda, autorizou a despesa no valor de R$ 116.426.598,81 em favor da Constran, com fundamento 

no art. 24, inciso XI, da Lei 8.666/1993. A dispensa de licitação foi ratificada na mesma data pelo Sr. 
José Francisco das Neves, sendo tais atos publicados no Diário Oficial da União do dia 21/12/2009. 

31. A Exposição de motivos nº 005/09, emitida em 22/12/2009 pela Sra. Maria Estela Filardi, 
Chefe da Assessoria Jurídica da Valec, entendeu que seria desnecessária a aprovação do Contrato 
58/2009 pelo Conselho de Administração da Estatal, uma vez que o contrato original (15/2006) já 

havia sido aprovado por aquele Colegiado. Assim, não haveria impedimento para que a Diretoria da 
Valec aprovasse o referido ajuste. 

32. Finalmente, em 24/12/2009, o Contrato 58/2009 foi firmado, tendo por signatários os Srs. José 

Francisco das Neves e Francisco Elísio Lacerda, por parte da Valec, bem como os Srs. Jorge Alberto 
Aun, Diretor-Presidente e Técnico da Constran, e José Roberto Bertoli, como Diretor Administrativo, 

Financeiro e Comercial da Constran. 

33. De todo o exposto, verifico que o Sr. José Francisco das Neves teve papel central não apenas na 
Concorrência 8/2004, mas também no processo de dispensa de licitação que originou o Contrato 

58/2009. A Lei 8.666/1993, em seu art. 26, prevê que as dispensas de licitação devem necessariamente 
ser justificadas e deverão ser comunicadas, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para 

ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia 
dos atos. Por sua vez, o art. 25, §2º, do mesmo diploma legal dispõe que, em qualquer dos casos de 
dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda 

Pública tanto o fornecedor ou o prestador de serviços como o agente público responsável, sem prejuízo 
de outras sanções legais cabíveis. 

34. Assim, o ato de ratificação da dispensa de licitação que resultou no Contrato 58/2009 também 
deve ser trazido como fundamento para a citação do Sr. José Francisco das Neves.  

35. Em adição às propostas da unidade técnica, consoante historiado nos parágrafos acima, julgo 

que também devam ser citados pelo débito os seguintes responsáveis: 

a) Sr. Francisco Elísio Lacerda, Diretor Administrativo-Financeiro da Valec, por ter assinado o 

Contrato 58/2009 contendo preços acima dos de mercado e autorizado a despesa no valor de 
R$ 116.426.598,81 em favor da Constran, com fundamento no art. 24, inciso XI, da Lei 
8.666/1993; 

b) Luiz Carlos Oliveira Machado, Superintendente de Construção da Valec, por ter emitido nota 
técnica favorável à contratação do remanescente das obras do Lote 2 da Ferrovia Norte Sul, 

bem como encaminhado planilha orçamentária dos serviços remanescentes contendo serviços 
com sobrepreço; 

c) Maria Estela Filardi, Chefe da Assessoria Jurídica da Valec, por ter aposto visto no Contrato 

58/2009 eivado de vício e por ser signatária de exposição de motivos favorável à contratação;  
d) Jorge Alberto Aun, Diretor-Presidente e Técnico da Constran; e 

e) José Roberto Bertoli, Diretor Administrativo, Financeiro e Comercial da Constran. 
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36. No mínimo, pode-se afirmar que os demais responsáveis da Valec se omitiram diante de graves 
irregularidades que são apontadas pelo TCU no empreendimento desde 2008. Conforme registrei na 

introdução deste voto, as obras da Ferrovia Norte-Sul no trecho em questão são auditadas pelo TCU 
desde 2008, ocasião em que foi apontado sobrepreço em diversos ajustes, incluindo o Contrato 
15/2006, celebrado com a Construtora Camargo Corrêa S.A., o que resultou na determinação de 

retenção cautelar de 40% dos valores apontados como sobrepreço em cada lote da ferrovia em questão. 
Ainda que cientes do sobrepreço existente no Contrato 15/2006, o ajuste foi rescindido e nova 

contratação com os mesmos preços foi efetivada por dispensa de licitação. 

37.  As diversas irregularidades apontadas pelo TCU no empreendimento eram públicas e notórias, 
conforme comprovam diversas publicações da imprensa. Cito como exemplo a reportagem publicada 

no portal Globo.com, do dia 13/8/2009 (disponível em: 
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1265647-5601,00-

EM+ANAPOLIS+LULA+CRITICA+PARALISACAO+DE+OBRAS+DA+FERROVIA+NORTESU
L.html). 

38. A responsabilização do Sr. José Francisco das Neves também foi evidenciada por meio de 

acordo de leniência celebrado entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e 
Construtora Camargo Corrêa, que relatam a participação efetiva da Constran no cartel observado em 
licitações promovidas pela Valec, entre elas a Concorrência 8/2004. 

39. O Sr. José Francisco das Neves, juntamente com o ex-diretor de Engenharia, Sr. Ulisses Assad, 
foi denunciado pelo MPF/GO, em maio/2016, pela prática de cartel, corrupção, lavagem de dinheiro e 

crimes de licitação referentes aos contratos de construção da Ferrovia Norte-Sul e Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste (FIOL). A denúncia ofertada aduz que a prática de cartel teve a efetiva 
participação da Diretoria da Valec, em especial desses dois responsáveis, que atuaram para beneficiar 

as empreiteiras a serem por elas recomenpensados com vantagens ilícitas. Cumpre transcrever trecho 
da denúncia do MPF/GO (destaques acrescidos): 

“De fato, a exemplo do edital da concorrência 004/2001 acima descrita, os editais das 
concorrências 008/2004, 002/2005 e 01/2007 promovidas por JUQUINHA e ASSAD foram 
elaborados contendo exigências que limitaram, injustificadamente, a competição, entre 

elas: (a) proibição de que uma mesma empresa concorresse a mais de dois lotes; (b) 
proibição da participação de consórcios de empresas (c) comprovação de execução 

anterior de ferrovias com dormentes de concreto fabricados pelo próprio licitante, as 
quais reduziram artificial e significativamente o universo de empresas com condições de 
participar das licitações. 

A inclusão de tais exigências nos editais das concorrências 008/2004, 002/2005 e 01/2007 
foi ajustada mediante acordo prévio em reuniões entre representantes as empresas do 

cartel e os diretores da VALEC JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES e ULISSES ASSAD que, 
como dito, aderiram ao esquema criminoso ora denunciado. 
Apurou-se que, em relação às concorrências 008/2004, 002/2005 e 001/2007, JOSÉ 

FRANCISCO DAS NEVES permitiu que as empresas integrantes do cartel dividissem entre 
elas, como melhor lhes aprouvessem, os lotes em disputa, bem assim praticassem os 

preços que lhes fossem convenientes, o que resultou em sobrepreço. Exigiu, contudo, que a 
empresa SPA Engenharia fosse contemplada. Além do mais, JOSÉ FRANCISCO DAS 
NEVES atuou para que nenhuma das empresas cartelizadas “furasse” a acordo espúrio. 

ULISSES ASSAD, por se turno, elaborou a Nota Técnica (fls. 910/918, IPL 0225/2001) 
que assegurou a inclusão e a manutenção nos editais de exigências desnecessárias e 

restritivas que tornaram viáveis a continuidade das atividades do cartel, como por 
exemplo, a proibição de consórcios, a proibição de que um mesmo licitante fosse 
contemplado com mais de 2 lotes, a exigência de comprovação de experiência anterior 

com dormentes de concreto monobloco usinado no canteiro, porque direcionou a licitação 
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em benefício das empresas cartelizadas (já que apenas elas podiam atender à tais 
exigências). 

Apurou-se, ainda, que JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES e ULISSES ASSAD promoveram 
as licitações 008/2004, 002/2005 e 01/2007 com sobrepreço nos seus respectivos 
orçamentos de referência. 

Especificamente em relação ao Lote 02, da Concorrência 008/2004, Contrato nº 015/2006, 
também objeto desta denúncia 21, o orçamento de referência da VALEC continha 

sobrepreço da ordem de 25,1% (Laudo nº 215/2012 – SETEC/SR/DPF/GO, fls. 108, IPL nº 
0240/2011). E o sobrepreço no orçamento de referência somado ao conjunto de exigências 
editalícias injustificadas foram decisivos para viabilizar a atuação do cartel, que pode 

assim repartir os lotes entre as empresas participantes, as quais ainda apresentaram 
propostas não competitivas (de cobertura, apenas para simular a competição), bem como 

praticarem o preço que maximizou seus lucros, em detrimento da VALEC. 
(...) 
O Contrato nº 015/2006 foi rescindido em novembro de 2009, antes de concluído. A 

rescisão decorreu de um estranho rearranjo promovido pelo denunciado JOSÉ 
FRANCISCO DAS NEVES, que retirou algumas empreiteiras da execução dos lotes que 
haviam adjudicado e colocou outras no lugar. 

Apurou-se que JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES promoveu esse rearranjo para ludibriar 
decisões liminares do Tribunal de Contas da União que, em virtude de fiscalização de 

rotina, havia detectado parte dos sobrepreços acima descritos e determinado a retenção 
cautelar de 10% dos pagamentos das respectivas faturas. Assim, a parte remanescente do 
lote 02, objeto do Contrato nº 015/2006 firmado com a CCCC, após a sua rescisão, foi 

formalmente contratada à CONSTRAN, por intermédio do Contrato nº 058/2009. 
(...) 

Mais do que homologar os resultados das licitações, aprovar e assinar os contratos 
superfaturados e proveniente de fraudes à licitação, JUQUINHA assumiu o papel de 
garante do cartel”. 

40. O último trecho é um indício de que as rescisões contratuais promovidas pela Valec, dentre elas 
a do Contrato 15/2006, foram uma forma de burlar as retenções cautelares determinadas pelo TCU. 

Friso que tais atos contaram com a participação pessoal e direta do responsável, que recentemente foi 
condenado pela 11ª Vara Federal pelos crimes de associação criminosa e lavagem ou ocultação de 
bens, direitos e valores na ação penal nº 18.114-41.2013.4.01.3500 (Operação “O Trem Pagador”). 

IV 

41.  A respeito da proposta de citação da Constran e do Sr. Luiz Sérgio Nogueira, ponho-me de 

acordo com o exame realizado pela SeinfraOpe. A sociedade empresária teve participação efetiva na 
conduta anticompetitiva implementada pelo seu funcionário Luiz Sérgio Nogueira na denominada 
“Fase de consolidacão do cartel - entre 2003 e 2007", que também participou da "Fase de ampliação do 

cartel - 2010".  A participação desse agente é apresentada da seguinte forma na descrição sumária da 
conduta realizada pelo Cade (destaques acrescidos): 

 
“1.Este Histórico da Conduta consiste em documento elaborado pela Superintendência-
Geral do CADE (SG/CADE) com base nos documentos e informações apresentados pelos 

Signatários do Acordo de Leniência, que reportaram ao conhecimento da 
Superintendência-Geral do CADE a ocorrência de condutas anticompetitivas praticadas 

no Brasil em licitações da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. ("Valec"), 

com relação ao mercado de obras civis de infraestrutura e superestrutura ferroviárias, 

obras de arte especiais e serviços de engenharia para implantação da da Ferrovia Norte-

Sul ("FNS" - EF-151) e da Ferrovia de Integração Oeste-Leste ("FIOL" - EF-334). 
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2.As violações à ordem econômica consistiram em acordos para divisão de mercado entre 

concorrentes com fixação de vantagens relacionadas para frustrar o caráter competitivo 
das licitações referidas adiante. Conforme apurado pelos Signatários, a conduta foi 
implementada principalmente por meio de reuniões presenciais e negociações 

intermediadas pela alta administração da Valec.  
3.O relato dos Signatários aponta que a conduta aqui narrada se deu de forma continuada 

e experimentou fases distintas ao longo do tempo'. A sequência abaixo descreve 
cronologicamente as fases da conduta conforme o relato dos Signatários. 
(...) 

c "(III) Fase de consolidação do cartel - entre 2003 e 2007 - Ferrovia Norte-Sul trechos 

Tocantins a Goiás", momento em que a Valec lançou editais para contratação de obras 

para implantação da Ferrovia Norte-Sul em trechos entre Tocantins e Goiás, por meio das 
Concorrências 008/2004, 002/2005 e 001/2007. Os Signatários apontam que, nessa fase, 
graças aos acordos anticompetitivos, foi frustrado o caráter competitivo da Concorrência 

008/2004 e, possivelmente, das Concorrências 002/2005 e 001/2007. Empresas 
participantes da conduta: (i) Carioca Eng., (ii) Constran, (iii) CCCC, (iv) Andrade 
Gutierrez, (v) Barbosa Mello, (vi) Odebrecht, (vii) Queiroz Galvão, (viii) C.R. Almeida, 

(ix) Egesa, (x) Galvão Eng., (xi) Mendes Júnior, (xii) Serveng, (xiii) Servix9 e (xiv) SPA. 
4. De acordo com informações dos Signatários, por meio das práticas anticompetitivas no 

mercado de obras civis de infraestrutura e superestrutura ferroviárias, obras de arte 
especiais e serviços de engenharia para implantação de ferrovias, frustrou-se o caráter 
competitivo, pelo menos, das Concorrência 004/2001 (Ferrovia Norte-Sul: Trecho 

Anápolis/GO - Porangatu/GO), 008/2004 (Ferrovia Norte-Sul: Trechos entre Tocantins e 
Goiás), dos Lotes 01 a 04 da Concorrência 004/2010 (Ferrovia Norte-Sul: Trecho Ouro 

Verde/GO - Estrela do Oeste/SP) e dos Lotes 01, 02, 04, 05 e 06 da Concorrência 
005/2010 (Ferrovia de Integração Oeste-Leste: Trecho Ilhéus/BA - Barreiras/BA), com 
indícios de que os Contratos 011/2000 e 010/2002, as Concorrências 002/2005 e 001/2007 

(Ferrovia Norte-Sul: Trechos entre Tocantins e Goiás), bem como os Lotes 05 da 
Concorrência 004/2010 e os Lotes 03 e 07 da Concorrência 005/2010 também tenham 

sido afetados pela conduta, como descrito no quadro abaixo. 
(...) 
Constran S.A. Construções e Comércio ("Constran') 

17. A Constran teve participação efetiva na conduta anticompetitiva implementada pelos 
seus funcionários (atualmente funcionários e/ou ex-funcionários) Luiz Sérgio Nogueira 

(Engenheiro) na "(III) Fase de consolidacão do cartel - entre 2003 e 2007", que também 
participou, junto a José Carlos Tadeu Lima (Diretor) da "(IV) Fase de ampliação do 

cartel - 2010" e, ainda, por meio de sua participação no Consórcio Constran! Egesa/ 

Pedra Sul/ Estacon/ CMT e no Consórcio Constran/ Egesal Carioca, integrantes do cartel 
na "(IV) Fase de ampliação do cartel - 2010" da conduta. Sua participação está 

evidenciada, por exemplo, nos parágrafos 3, 16, 17, 24, 32, 41, 45, 55, 56, 144, 147, 156, 
164, 166, 178, 190, 214, 220, 221, 225, 227, 285, 296, 297 e 305 e nas Tabelas 4, 7, 22, 
51, 52, 65, 66, 67, 70, 71 e 72 deste Histórico da Conduta 

(...) 
Luiz Sérgio Nogueira 

56. De acordo com os Signatários, Luiz Sérgio Nogueira foi, durante a conduta, 
Engenheiro na Constran S.A. Construções e Comércio, participante do cartel na "(III) 

Fase de consolidação do cartel entre 2003 e 2007" e "(IV) Fase de ampliação do cartel - 

2010"da conduta. Ele era representante do escalão operacional, cuja participação na 
conduta consistiu em realizar contato com concorrentes e com eles participar de reuniões 
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para discutir preços e distribuição dos lotes licitados pela Valec, o que está evidenciado, 
por exemplo nos parágrafos 17, 56, 147, 227, 285, 297 e 305 nas Tabelas 7. 22, 23, 51 e 

65 deste Histórico da Conduta”. 

42. Em adição à responsabilização do Sr. Luiz Sérgio Nogueira, entendo que os representantes 
legais da Constran, signatários do Contrato 58/2009, também devem ser responsabilizados pelo débito 

em apuração. Refiro-me aos Srs. Jorge Alberto Aun, Diretor-Presidente e Técnico da Constran, e José 
Roberto Bertoli, como Diretor Administrativo, Financeiro e Comercial, pois não é crível que o Sr. Luiz 

Sérgio Nogueira tenha agido de forma isolada, sem o conhecimento dos representantes legais da 
empresa. 

43. Enfatizo que a responsabilização desses agentes privados pode ocorrer sob duas vertentes 

distintas perante o Tribunal de Contas da União. 

44. A primeira delas utiliza o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, pois há 

indicativos nos autos que funcionários e dirigentes da Constran supostamente praticaram atos ilícitos, 
com desvio de finalidade e abuso das personalidades jurídicas que representavam, para fraudar 
deliberadamente os processos licitatórios da Valec e obter contratos de obras com sobrepreço, de 

forma a maximizar indevidamente os lucros, mediante formação de cartel e pagamento de vantagens 
indevidas a agentes da estatal. 

45. Aplicar-se-ia, pois, o disposto nos arts. 50 e 1016 do Código Civil: 

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, 
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público 

quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” 

“Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros 

prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções” (grifou-se).  

46. A segunda vertente de responsabilização desses agentes deriva do próprio texto constitucional, 

em especial o art. 70, parágrafo único, e o inciso II do art. 71, que não faz qualquer distinção entre 
agentes públicos ou particulares para fins de recomposição do débito, bastando que qualquer um deles 
tenha dado causa a irregularidade que resulte prejuízo ao erário.  

47. Com efeito, a interpretação desses dispositivos constitucionais deixa evidente o poder-dever de 
o Tribunal de Contas da União julgar, não só as contas dos gestores públicos, mas de qualquer pessoa 

física ou jurídica que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 
erário público. 

48. Tenho seguido essa linha de responsabilização dos administradores, sócios ou empregados das 

empresas contratadas pela Administração no caso de fraudes que foram comprovadas nos autos, 
perpetradas por sócios ou administradores das empresas contratadas, a exemplo do decidido no bojo do 

Acórdão Plenário 2.109/2016, quando foi autorizada a citação de executivos das empresas contratadas 
em razão de suposta fraude à licitação e superfaturamento em contratos de implantação da Refinaria 
Abreu e Lima (contratos referente às obras de construção da Unidade de Destilação Atmosférica – 

UDA e da Unidade de Hidrotratamento – UHDT). Em situação idêntica, cito os Acórdãos 2.428/2016 
e 1.083/2017, ambos do Plenário. 

V 

49. Embora não tenham sido objeto de proposição da unidade técnica, trato agora da decretação da 
indisponibilidade dos bens dos responsáveis. No voto condutor do Acórdão 2.428/2016-Plenário, teci 

as seguintes considerações:  
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“83. Como toda medida cautelar, a proposta de indisponibilidade de bens deve estar assentada em 
dois pressupostos, o periculum in mora e o fumus bonis iuris. Com relação a este último requisito, 

em geral, o TCU deve confirmar se realmente houve dano ao erário, apurar a exata extensão da 
responsabilidade dos gestores da estatal e das empresas envolvidas. Nesse aspecto, creio que seja 
prescindível tecer maiores comentários, pois a materialidade dos débitos apurados e os robustos 

indícios probatórios sobre a autoria pelos fatos evidenciados estão fartamente demonstrados neste 
voto e no relatório que o fundamenta.  

84. Quanto ao perigo da demora, trago à baila as seguintes considerações constante do voto por 
mim proferido quando da decretação da indisponibilidade de bens dos responsáveis pela aquisição da 
refinaria de Pasadena (Acórdão 224/2015-Plenário), no sentido de a gravidade dos fatos e os valores 

envolvidos podem representar riscos significativos de desfazimento de bens: 

“Ou seja, na seara de direito público [em razão do disposto na lei de improbidade administrativa], 

entendeu-se que o periculum in mora seria presumido em razão da gravidade dos fatos e da 
importância de se preservar o bem público. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
indica, pois, que a decretação de indisponibilidade de bens pode ocorrer mesmo sem a existência 

de atos concretos indicativos da dilapidação do patrimônio por parte dos responsáveis. Cito, 
ainda, como exemplo a seguinte decisão: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE 
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. 

EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA 
PRESUMIDO. 
1. O fundamento utilizado pelo acórdão recorrido diverge da orientação que se pacificou no 

âmbito desta Corte, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.366.721/BA, Primeira Seção, j. 
26/2/2014), no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens em improbidade 

administrativa caracteriza tutela de evidência. 
2. Daí a desnecessidade de comprovar a dilapidação do patrimônio para a configuração de 
periculum in mora, o qual estaria implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, 

bastando a demonstração do fumus boni iuris, consistente em indícios de atos ímprobos. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no REsp 1314088/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
18/06/2014, DJe 27/06/2014) (grifei)  

11. No âmbito do TCU, a matéria é regulada pelo art. 44 da Lei 8.443/1992, o qual estabelece 

que: 

Art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do 

Ministério Público, determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se 
existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar 
ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao Erário ou inviabilizar 

o seu ressarcimento. 
... 

§ 2º Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o Tribunal, 
sem prejuízo das medidas previstas nos arts. 60 e 61 desta Lei, decretar, por prazo não superior a 
um ano, a indisponibilidade de bens do responsável, tantos quantos considerados bastantes para 

garantir o ressarcimento dos danos em apuração”. (grifei)  
... 

14. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte de Contas se posiciona no sentido de que a 
decretação de indisponibilidade de bens dos responsáveis não necessita ser precedida de indícios 
concretos de dilapidação do patrimônio por parte dos responsáveis ou de qualquer outra ação 
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tendente a inviabilizar o ressarcimento ao erário. Trata-se de procedimento consentâneo com 
aquele da Lei de Improbidade Administrativa e justificado por ambas se tratarem de questões de 

direito público.  

15. Entretanto, essa mesma jurisprudência do TCU é firme no sentido de que a utilização do 
instituto de natureza cautelar é excepcional e somente deve ocorrer em casos específicos, no bojo 

dos quais estejam presentes não só indícios de prejuízos de significativa monta, mas, 
principalmente, quando está evidenciada uma conduta por parte dos responsáveis especialmente 

reprovável que apresente riscos significativos de desfazimento de bens de forma a prejudicar o 
ressarcimento aos cofres públicos.”  

85. Consoante decidido pelo STF no âmbito do MS 33.092 MC/DF-2015 (2ª Turma – Relator Ex.mo 

Ministro Gilmar Mendes), em situação fática similar a aqui tratada, a decretação cautelar da 
indisponibilidade dos bens dos envolvidos em atos danosos aos cofres da União “mostra-se cabível e 

até mesmo recomendável na hipótese em exame, ante o risco de frustração da utilidade do processo 
administrativo em curso na Corte de Contas”.” (grifou-se)  

50. A respeito, ao apreciar o Mandado de Segurança 34.446/DF-2016 interposto pela Construtora 

Queiroz Galvão em face do Acórdão 2.428/2016-Plenário, a Ministra Rosa Weber, do Supremo 
Tribunal Federal, teceu as seguintes considerações aplicáveis à decretação de indisponibilidade de 
bens  que se amoldam ao caso ora analisado: 

“40. Nesse enfoque, a decretação de indisponibilidade de bens aparenta ter observado, na 
espécie, as exigências do art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992, pois a autoridade impetrada identificou 

indícios de condutas lesivas ao erário imputáveis à impetrante e ao Consórcio Ipojuca Interligações – 
CII, em especial a formação de cartel que pagava propina a agentes públicos, no intuito de viabilizar 
a contratação, por meio da modalidade convite, de obra com sobrepreço. 

41. Tais condutas, segundo levantamento inicial do TCU, teriam importado em 
superfaturamento correspondente a 20,3% do valor inicial do contrato nº 0800.0057000.10-2. No 

curso da execução da avença, a contemplar alguns aditivos, a autoridade impetrada estima que o 
desfalque à Petrobras, apenas com tal contrato, alcançou valor histórico, em setembro de 2009, de R$ 
682.404.146,73. A atualização dessa cifra, quando da prolação do acórdão impugnado, levou a Corte 

de Contas a estimar prejuízo da ordem de R$ 960.962.757,75 aos cofres da referida sociedade de 
economia mista. 

42. A grandiosidade dos montantes estimados, ao lado da gravidade e da robustez dos indícios 
de comportamento ilícito dos possíveis responsáveis, parecem, à primeira vista, respaldar a 
decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens, por delinearem cenário de risco 

acentuado para o resultado útil da tomada de contas especial instaurada no âmbito do TCU. 
43. Corrobora esse raciocínio a compreensão de que o risco de inviabilização do 

ressarcimento ao erário, ínsito à previsão do art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992, não exige prova de que 
a pessoa sob fiscalização do Tribunal de Contas da União esteja efetivamente praticando atos de 
desbaratamento patrimonial. Exigir prova nesse sentido esvaziaria a medida em tela, pois, até a 

colheita de elementos comprobatórios da prática de atos de dissipação do patrimônio, este já estaria 
parcial ou totalmente comprometido, de molde a prejudicar a consecução do objetivo do dispositivo 

em comento, qual seja, o de preservar a utilidade de futuros pronunciamentos do TCU. 
44. Realço, por outro lado, que, no acórdão impugnado, a Corte de Contas da União prestou 

homenagem a outros vetores constitucionais e legais, em especial os relacionados à preservação da 

empresa, ao delimitar a indisponibilidade, no tocante aos ativos financeiros, às “aplicações 
financeiras que representem meras reservas financeiras e não sejam necessárias para a manutenção 

da operação das sociedades empresariais” (evento 10, fl. 55). 
45. O cuidado adicional, de preservar as atividades empresariais da impetrante, conjura, 

quanto ao acórdão impugnado, o perigo da demora inverso ventilado na inicial” (grifou-se).  
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51. Assim, todos os elementos probatórios dos autos me levam a propor a indisponibilidade dos 
bens dos seguintes responsáveis, até o limite de R$ 70.481.690,31, que representa o montante 

atualizado do débito apurado neste feito: 

Responsável CNPJ/CPF 

José Francisco das Neves 062.833.301-34 

Luiz Sérgio Nogueira 566.485.378-68 

Ulisses Assad 008.266.408-00 

Constran S.A. - Construções e Comércio 61.156.568/0001-90 

 52. Há indícios, corroborados pelo acordo de leniência celebrado no Cade e pela denúncia ofertada 

pelo MPF/GO, de que os responsáveis arrolados acima agiram de maneira particularmente reprovável 
para fraudar as licitações da Valec, bem como para obter lucros e benefícios indevidos.  

53. Deixo de propor medida cautelar de indisponibilidade de bens para os demais responsáveis, por 
não terem sido ouvidos em etapas anteriores do processo de auditoria realizada nas obras em 
apreciação ou por não haver elementos que comprovem uma conduta dolosa. 

VI 

54. Acerca dos procedimentos de operacionalização da decisão de indisponibilidade de bens, deve 

ser aplicado o entendimento consubstanciado no Acórdão 2.428/2016-Plenário, quando foi decidido 
que “não devem ser objeto de constrição os valores considerados necessários ao sustento do 
responsável e suas famílias (art. 833, inciso IV, do CPC – v.g. vencimentos, subsídios, soldos, 

salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, ganhos de trabalhador autônomo e 
honorários de profissional liberal)”. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente do STJ: 

“17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas 
bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação 
dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, 

subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 
montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor 

e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". (REsp 
1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 
03/12/2010)”. 

55. Com relação à indisponibilidade de bens das pessoas jurídicas, mediante o Acórdão 
2.995/2016-Plenário, quando ao se apreciar agravo de instrumento interposto pela Construtora Queiroz 

Galvão S/A. em face da decretação da indisponibilidade de seus bens, decidiu-se “facultar à agravante 
a possibilidade de indicar a esta Corte de Contas, independentemente da resposta de todos os órgãos 
competentes, os ativos financeiros que, ao seu ver, não podem ser bloqueados, apresentando as 

justificativas e documentos que entender necessários”. 

56. Recentemente, tal procedimento foi amplamente debatido no bojo do TC 023.266/2015-5, no 

qual o eminente Ministro-substituto Weder de Oliveira efetuou as seguintes considerações em seu voto 
revisor: 

“Quanto a este processo, as propostas que pretendia melhor examinar são as seguintes:  

proposta de oitiva prévia dos responsáveis, em processos apartados, para que, no especial e 
improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as suas manifestações sobre a possibilidade de, 

a partir dos elementos contidos nestes autos, o Tribunal vir a decretar cautelarmente a 
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indisponibilidade dos bens considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos prejuízos (item 
9.1.1) ; 

proposta de franquear aos responsáveis, no âmbito da respectiva resposta à aludida oitiva 
prévia, a possibilidade de o responsável designar os ativos financeiros não suscetíveis à 
correspondente indisponibilidade cautelar, com a devida justificativa para essa necessidade de 

manutenção da disponibilidade (subitem 9.1.2.1) ; 
(...) 

É pertinente, portanto, realçar as análises e argumentos, a seguir transcritos, que consignei na 
declaração de voto proferida naquele processo, no qual o Tribunal adotou deliberação (acórdão 
632/2017-TCU-Plenário) que se configuraria como precedente integralmente aplicável aos temas que 

pretendia discutir em voto revisor neste processo: 
“3. Com relação à proposta de oitiva dos responsáveis, em processos apartados, previamente 

à adoção da medida acautelatória de indisponibilidade de bens, observo que o procedimento 
predominante e dominante nesta Corte é, até o momento, o de decretar a indisponibilidade de bens 
sem a oitiva dos interessados ou realizando-se oitiva posterior, nos termos do art. 276, §3º, do 

RI/TCU (acórdãos 2140/2011, 1927/2014, 64/2015, 984/2015, 1915/2015, 1525/2016, 2109/2016 e 
2428/2016, todos do Plenário) .  

4. Dentre essas deliberações, destaco o acórdão 1927/2014-TCU-Plenário, proferido no TC 

005.406/2013-7, no qual esta Corte avaliou a ocorrência de irregularidades na aquisição da refinaria 
Pasadena Refining System Inc. pela Petrobras. 

5. Naquela decisão, foi decretada cautelarmente, com suporte no comando contido no art. 44 
da Lei 8.443/92, c/c arts. 273 e 274 do RI/TCU, a indisponibilidade dos bens dos responsáveis, 
ressaltando-se que a medida deveria alcançar tantos bens quantos bastantes para garantir o 

ressarcimento dos prováveis prejuízos apontados nos autos. 
6. Esse procedimento sofreu alterações que culminaram na prolação do acórdão 2428/2016-

TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, no qual o Tribunal decretou ‘a 
indisponibilidade de bens dos responsáveis a seguir relacionados, devendo esta medida alcançar os 
bens considerados necessários, para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração 

imputado a cada responsável, ressalvados os bens financeiros necessários ao sustento das pessoas 
físicas e à continuidade das operações das pessoas jurídicas’.  

7. Essa medida cautelar foi objeto do MS 34446 MC/DF, deferido parcialmente, no qual a 
relatora, Ministra Rosa Weber, além de referendar o poder geral de cautela atribuído ao Tribunal de 
Contas da União, ratificou integralmente os termos do acórdão 2428/2016-TCU-Plenário. 

8. O ponto que fundamentou o deferimento parcial da segurança não diz respeito aos termos 
do acórdão 2428/2016-TCU-Plenário, mas ao teor do despacho do relator do TC 016.832/2016-0, 

eminente Ministro Benjamin Zymler, que, estaria em parcial desacordo com a deliberação colegiada, 
por não constar da decisão monocrática a ressalva quanto aos ‘bens financeiros necessários ao 
sustento das pessoas físicas e à continuidade das operações das pessoas jurídicas’.  

9. Nesse mandado de segurança, ao tecer considerações acerca da desnecessidade de provas 
da prática de atos de desbaratamento patrimonial, a relatora alertou para o risco de inviabilização do 

ressarcimento ao erário, em virtude da demora na decretação da medida cautelar.  
10. No presente processo, propõe-se realizar a oitiva dos responsáveis previamente à decisão 

sobre a medida cautelar de indisponibilidade de bens. Oitiva tanto para que se manifestem sobre a 

própria possibilidade ‘de o Tribunal vir a decretar cautelarmente a indisponibilidade dos bens 
considerados necessários para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração’, assim como 

para que ‘indiquem os bens por eles considerados essencial à manutenção das atividades 
operacionais da sociedade empresarial e, portanto, não suscetíveis ao alcance da medida cautelar, 
acompanhados das devidas justificativas’, se assim desejarem.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57817698.



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 014.361/2015-9 

 

15 
 

11. Ao que parece, a sistemática foi proposta com a salutar intenção de melhor 
operacionalizar o procedimento de efetivação da indisponibilidade, de modo a evitar o problema que 

levou ao deferimento parcial do mandado de segurança acima referido. 
12. No entanto, após discutir e examinar com mais vagar o novel procedimento, vislumbro que 

tenderá a não produzir os benefícios pensados, dado que os responsáveis, presumidamente, resistirão 

à intenção do Tribunal em decretar-lhes a indisponibilidade de bens, de modo que também não 
ofertarão bens para esse fim, mormente quando a concordância com a possibilidade de esta Corte 

adotar a mencionada medida cautelar significaria a aceitação, ainda que parcial, da imputação de 
responsabilidade por dano ao erário que lhes é feita no presente processo de tomada de contas 
especial.  

13. Assim, ao revés, o novo procedimento, não obstante os melhores propósitos subjacentes à 
sua proposição, poderá tornar mais complexo, mais lento e elevar, em maior ou menor grau, 

conforme as especificidades do caso, o risco de perda de efetividade do poder geral de cautela 
atribuído pelo legislador a esta Corte de Contas com o fim de assegurar o pleno exercício das 
competências fixadas no art. 71 da Constituição Federal.  

14. Em vista disso, entendo que deva ser mantida a linha já adotada no acórdão 2428/2016-
TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Benjamin Zymler (que não mereceu reparo da Ministra Rosa 
Weber quando do exame do mencionado mandado de segurança), com um necessário acréscimo 

procedimental, visando enfrentar o ponto que motivou o deferimento parcial da segurança, e que está 
aventado na minuta de acórdão do eminente relator.  

15. Em linhas gerais é esse o procedimento: decretar a indisponibilidade de bens, com as 
ressalvas necessárias à continuidade das operações da empresa e ao sustento das pessoas f ísicas, 
ofertando-se aos responsáveis, posteriormente, em despacho monocrático, antes da efetivação da 

medida cautelar, oportunidade para que identifiquem os bens considerados imprescindíveis para 
aquelas finalidades.  

16. Assim, em futuros processos, o acórdão que vier a decretar a indisponibilidade de bens 
seria lavrado nos seguintes termos (adaptação do texto da minuta de acórdão do presente processo) : 

‘9.X. decretar cautelarmente, com fundamento art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 273 e 

274 do RI/TCU, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de bens das empresas e demais pessoas 
físicas deram causa aos superfaturamentos aqui identificados, devendo esta medida alcançar os bens 

considerados necessários, para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração imputado a 
cada responsável, ressalvados os bens financeiros necessários ao sustento das pessoas físicas e à 
continuidade das operações das pessoas jurídicas; 

9.Y. informar aos responsáveis que o Ministro-Relator, antes da adoção das medidas 
necessárias à efetivação da indisponibilidade de bens decretada neste acórdão, promover-lhes-á 

oitiva prévia, para que indiquem os bens que se enquadrem na ressalva do item 9.X’ ”. 

57. A proposta de deliberação do Ministro Weder se sagrou vencedora, porém, com um ajuste 
sugerido pela Declaração de Voto do Ministro Walton Alencar Rodrigues, in verbis: 

“Não vislumbro compatibilidade entre o mecanismo de urgência – medida acautelatória de 
indisponibilidade de bens – e a oitiva prévia dos interessados. A meu ver, trata-se da mesma 

incompatibilidade que haveria entre a realização de oitiva prévia e a decretação de prisão preventiva. 

A medida cautelar prevista no artigo 274, do RITCU, visa a garantir o ressarcimento dos 
danos em apuração, ante a possibilidade de ocultação dos bens dos responsáveis, prejudicando a 

efetividade do processo de Tomada de Contas Especial. 

Nesse sentido, a realização de oitiva prévia dos responsáveis, quanto à possibilidade de o 

Tribunal adotar essa medida, vai de encontro aos seus próprios objetivos, podendo torná-la inócua. 

Como bem destacado no voto revisor do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, o Tribunal 
decreta, cautelarmente, a indisponibilidade de bens e, adicionalmente, abre prazo aos responsáveis 
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para, querendo, se manifestarem sobre a medida, bem como para indicarem os bens por eles 
considerados essenciais à manutenção das atividades operacionais da sociedade empresarial ou ao 

sustento das pessoas físicas e, portanto, não suscetíveis ao alcance da medida cautelar”. 

58. Em vista do exposto, tratando-se de matéria que vem sendo debatida amplamente pelo Tribunal 
de Contas da União, em perfeita sintonia com esses precedentes recentes do Tribunal no sentido de se 

buscar garantias para o ressarcimento do débito, proponho adotar redação análoga ao disposto no 
Acórdão 1.083/2017-Plenário, que apreciou o caso mencionado acima. 

VII 

59. Não olvido que, no dia 17/7/2017, o grupo econômico formado pela UTC Participações S.A., 

UTC Engenharia S.A., Constran S.A. Construções e Comércio, UTC Investimentos, bem como outras 
empresas vinculadas ao Grupo UTC, ingressaram com pedido de recuperação judicial na 2ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. 

60. Segundo minha assessoria averiguou, o pedido de processamento da recuperação judicial ainda 
não foi deferido. Em despacho datado de 21/7/2017, o juiz titular do feito determinou a realização de 

perícia para apurar se a crise de todas as sociedades é comum, se o endividamento afeta todas as 
empresas ou apenas parte delas, e de que maneira a inadimplência de qualquer empresa teria 
repercussão patrimonial na outra, de modo a justificar o litisconsórcio. 

61. Tal questão é relevante, pois, em decisão recente, adotada no âmbito do MS 34.793, o Exmo. 
Ministro Luiz Edson Fachin entendeu que o TCU não poderia bloquear o patrimônio de empresa 

beneficiada pela recuperação judicial e suspendeu indisponibilidade de bens imposta à empresa 
Alumini Engenharia. Em liminar do dia 29/6/2017, o Ministro Fachin determinou que, se quisesse 
efetivar o bloqueio, o TCU deveria oficiar à Advocacia-Geral da União para que pedisse isso à 2ª Vara 

de Recuperações e Falências de São Paulo, o qual por coincidência vem a ser o mesmo juízo de 
recuperação judicial do Grupo UTC, controlador da Constran.  

62. Assim, considerando que o pedido de processamento da recuperação judicial ainda não foi 
deferido, julgo que a medida de declaração de indisponibilidade de bens pode ser aplicada de imediato 
por esta Corte de Contas. Porém, seguindo o procedimento aventado pelo STF no MS 34.793, cabe 

desde logo requisitar à Advocacia-Geral da União que, no caso de haver deferimento do pedido de 
processamento da recuperação judicial que se encontra em apreciação no âmbito do processo nº 

1069420-76.2017.8.26.0100, formule pedido perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 
do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo com vistas à salvaguardar as medidas de constrição 
patrimonial contra a empresa Constran S.A. - Construções e Comércio. 

63. Outrossim, entendo pertinente enviar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do 
voto que a fundamentam, ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do 
Foro Central Cível da Comarca de São Paulo. 

 Ante o exposto, voto por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à apreciação 
deste Colegiado. 

 
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 26 de julho de 

2017. 

 
 

 
BENJAMIN ZYMLER  

Relator 
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ACÓRDÃO Nº 1601/2017 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 014.361/2015-9.  
2. Grupo I – Classe de Assunto: IV – Tomada de Contas Especial   

3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Responsável: Constran S.A. - Construções e Comércio (61.156.568/0001-90); José Francisco das 
Neves (062.833.301-34); Luiz Sérgio Nogueira (566.485.378-68); Ulisses Assad (008.266.408-00), 

José Américo Cajado de Azevedo (548.198.066-53); Francisco Elísio Lacerda (036.082.658-05); Luiz 
Carlos Oliveira Machado (222.706.987-20); Maria Estela Filardi (348.592.927-15); Jorge Alberto Aun 

(374.154.178-87); José Roberto Bertoli (612.472.518-53). 

4. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe).  

8. Representação legal:   
8.1. Edgard Hermelino Leite Júnior (OAB/SP nº 92.114), Mario Henrique de Barros Dorna 
(315746/OAB-SP), Maria Carolina Viana Machado Pinheiro (OAB/SP 235.057) e outros, 

representando Constran S.A. - Construções e Comércio. 
8.2. Silvia Regina Schmitt (58372/OAB-RS) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e 

Ferrovias S.A.  
 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por 
força do Acórdão 1.498/2015-Plenário, em razão do superfaturamento identificado no Contrato 
58/2009, referente ao remanescente da construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho de 

52 km situado entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Jaraguá (GO), 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 

Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. decretar cautelarmente, com fundamento no art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 273 e 274 do Regimento Interno deste Tribunal, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de 

bens dos responsáveis a seguir relacionados, devendo esta medida alcançar os bens considerados 
necessários, para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração imputado a cada 

responsável, no valor atualizado de R$ 70.481.690,31 (até 22/5/2017), ressalvados os bens financeiros 
necessários ao sustento das pessoas físicas e à manutenção das atividades operacionais da pessoa 
jurídica: 

 

Responsável CNPJ/CPF 

José Francisco das Neves 062.833.301-34 

Luiz Sérgio Nogueira 566.485.378-68 

Ulisses Assad 008.266.408-00 

Constran S.A. - Construções e Comércio 61.156.568/0001-90 

 
9.2. considerar como termo inicial para contagem do prazo fixado no subitem anterior 

desta deliberação a data de averbação da medida cautelar nos respectivos órgãos de registro dos bens; 
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9.3. nos termos do art. 276, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, conceder prazo de 

até quinze dias, sem efeito suspensivo, aos responsáveis arrolados acima para que se pronunciem, caso 
queiram, a respeito da adoção da medida cautelar referida no item 9.1, retro; 

9.4. determinar à SeinfraOpe que informe aos responsáveis relacionados nos subitens 9.1. 

que, no âmbito da respectiva resposta à aludida oitiva, fica desde já franqueada a possibilidade de 
serem indicados os bens por eles considerados essenciais ao sustento das pessoas físicas e à 

manutenção das atividades operacionais da sociedade empresarial e portanto não suscetíveis ao alcance 
da medida cautelar, acompanhados das devidas justificativas; 

9.5. determinar à Secretaria Extraordinária de Operações Especiais que constitua um 

processo apartado de “indisponibilidade de bens” específico para cada responsável; 
9.6. requisitar à Advocacia-Geral da União que, no caso de haver deferimento do pedido de 

processamento da recuperação judicial que se encontra em apreciação no âmbito do processo nº 
1069420-76.2017.8.26.0100, formule pedido perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 
do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo com vistas a salvaguardar as medidas de constrição 

patrimonial contra a empresa Constran S.A. - Construções e Comércio; 
9.7. dar ciência deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao 

MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da 
Comarca de São Paulo; à Procuradoria da República em Goiás; ao Juiz Federal Titular da 11ª Vara 
Federal de Goiás e ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle; 

9.8. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, determinar à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. que apresente 

ao TCU, em 15 (quinze) dias, informações atualizadas sobre: (i) o montante retido no Contrato 
58/2009 em valores históricos e atualizados; (ii) o andamento das ações judiciais contra decisão do 
Tribunal proferida pelo Acórdão 593/2009-TCU-Plenário; e (iii) a forma pela qual a Valec apropriou 

na sua contabilidade a retenção de pagamentos determinada pelo TCU; 
9.9. em razão de indícios de superfaturamento apurado no bojo do Contrato 58/2009 e com 

fundamento nos arts. 10, § 1º, 12, incisos I e II, e 16, §2º, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e 

II, e 209, §§ 5º e 6º, do Regimento Interno/TCU, determinar a citação solidária dos Srs. José Francisco 
das Neves, Luiz Sérgio Nogueira, Ulisses Assad, José Américo Cajado de Azevedo, Francisco Elísio 

Lacerda, Luiz Carlos Oliveira Machado, Maria Estela Filardi, Jorge Alberto Aun, José Roberto Bertoli 
e da empresa Constran S.A. - Construções e Comércio (61.156.568/0001-90), para que, no prazo de até 
15 (trinta) dias, apresentem alegações de defesa ou recolham aos cofres da da Valec Engenharia 

Construções e Ferrovias S.A. as quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos 
legais, a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as 

quantias eventualmente já ressarcidas, na forma da legislação em vigor: 
 

Data da 

Ocorrência 
Débito (R$) 

04/02/10                       395.008,42  

02/03/10                       166.750,80  

29/03/10                       479.843,17  

26/04/10                       851.636,34  

27/05/10                    2.690.260,66  

25/06/10                    2.919.335,26  

26/07/10                    6.709.918,15  

26/08/10                    4.485.133,40  

25/09/10                    5.441.872,88  

26/10/10                    3.857.493,73  
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Data da 

Ocorrência 
Débito (R$) 

26/11/10                    1.924.618,05  

14/12/10                       887.264,65  

25/01/11                    1.070.574,15  

28/02/11                    1.480.522,99  

25/03/11                       751.435,78  

27/07/11                    1.873.720,39  

26/08/11                    1.397.639,67  

26/09/11                           4.659,28  

28/11/11                         21.612,48  

28/11/11                       242.198,07  

06/12/11                         17.954,58  

26/12/11                         17.614,08  

23/10/12                       330.549,27  

 
9.10. encaminhar aos responsáveis arrolados nos autos cópia desta deliberação, 

acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, juntamente com as cópias das demais peças 

que, individualmente, interessem a cada um deles, incluindo as planilhas eletrônicas constantes da peça 
30 em formato editável. 

 

10. Ata n° 28/2017 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 26/7/2017 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1601-28/17-P. 
13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator), Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 

André Luís de Carvalho. 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO 
(Assinado Eletronicamente) 

BENJAMIN ZYMLER 

Presidente Relator 
 
 

Fui presente: 
 

 
(Assinado Eletronicamente) 

LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral, em exercício 
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