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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO 

TC-019.602/2015-4 (Sigiloso) 

Apensos: TC 017.081/2015-7, TC 004.901/2017-7 

Natureza: Administrativo 
Interessado: Tribunal de Contas da União 

 
SUMÁRIO: ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE POSSÍVEIS 

ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. 
ACESSO INDEVIDO A DADOS E INFORMAÇÕES. NÃO 
COMPROVAÇÃO. DESAPENSAMENTO DE PROCESSO. 

ARQUIVAMENTO. 
 

 
RELATÓRIO 

 

 Trata-se de processo administrativo constituído para apurar possíveis ilícitos administrativos 
praticados por autoridades e servidores do TCU, devido a suposto tráfico de influência e acesso 

privilegiado a dados e informações do Tribunal, que teriam sido perpetrados por sócios do escritório 
Cedraz & Tourinho Dantas Advogados ou Cedraz Advogados, conforme veiculado pela imprensa e em 
depoimento prestado no âmbito de acordo de delação premiada vinculado à Operação Lava-Jato. 

 2. Transcrevo, a seguir, o relatório da comissão de sindicância (peça 137): 
“1. INTRODUÇÃO 

Trata-se de sindicância instaurada para apurar indícios de ilícitos administrativos 
porventura praticados por autoridades e servidores do Tribunal de Contas da União, em decorrência 
de suposto tráfico de influência e acesso privilegiado a dados e informações do TCU, os quais, 

segundo noticiado pela imprensa, teriam sido perpetrados por sócios do escritório Cedraz & Tourinho 
Dantas Advogados ou Cedraz Advogados. 

Descrição dos fatos que motivaram a instauração da sindicância 

2. No dia 2/6/2015, o jornal O Globo (edição nº 29.884, p. 6) noticiou que o sócio do 
escritório Cedraz & Tourinho Dantas Advogados, Tiago Cedraz Leite Oliveira, teria promovido 

tráfico de influência junto a representante de corporação do ramo da construção civil, com vistas a 
obter acesso privilegiado a informações e a dados de processo de controle externo, no intuito de 

antecipar gestões necessárias a influenciar pareceres técnicos e decisões do Tribunal de Contas da 
União no interesse da referida sociedade empresarial. 
3. Segundo a reportagem, ao articular o suposto tráfico de influência e o acesso privilegiado 

de dados e informações do TCU, o advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira teria ostentado a condição 
de filho do ministro de Tribunal de Contas da União, Aroldo Cedraz de Oliveira, a fim de ter 

proximidade de autoridades e servidores da Corte de Contas com quem pudesse agenciar interesses 
particulares. A informação jornalística tomou por base divulgação de trechos de depoimento do 
empresário da Construtora UTC Engenharia S. A., Sr. Ricardo Ribeiro Pessoa, prestado em termo de 

colaboração premiada firmado com o Ministério Público Federal (MPF), posteriormente homologado 
pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Albino Zavascki, no âmbito do complexo 

investigatório inaugurado pela Justiça Federal no Paraná, denominado Operação Lava-Jato. 
4. A partir de então, diversos veículos de comunicação passaram a divulgar uma série de 
notícias (peça 14) que buscavam descrever como o mencionado advogado e os respectivos sócios 

teriam operacionalizado o tráfico de influência e o acesso a dados e informações privilegiadas em 
vários processos de controle externo no Tribunal de Contas da União. Apresenta-se, a seguir, um 

resumo dos supostos fatos ilícitos difundidos pela imprensa. 
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5. Conforme relato do MPF, o empresário Ricardo Ribeiro Pessoa, em depoimento prestado 

no âmbito de acordo de colaboração premiada, no dia 26/5/2015, teria apontado o advogado Tiago 
Cedraz Leite Oliveira como agenciador de interesse da empresa UTC Engenharia perante o TCU, em 

processo de fiscalização de obra de construção de unidade da Usina Termonuclear de Angra 3. O 
delator teria declarado que o advogado Tiago Cedraz dizia ter acesso aos ministros e técnicos do 
TCU e, nessa condição, poderia adiantar o teor de pareceres técnicos e votos nos processos de 

interesse da referida empresa. 
6. Na delação, o empresário relatou repasse de R$ 1 milhão ao advogado Tiago Cedraz Leite 

Oliveira, que acreditava que seria destinado ao relator do processo de fiscalização das obras de 
Angra 3 no TCU, Ministro Raimundo Carreiro. Salienta que, após esse pagamento, a UTC 
Engenharia teria sido uma das empresas beneficiadas na licitação de pré-qualificação para as obras 

de montagem eletromecânica da usina nuclear. A construtora UTC Engenharia integrava um dos 
consórcios pré-qualificados: Consórcio Una 3. 

7. De acordo com notícias veiculadas pela imprensa, o Sr. Ricardo Pessoa passou a realizar 
pagamentos mensais de R$ 50 mil ao advogado Tiago Cedraz, a partir de junho de 2012, a fim de 
obter o que denominava ‘informação de inteligência’, que contemplava a situação dos processos do 

TCU relativos a contratos de obras executadas pela UTC Engenharia. Tanto os repasses mensais de 
R$ 50 mil como a quantia de R$ 1 milhão teriam sido recolhidos pelo Sr. Luciano Araújo de Oliveira, 

que se identificava como tesoureiro do partido Solidariedade. O advogado Tiago Cedraz figura como 
Secretário de Assuntos Jurídicos da Executiva Nacional da referida agremiação política. 
8. Ainda segundo mencionado em matéria jornalística, o MPF observou que o relato de 

Pessoa iria ao encontro do depoimento de Jayme Alves de Oliveira Filho, que teria entregue, a mando 
do doleiro Alberto Youssef, dinheiro da UTC Engenharia em endereço que coincide com o do 

escritório do advogado Tiago Cedraz, localizado no bairro do Lago Sul, em Brasília/DF. 
9. Conforme a reportagem, tendo Pessoa apontado possível envolvimento de autoridade com 
prerrogativa de foro, no caso, o Ministro Raimundo Carreiro, do TCU, houve desdobramento do 

inquérito da Operação Lava-Jato ao STF, a fim de apurar possível ocorrência de crimes de tráfico de 
influência, corrupção e lavagem de dinheiro. O novo inquérito passou a ser presidido, no STF, pelo 

Ministro Teori Zavascki e conduzido pela Procuradoria-Geral da República (PGR), com o apoio do 
Departamento da Polícia Federal (DPF). 
10. Consoante divulgado pela imprensa, a fim de instruir o inquérito judicial, o Ministro Teori 

Zavascki autorizou, no dia 14/7/2015, a execução de mandados de busca e apreensão nas casas do 
advogado Tiago Cedraz, do respectivo sócio, Luciano Araújo, e no escritório Cedraz & Tourinho 

Dantas Advogados. Dos motivos que teriam embasado as referidas diligências, noticia a reportagem 
que o MPF apontava, em 2007, o advogado Tiago Cedraz como investigado por supostamente ter 
solicitado a terceiro vantagem indevida a pretexto de influir em decisão do TCU, fato que poderia 

caracterizar prática de crimes de tráfico de influência, corrupção e lavagem de dinheiro. 
11. Outra informação veiculada pela imprensa acerca de possível tráfico de influência 

perpetrado pelo advogado Tiago Cedraz, bem como pelos respectivos sócios, remete à atuação do 
Ministro Aroldo Cedraz na condição de relator do processo de arrendamento de terminais portuários 
sob responsabilidade da União ao defender a possibilidade de prorrogação de contratos de 

arrendamento portuário existentes sem prévia licitação, o que beneficiaria empresas nos portos 
organizados de Santos e do Pará. A matéria registra que o Ministro Aroldo Cedraz, posteriormente, 

teria abandonado essa tese ao perceber que não seria acolhida pelo plenário do TCU. 
12. Conforme noticiado, a suspeita de que Tiago agenciava a influência de grupos ligados aos 
arrendamentos portuários é reforçada por indícios de que seus sócios atuavam na defesa de empresas 

que denunciavam supostas irregularidades em concorrências públicas, com o objetivo de afastar 
possíveis concorrentes e perturbar licitações destinadas à contratação de novos arrendamentos 

portuários. Como exemplo, é citado o caso da defesa de empresário que atua em contratos de 
operações de terminais portuários em Santos (SP), São Sebastião (SP) e Recife (PE). 
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13. Os veículos de comunicação também noticiaram que a empresa Itaipu Binacional 

contratou o escritório de Tiago Cedraz por R$ 1,58 milhão para atuar em processos que tramitam no 
Poder Judiciário e no TCU. O contrato de prestação de serviços advocatícios teria sido assinado em 

outubro de 2013, com prazo de vigência até agosto de 2016 e previsão de pagamento de honorários 
mensais de R$ 46 mil. 
14. A notícia esclarece que a participação brasileira na empresa Itaipu Binacional passou a 

ser objeto de fiscalização pelo TCU. Observa também que o Ministro Aroldo Cedraz teria atuado em 
processos que analisaram a necessidade de a participação brasileira na entidade binacional ser 

fiscalizada pela Corte de Contas. 
15. Em outra matéria jornalística, é mencionado o patrocínio de sócios do escritório do 
advogado Tiago Cedraz na defesa de interesse da Força Sindical em processo de fiscalização no TCU. 

O processo teria como objeto suposto dano ao Erário decorrente de contrato firmado entre a União e 
aquela entidade sindical, à época presidida pelo atual deputado federal Paulo Pereira da Silva, o 

Paulinho da Força. A nota registra a proximidade entre Paulinho da Força e o advogado Tiago 
Cedraz, tendo em vista que o primeiro agente preside o Partido Solidariedade e o segundo integra a 
executiva nacional da agremiação política como secretário de assuntos jurídicos. 

16. A imprensa destaca também notável feito obtido por sócio do escritório de Tiago Cedraz, 
o advogado Romildo Peixoto Júnior, ao reverter julgamento da prestação de contas do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural, Administração Regional de São Paulo (Senar/SP), referente ao 
exercício de 2005, em benefício de seu cliente, o empresário Fábio de Salles Meirelles. 
17. Nesse ponto, a nota informa que a decisão originária do Tribunal havia julgado 

irregulares as contas dos responsáveis pela gestão do Senar/SP, condenando-lhes ao ressarcimento de 
recursos públicos, bem como aplicando-lhes multa pela má gestão da entidade. Entre as 

irregularidades verificadas no processo, constam repasses de recursos públicos arrecadados pelo 
Senar/SP a terceiros, sem comprovação da respectiva aplicação da despesa; favorecimento a 
familiares dos dirigentes da entidade; omissão no dever de prestar de contas dos recursos do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural, Administração Regional de São Paulo, recebidos pelo então 
presidente da Federação Agrícola do Estado de São Paulo (Faesp) e também dirigente do Senar/SP, 

Sr. Fábio de Salles Meirelles. 
18. Segundo noticiado, a decisão proferida em grau de recurso pelo TCU afastou o juízo de 
irregularidade das contas ao relevar as condutas dos gestores do Senar/SP, considerando que as 

falhas administrativas, as contratações indevidas e a realização de despesas incompatíveis com os 
objetivos institucionais da entidade autárquica teriam decorrido da falta de normas reguladoras do 

acompanhamento da relação entre o Senar e o sistema confederativo. De acordo com a notícia, tal 
deliberação inaugurou perigoso precedente ao isentar executivos da Faesp por desvio de recursos 
públicos provocado pela referida federação. 

19. Em outros artigos de imprensa, também foi apontado possível acesso priv ilegiado de sócio 
do escritório do advogado Tiago Cedraz a informações reservadas de processos de controle externo 

em tramitação no TCU, relativos a convênios firmados entre o Ministério do Turismo e organizações 
privadas sem fins lucrativos. Tal suspeita teria sido levantada em investigações realizadas pela 
Polícia Federal no âmbito da denominada Operação Voucher. 

20. Deflagrada em 9/8/2011, a aludida operação desvendou suposto esquema de desvio de 
recursos públicos do Ministério do Turismo por meio da celebração de convênios com organizações 

sem fins lucrativos para realização de cursos de qualificação profissional na área de turismo. Os 
recursos teriam sido repassados para empresas de fachada mediante pagamentos antecipados, cujos 
comprovantes de despesa eram fraudados. A Justiça Federal teria expedido mandados de busca e 

apreensão, bem como de prisão de 38 pessoas envolvidas no esquema criminoso, os quais foram 
cumpridos nas cidades de Brasília, São Paulo, Macapá e Curitiba. 

21. Ainda de acordo com o noticiado, investigações realizadas pela Polícia Federal teriam 
verificado que uma das organizações conveniadas com o Ministério do Turismo, o Instituto Brasileiro 
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de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável (Ibrasi), fora responsável pelo desvio da quant ia 

aproximada de R$ 3 milhões. O Ibrasi teria contratado o advogado Tiago Cedraz para precaver-se de 
possível decisão desfavorável em processo de fiscalização no Tribunal de Contas da União. 

22. Conforme divulgado pela imprensa, em conversa interceptada pela Polícia Federal no dia 
27/5/2011, sócio do escritório de Tiago Cedraz teria dito ao diretor-executivo do Ibrasi dispor da 
‘proposta dos analistas do Tribunal’ e saber tudo o que estava se passando. A conversa ocorrera 

quatro dias antes de o relator do processo no TCU, Ministro Augusto Nardes, ter autorizado a 
concessão de vista e cópia de peças do relatório de auditoria. De acordo com a decisão que autorizou 

a expedição dos mandados de prisão e de busca e apreensão de documentos, o Juiz Federal Anselmo 
Gonçalves da Silva afirma que o grupo investigado chegou a cogitar da utilização dos serviços 
advocatícios do escritório de Tiago Cedraz para influenciar decisão do TCU. 

23. A imprensa cogita, ainda, possível interferência de Tiago Cedraz no sentido de agilizar 
julgamento de processo destinado a avaliar a legalidade do novo sistema de remuneração variável 

implantado pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Rio de Janeiro (Sesc/RJ). 
O relator do processo, Ministro Aroldo Cedraz, teria atuado de forma célere ao incluir o processo em 
pauta de julgamento com proposta favorável ao controvertido sistema remuneratório. A 

intermediação junto ao TCU, segundo consta da notícia, teria sido confiada ao advogado Tiago 
Cedraz pelo presidente da Confederação Nacional de Comércio, Antonio Oliveira Santos, com o 

objetivo de influenciar eleição da Federação do Comércio do Rio de Janeiro (Fecomercio-RJ). 
24. Em outra nota jornalística, é informada suposta participação do escritório do advogado 
Tiago Cedraz na venda, pela Petrobrás, de participação na refinaria de San Lorenzo, na Argentina. 

Segundo informações da Polícia Federal, haveria indícios de que a referida operação fora realizada a 
preços inferiores aos de mercado e teria rendido cifras milionárias ao escritório. 

25. Em matéria mais recente, edição do Jornal O Globo, publicada em 21/1/2016, noticia 
provável tentativa de executivo da empreiteira OAS, Sr. Léo Pinheiro, influenciar julgamento do TCU 
em processo relativo a acompanhamento das concessões dos aeroportos internacionais do Galeão, no 

Rio de Janeiro, e de Confins, em Belo Horizonte/MG. Segundo divulgado, mensagens interceptadas de 
celular do ex-presidente da construtora OAS, no âmbito da 7ª fase da operação Lava-Jato, revelam 

que o empresário teria feito reuniões com o advogado Tiago Cedraz com objetivo de influenciar a 
posição do Ministro Aroldo Cedraz, a fim de favorecer o interesse daquela empreiteira nas aludidas 
concessões. As possíveis reuniões teriam ocorrido entre setembro de 2012 e julho de 2013. Havia, 

inclusive, expectativa de que o Ministro Aroldo Cedraz assumisse a relatoria do processo. 
26. À época, discutia-se a possibilidade de ser ampliada a participação dos atuais operadores 

privados dos aeroportos em novas concessões aeroportuárias. Segundo noticiado, o interesse do lobby 
conduzido por representantes da empreiteira OAS foi de ampliar essa participação para além de 15%, 
exigido pelo edital de licitação. 

27. No entanto, a deliberação do Tribunal, exarada em 2/10/2013, não foi favorável à OAS. 
Conforme divulgado, o Plenário do TCU aprovou a primeira etapa das concessões dos aeroportos de 

Galeão e de Confins. Sete integrantes da Corte de Conta, entre eles, o Ministro Aroldo Cedraz, 
votaram por manter a limitação de 15% de participação dos atuais operadores privados em 
consórcios para os referidos leilões de concessões aeroportuárias. O único voto convergente com os 

interesses da OAS foi o do Ministro Raimundo Carreiro. 
28. Por fim, os veículos de comunicação levantaram suspeita de o advogado Tiago Cedraz ter 

participado na escolha de técnicos que compuseram a equipe do Ministro Aroldo Cedraz, em seu 
primeiro mandato como Presidente do Tribunal de Contas da União. Tal suspeita deriva do fato de 
um dos servidores indicados, Daniel Maia Vieira, atual Secretário de Fiscalização de Infraestrutura 

Elétrica, ser casado com a irmã da esposa do advogado Tiago Cedraz. 
29. Conforme também noticiado, todas as supostas irregularidades veiculadas pela imprensa 

foram refutadas pelas autoridades do Tribunal de Contas da União supostamente envolvidas, bem 
como pelo escritório do advogado Tiago Cedraz. 
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Procedimentos preliminares adotados pelo Tribunal de Contas da União 

30. Em 26/6/2015, foi autuado o processo administrativo TC 014.875/2015-2 a fim de 
responder à solicitação de informação nº 7/2015 e, posteriormente, à solicitação de informação nº 

12/2015, ambas oriundas de requerimentos do deputado federal Arnaldo Jordy, aprovados pela Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados em 25/6 e 4/9/2015, respectivamente, que indagavam sobre as 
medidas adotadas pelo Tribunal em relação aos fatos divulgados pela imprensa. Esse processo foi 

inicialmente encaminhado à Corregedoria do TCU para adoção das providências pertinentes. 
31. Além das solicitações de informação da Câmara dos Deputados, também foi protocolado, 

na Ouvidoria do TCU, pedido de manifestação nº 244912, formulado com base na Lei 12.527/2011 
(Lei de Acesso à Informação), demandando a relação de processos de controle externo em que 
advogados do escritório Cedraz & Tourinho Dantas Advogados teriam sido constituídos como 

defensores das partes. 
32. A esse respeito, o gabinete do Ministro Aroldo Cedraz havia divulgado a lista de todos os 

advogados que integram o referido escritório, conforme Ofício-Gab. Min. AC nº 05/2013, de 
24/7/2013, apresentado na Ata nº 28, da Sessão Ordinária do Plenário deste Tribunal, do dia 
31/7/2013. Naquela oportunidade, S. Excelência solicitou que fosse registrado o seu impedimento 

para atuar em todos os processos de controle externo que tivessem como patrocinadores da causa os 
referidos causídicos. 

33. Em razão da continência entre os objetos das solicitações de informação da Câmara dos 
Deputados e da manifestação protocolada na Ouvidoria do TCU, foi autuado, em 16/7/2015, o 
processo TC 017.081/2015-7, ao qual foi apensado o TC 014.875/2015-2. 

34. No âmbito do TC 017.081/2015-7, o Ministro-Corregedor, Raimundo Carreiro, 
determinou a instauração de procedimento apuratório interno, ainda não revestido de caráter formal 

de sindicância, de processo administrativo disciplinar ou, ainda, de procedimento referente à 
apuração de responsabilidade de membro do Tribunal. Em seguida, encaminhou ao presidente do 
TCU (Ofício nº 8/2015-Corregedoria, de 24/7/2015) proposta de autuação de um terceiro processo 

administrativo, ao qual deveriam ser apensados os TCs 014.875/2015-2 e 017.081/2015-7. 
35. O objetivo do alvitre era dar prosseguimento à investigação dos fatos denunciados pela 

imprensa em procedimento a ser conduzido por uma comissão composta por dois ministros titulares e 
um ministro-substituto, escolhidos mediante sorteio, contando, ainda, com a participação de membro 
do Ministério Público junto ao TCU, a ser designado pelo procurador-geral. 

36. O então presidente do TCU, Ministro Aroldo Cedraz, acolheu a proposta do Ministro-
Corregedor e determinou, em 11/8/2015, a autuação de novo processo, que deu origem ao TC 

019.602/2015-4, ao qual foram apensados os TCs 014.875/2015-2 e 017.081/2015-7. Ordenou 
também a remessa dos autos à Secretaria das Sessões do TCU para proceder ao sorteio de relator, 
nos termos do art. 154, IV, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 14, X, da Resolução-TCU 266/2014. 

37. Em decorrência do sorteio, processado em 11/8/2015, foi atribuída ao Ministro João 
Augusto Ribeiro Nardes a relatoria do TC 019.602/2015-4, a ser doravante conduzido por comissão 

investigativa, nos moldes sugeridos pelo ministro-corregedor (Ofício nº 08/2015-Corregedoria). 
38. No entanto, em despacho proferido no dia 21/8/2015, o Ministro-Corregedor, Raimundo 
Carreiro, com fundamento no art. 151 do Regimento Interno do TCU, declarou-se suspeito para atuar 

no processo TC 019.602/2015-4. 
39. Em razão disso, o Ministro Augusto Nardes, relator sorteado para conduzir a instrução do 

TC 019.602/2015-4, considerou prejudicada a proposta de formulada pelo Ministro Raimundo 
Carreiro e, em 8/9/2015, restituiu o processo ao gabinete da Presidência do Tribunal para adoção das 
providências que entendesse cabíveis. 

Instauração de procedimento de sindicância 

40. Na sessão extraordinária reservada de 9/9/2015, o plenário do TCU deliberou sobre 

questão de ordem apresentada por seu presidente, Ministro Aroldo Cedraz, decidindo que o ministro 
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decano da Corte, Walton Alencar Rodrigues, seria a autoridade competente para relatar o processo 

TC 019.602/2015-4, nos exatos termos do art. 8º, § 2º do Regimento Interno. 
41. Tão logo o TC 019.602/2015-4 foi tramitado para o gabinete do Ministro Walton Alencar 

Rodrigues, em 10/9/2015, o novo relator determinou, com fundamento no art. 143 da Lei 8.112/1990, 
a instauração de procedimento de sindicância por meio da Portaria – Min WAR nº 1, de 11/9/2015, 
publicada no BTCU nº 35, do dia 14/9/2015. Na mesma oportunidade, designou os membros da 

comissão sindicante, para, no prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, proceder à apuração 
dos fatos e assessorá-lo na instrução do procedimento investigatório. 

42. Em razão da complexidade da matéria, do volume de dados e informações a serem 
diligenciados, cuja análise pela comissão sindicante exigiria prazo maior ao inicialmente fixado e, 
principalmente, em razão do prudente e compassado ritmo de compartilhamento de inquéritos a cargo 

da Justiça Federal e do STF, o funcionamento da comissão de sindicância foi sucessivamente 
prorrogado por meio das Portarias MIN WAR 5/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016 e 

6/2016, publicadas respectivamente nos Boletins Informativos do TCU (BTCUs) nº 39, de 13/10/2015, 
44, de 16/11/2015, 1, de 18/1/2016, 10, de 21/3/2016, 19, de 23/5/2016, 28, de 25/7/2016, 40, de 
17/10/2016, e 49, de 19/12/2016. 

43. Nesta instrução, apresenta-se relatório final da comissão de sindicância, contendo o 
registro, a avaliação das informações e dados obtidos por meio das diligências realizadas junto às 

unidades internas do Tribunal de Contas da União e às instâncias judiciais e extrajudiciais, bem como 
a conclusão das apurações. Ao final, será submetida proposta de encaminhamento à consideração do 
relator. 

1 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

44. No texto que segue, por simplificação, sempre que houver referência ao termo ‘processo’, 

sem outras adjetivações, está-se a indicar um processo de controle externo típico do Tribunal de 
Contas da União, seja ele uma auditoria, uma representação, uma tomada de contas especial ou uma 
prestação de contas ordinária. 

45. Igualmente, quando se fizer remissão ao termo ‘sociedade(s) advocatícia(s)’, ‘escritório(s) 
de advocacia’ ou simplesmente ‘escritório(s)’, sem qualificações adicionais, está-se a fazer referência 

ao escritório Cedraz & Tourinho Dantas (atualmente, escritório Cedraz Advogados) 
46. As menções aos prédios e instalações físicas do TCU, sem outras qualificações, significam 
o edifício-sede do Tribunal – Palácio Ruy Barbosa – e seus anexos I, II e III, situados no Setor de 

Administração Federal Sul, Quadra 4, Lote, na cidade de Brasília, Distrito Federal. 
47. A organização das peças processuais encontra-se detalhadamente descrita no Apêndice 1 

e as diligências realizadas no âmbito desta sindicância encontram-se descritos no Apêndice 2. 
Delimitação do escopo da sindicância 

48. Conforme estabelecido na portaria inaugural, constitui objeto desta sindicância a 

apuração de possíveis indícios de ilícitos administrativos porventura praticados por autoridades e 
servidores do Tribunal de Contas da União, em decorrência de suposto tráfico de influência e acesso 

privilegiado a dados e informações do TCU, os quais, segundo noticiado pela imprensa, teriam sido 
perpetrados por sócios do escritório Cedraz & Tourinho Dantas Advogados em benefício próprio e de 
terceiros. 

49. Os mesmos fatos ensejadores da instauração deste inquisitório administrativo também 
tiveram repercussões na esfera judicial ao sinalizarem possível prática de ilícitos de natureza cível e 

criminal contra a Administração Pública. 
50. No âmbito do STF, foi instaurado o Inquérito 4.075/DF, presidido pelo Ministro Teori 
Albino Zavascki, o qual apura possível prática de crimes contra Administração Pública com eventual 

participação de membro do TCU, de sócios do escritório Cedraz & Tourinho Dantas Advogados 
Associados e da empresa UTC Engenharia S.A. 

51. Consoante amplamente divulgado pela mídia, referido inquérito teve origem em termo de 
depoimento prestado pelo Sr. Ricardo Ribeiro Pessoa, à época presidente da empresa UTC 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 019.602/2015-4 

 

7 
 

Engenharia, no âmbito de acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público 

Federal, no seio da denominada Operação Lava-Jato. As investigações foram inicialmente conduzidas 
pela Justiça Federal no Paraná. Todavia, em razão de possível envolvimento de autoridade com 

prerrogativa de foro, foi necessário desmembrar as apurações, remetendo-as para o STF. 
52. Ainda relacionado ao objeto desta sindicância, consta notícia de possível acesso 
privilegiado a informações e dados do Tribunal concedido a representante do escritório Cedraz & 

Tourinho Dantas Advogados, conforme apontam investigações realizadas no âmbito da denominada 
Operação Voucher, conduzidas pela Justiça Federal no Estado do Amapá. Seu objeto foi apurar 

possíveis ilícitos civis e criminais em convênios firmados entre o Ministério do Turismo e 
organizações do terceiro setor. 
53. Também é apurado pela Justiça Federal no Paraná suposto envolvimento de 

representantes do referido escritório de advocacia em exploração de prestígio e acesso privilegiado a 
dados e informações do TCU, ao intermediar interesse da Construtora OAS em processo específico de 

controle externo de acompanhamento de concessões aeroportuárias. Tais notícias vieram à tona na 7ª 
fase da Operação Lava-Jato. Essas investigações também foram desmembradas para o Supremo 
Tribunal Federal em razão de suposto envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro. 

54. Tendo em vista que os supostos ilícitos administrativos aqui examinados derivam ou são 
correlacionados a possíveis delitos penais, cuja verificação de indícios de materialidade e autoria 

demandaria a realização de diligências probatórias não inseridas nas competências investigatórias 
desta Corte de Contas, a comissão sindicante buscou o compartilhamento de informações e dados 
oriundos de inquéritos e processos judiciais em curso. Dessa forma, o órgão sindicante promoveu 

ampla diligência, compreendendo, além das unidades administrativas TCU, os referidos órgãos do 
Poder Judiciário, cartórios de registros civil, bem como pesquisa em bases públicas de dados. 

55. Estando o objeto desta sindicância restrita à apuração de fatos que possam configurar 
violação às normas do Direito Administrativo, duas possibilidades dimanam de eventual identificação 
da materialidade e da autoria desses ilícitos. A primeira seria a identificação de descumprimento de 

deveres funcionais tipificados na Lei 8.112/1990 e em legislação complementar por parte de 
servidores do TCU. A segunda seria a verificação de indícios de envolvimento de autoridades do TCU 

na consumação de atos que pudessem configurar desobediência aos deveres funcionais previstos na 
Lei Orgânica da Magistratura – Loman (Lei Complementar nº 35/1979). 
56. Na primeira hipótese, não incumbiria à comissão promover o chamamento de 

responsáveis para exercício da ampla defesa e contraditório acerca das imputações que possam ser a 
eles atribuídas, mas propor à autoridade competente a instauração de procedimento disciplinar, em 

processo específico, no qual seria garantido aos servidores envolvidos o exercício dos direitos e 
garantias constitucionais ínsitos ao devido processo legal. 
57. Igualmente, na segunda hipótese, não caberia à comissão sindicante sugerir o 

indiciamento dessas autoridades, mas dar conhecimento do fato ao relator para que, a seu critério, 
submetesse ao plenário do TCU proposta acerca das providências pertinentes, a exemplo da 

instauração de procedimento correicional específico, observada legislação correlata, por meio de 
comissão paritária integrada por ministros desta Corte e por representante do Ministério Público 
junto ao TCU. 

1.1.1 Critérios 
58. A fim de estabelecer ex ante critérios seguros que permitissem, diante de evidências 

concretas, avaliar os achados e caracterizá-los ou não como provas ou como conjunto de indícios 
vários de prática de ilícito administrativo, foi necessário recorrer a algumas referências normativas, 
doutrinárias e conceituais acerca do que se denomina ‘tráfico de influência’ e ‘acesso privilegiado a 

informações e dados’. Além disso, foi também preciso estabelecer quais seriam as possíveis 
implicações desses fatos em termos de transgressão de deveres funcionais e de normas proibitivas dos 

servidores públicos. 
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1.1.1.1 Tráfico de influência 

59. A expressão ‘tráfico de influência’ é definida no art. 332 do Código Penal Brasileiro 
(CPB), ao elencar as condutas típicas configuradoras de crime praticado por particular contra a 

Administração, em geral: 
‘Tráfico de Influência (Redação dada pela Lei 9.127, de 1995) 
Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou 

promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no 
exercício da função: (Redação dada pela Lei 9.127, de 1995) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Redação dada pela Lei 9.127, de 
1995) 

Parágrafo único - A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a 
vantagem é também destinada ao funcionário. (Redação dada pela Lei 9.127, de 1995)’ 

60. Segundo Damásio de Jesus (in Direito Penal, Saraiva: 1999; 4º Volume – Parte Especial, 
pág. 213), juntamente com o tráfico de influência, poderá haver concurso material de crimes quando o 

particular venha a corromper funcionário público, hipótese em que se configura a prática de 
corrupção ativa por parte agente privado (art. 333 do CPB) e de corrupção passiva pelo servidor 

público (art. 317 do CPB). Em todo caso, o sujeito passivo principal será sempre o Estado, tendo em 
vista as normas incriminadoras tutelarem o interesse público em seu sentido amplo. 
61. No âmbito administrativo, eventual envolvimento de agente público como beneficiário 

potencial ou efetivo de tráfico de influência praticado por particular contra a Administração Pública 
poderá implicar a violação de deveres funcionais e de proibições estampadas na Lei 8.112/1990, 

quais sejam: 
‘Art. 116. São deveres do servidor: 
(...) 
II - ser leal às instituições a que servir; 
III - observar as normas legais e regulamentares; 
(...) 
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
(...) 
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.’ 
Capítulo II 
Das Proibições 
Art. 117. Ao servidor é proibido: (Vide Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
(...) 
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 

dignidade da função pública; 
(...) 
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo 

quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, 
e de cônjuge ou companheiro; 

XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de 
suas atribuições;’ 

1.1.1.2 Acesso privilegiado a informações e dados 

62. Não existe propriamente definição normativa tampouco tipificação penal específica para a 
expressão ‘acesso privilegiado a informações e dados’. Segundo o Dicionário Aurélio, entende-se por 
‘privilégio’ a vantagem que se concede a alguém com exclusão de outrem e contra o direito comum. 

Para o propósito deste inquisitório, o acesso privilegiado a informação ou a dado pode ser 
seguramente interpretado como a obtenção ou a ciência de conteúdo de documento, dado ou 

informação em caráter exclusivo e discriminatório, à revelia das regras que regulam a sua custódia, 
guarda e disponibilidade. 
63. Nesta acepção, privilégio pressupõe a transferência de dado e informação a terceiro, 

realizada por servidor público sem prévia autorização específica. Haveria, assim, quebra de sigilo da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9127.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9127.htm#art1
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informação ou violação de segredo profissional por parte de quem, por dever de ofício, deveria 

guardá-lo. 
64. A Lei 8.429/1992, em seu art. 11, III, qualifica como ato de improbidade administrativa 

que atenta contra os princípios da Administração Pública: 
‘III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que 

deva permanecer em segredo;’ 

65. Por sua vez, o art. 325 do Código Penal Brasileiro tipifica a violação de sigilo funcional 
como um dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração Pública: 

‘Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em 
segredo, ou facilitar-lhe a revelação: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais 
grave. 

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Incluído pela Lei 9.983, de 2000) 
I - permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou 

qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco 
de dados da Administração Pública; (Incluído pela Lei 9.983, de 2000) 

II - se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Incluído pela Lei 9.983, de 2000) 
§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: (Incluído 

pela Lei 9.983, de 2000) 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei 9.983, de 2000)’ 

66. No campo do Direito Administrativo, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União 
também previu severa repreensão à conduta típica de servidor que desvenda segredo por ele 

apropriado em razão do cargo: 
‘Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 
(...) 
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;’  

67. No caso de uma instituição de auditoria, como é o Tribunal de Contas da União, o dever 
de guardar sigilo sobre as informações e documentos custodiados em processo de controle externo 
tem maior grau de sensibilidade do que, em geral, em outras áreas da Administração Pública, pois é 

do acesso a esses dados e informações que derivam as prerrogativas do auditor para a realização dos 
trabalhos inerentes ao mandato constitucional e legal da Corte de Contas. 

68. Não por outra razão, a sequência dos dispositivos na Lei Orgânica do TCU sugere que as 
prerrogativas decorrem das obrigações dos auditores, dentre as quais, guardar sigilo sobre dados e 
informações obtidos: 

‘Art. 86. São obrigações do servidor que exerce funções específicas de controle externo 
no Tribunal de Contas da União: 

I - manter, no desempenho de suas tarefas, atitude de independência, serenidade e 
imparcialidade; 

II - representar à chefia imediata contra os responsáveis pelos órgãos e entidades sob 
sua fiscalização, em casos de falhas e/ou irregularidades; 

III - propor a aplicação de multas, nos casos previstos no Regimento Interno; 
IV - guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de 

suas funções e pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, 
para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.  

Art. 87. Ao servidor a que se refere o artigo anterior, quando credenciado pelo 
Presidente do Tribunal ou, por delegação deste, pelos dirigentes das unidades técnicas da 
secretaria do Tribunal, para desempenhar funções de auditoria, de inspeções e diligências 
expressamente determinadas pelo Tribunal ou por sua Presidência, são asseguradas as 
seguintes prerrogativas: 

I - livre ingresso em órgãos e entidades sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas da 
União; 

II - acesso a todos os documentos e informações necessários à realização de seu 
trabalho; 
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III - competência para requerer, nos termos do Regimento Interno, aos responsáveis 
pelos órgãos e entidades objeto de inspeções, auditorias e diligências, as informações e 
documentos necessários para instrução de processos e relatórios de cujo exame esteja 
expressamente encarregado por sua chefia imediata.’ 

69. O art. 104, § 3º, da Lei 8.443/1992, Lei Orgânica do TCU, considera infração funcional, 
punível na forma do art. 132, IX, da Lei 8.112/1990, a quebra de sigilo, sem autorização do Plenário, 

das declarações de rendimentos e de bens de ordenadores de despesa encaminhadas ao Tribunal. 
70. Todavia, como reconhecido pela doutrina, a tipicidade aberta dos ilícitos administrativos 
não exclui outras situações caracterizadoras de revelação indevida de segredo profissional no âmbito 

do TCU, as quais também podem enquadrar-se na conduta normativa descrita no art. 132, IX, da Lei 
8.112/1990. Muitas dessas situações, detalhadas em normas regulamentares infralegais, haverão de 

ter sua subsunção ao tipo legal aquilatadas pelo julgador em cada caso concreto. 
71. No âmbito desta Corte de Contas, por exemplo, a Resolução TCU 226/2009, alterada pela 
Resolução TCU 238/2010, revela em diversos dispositivos a preocupação com o acesso às 

informações produzidas ou custodiadas pelo TCU, a começar pelo art. 3º, VIII, que elenca o sigilo 
profissional entre os princípios e valores fundamentais a serem observados pelos servidores do 

Tribunal de Contas da União no exercício do cargo ou função. Entre os deveres cometidos a todo 
servidor do TCU pelo art. 5º estão: 

‘XV – manter sob sigilo dados e informações de natureza confidencial obtidas no 
exercício de suas atividades ou, ainda, de natureza pessoal de colegas e subordinados que só a 
eles digam respeito, às quais, porventura, tenha acesso em decorrência do exercício 
profissional, informando à chefia imediata ou à autoridade responsável quando tomar 
conhecimento de que assuntos sigilosos estejam ou venham a ser revelados;’  

72. Entre as vedações impostas aos servidores do Tribunal de Contas da União, merecem 
destaque as seguintes interdições, dada a sua pertinência com o objeto desta sindicância: 

‘VI – usar do cargo, da função ou de informação privilegiada em situações que 
configurem abuso de poder, práticas autoritárias ou que visem a quaisquer favores, benesses 
ou vantagens indevidas para si, para outros indivíduos, grupos de interesses ou entidades 
públicas ou privadas; 

VII – fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou 
documentos ainda não publicados, pertencentes ao Tribunal, para utilização em fins estranhos 
aos seus objetivos ou à execução dos trabalhos a seu encargo, sem prévia autorização da 
autoridade competente; 

VIII – divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de informações sigilosas 
obtidas por qualquer forma em razão do cargo ou função e, ainda, de relatórios, instruções e 
informações constantes em processos cujo objeto ainda não tenha sido apreciado, sem prévia 
autorização da autoridade competente;’ 

73. Mesmo após deixar o cargo, o servidor do TCU não poderá divulgar ou fazer uso de 
informação privilegiada ou estratégica, ainda não tornada pública pelo Tribunal, de que tenha 

tomado conhecimento em razão do cargo ou função (art. 7º, II). 
74. O código de ética dos servidores do TCU, em seu art. 8º, IV, determina ao servidor, 

durante os trabalhos de fiscalização a cargo do Tribunal, a manutenção da necessária cautela no 
manuseio de papéis de trabalho, documentos extraídos de sistemas informatizados, na exibição, 
gravação e transmissão de dados em meios eletrônicos, a fim de que deles não tomem ciência pessoas 

não autorizadas. 
75. Com base nessas referências normativas, pode-se afirmar, com segurança, que o ‘acesso 

privilegiado a informações e dados’ significa o desvendamento ou a revelação a terceiro pelo servidor 
ou agente público do TCU, ainda que temporário, de fato ou circunstância que tenha ciência em razão 
do cargo ou ofício e sobre o qual deveria guardar sigilo. 

76. Para os fins a que se propõe este inquisitório e sem pretender esgotar todos os casos 
concretos possíveis, pode-se considerar quebra indevida de sigilo profissional praticada por servidor 

ou agente público desta Casa, tipificada no art. 132, IX, da Lei 8.112/90, a transferência a terceiro de 
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qualquer informação, documento ou conteúdo de peça de processo de controle externo cuja 

divulgação não tenha sido previamente autorizada pelo Tribunal ou pelo relator. Incluem-se nessa 
hipótese: 

 o conteúdo de instruções e relatórios de unidades técnicas vinculadas à Secretaria Geral 
de Controle Externo, cuja vista e cópia não foram previamente deferidas pela unidade 
técnica, pelo relator ou pelo Tribunal; 

 a divulgação ou facilitação à divulgação, por qualquer meio e sem prévia autorização da 
autoridade competente, de informações sigilosas obtidas em razão do cargo ou função e, 

ainda, de relatórios, instruções e informações constantes de processos cujo objeto ainda 
não tenha sido apreciado pelo relator ou pelo Tribunal; 

 as minutas de despachos, cuja vista e cópia não tenham sido autorizadas pelo relator, bem 

como minutas de deliberações referentes a processos de controle externo não apreciados 
pelo Tribunal. 

77. A evidência da prática desses ilícitos no TCU depende da comprovação ou indícios de que 
a autoridade ou servidor público tenha sido, de alguma forma, assediado pelo agenciador de interesse 
ilegítimo de terceiro para, mediante vantagem ou promessa de vantagem a si ou a outrem, influenciar 

na prática de ato de ofício. Deverá também estar demonstrado que o agente público, mesmo tendo tido 
ciência do fato, ainda assim, consentiu com a tentativa ou a consumação do delito, dele participando 

ou se omitindo no dever de representá-lo perante a autoridade competente. 
78. O simples fato de eventuais decisões colegiadas desta Corte terem, eventualmente, 
convergido com os interesses agenciados pelo corruptor não caracterizam, de per se, indício de ilícito 

administrativo, pois as deliberações do TCU decorrem, em geral, de intensos debates entre os 
membros do colegiado, sobretudo em assuntos que sejam técnica e juridicamente controversos, 

devendo, em todos os casos, estar fundamentados na Lei e na Constituição. 
Estratégias e linhas de investigação 

79. As supostas práticas de tráfico de influência e de acesso privilegiado a informações e a 

dados do TCU aqui investigadas teriam sido engendradas por sócios do escritório Cedraz & Tourinho 
Dantas Advogados com o propósito de agenciar interesses de responsáveis ou terceiros em processos 

de controle externo. 
80. Os advogados vinculados ao referido escritório teriam, segundo noticiado, obtido 
informações sobre o teor de instruções elaboradas nas instâncias técnicas do TCU, bem assim de 

minutas de deliberações de processos pendentes de julgamento, cuja vista e cópia não haviam sido 
previamente autorizadas pelo relator. De posse de tais informações, os causídicos teriam influenciado 

relatores para que as decisões proferidas pela Corte atendessem aos interesses privados dos seus 
constituintes ou agenciados. Em um dos casos difundidos pelos meios de comunicação, cogitou-se 
possível pagamento de suborno ou propina a autoridade do TCU. 

1.1.2 Compartilhamento de dados e informações de inquéritos judiciais 
81. A identificação de indícios de autoria e materialidade em delitos que envolvem 

negociações informais em complexas redes de relacionamento muito provavelmente dependeria da 
obtenção de provas oriundas de interceptação do conteúdo de comunicações telefônicas ou de dados, 
da quebra de sigilo bancário e fiscal, e, eventualmente, da apreensão de documentos em poder de 

terceiro, pois dificilmente seriam capturadas pelos registros formais de comunicação, bem como pelos 
sistemas de informação institucionais do TCU 

82. Todavia, ainda que tais instrumentos investigatórios refujam à competência desta Corte, 
há inquéritos judiciais cujo objeto contempla, em grande parte, a apuração dos fatos investigados por 
esta sindicância. Assim, foram realizadas diligências aos órgãos responsáveis do Poder Judiciário – 

STF, Justiça Federal no Estado do Paraná e Justiça Federal no Estado do Pará - a fim de obter 
autorização judicial para compartilhamento de dados e informações resultantes daqueles 

procedimentos inquisitórios. 
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1.1.3 Análise dos registros de acesso a documentos de processos no TCU 

83. A comissão procedeu ao levantamento e à análise de eventos como registros de acesso 
feitos por usuários internos e externo, pedidos de vista e cópia dos autos, bem assim a inserção, 

modificação e recuperação de informações havidas ao longo da tramitação de processo em que 
supostamente tenham ocorrido os fatos delituosos. 
84. Pretendeu-se, assim, verificar se houve concessão indevida de vista e cópia de peças dos 

autos (instruções da unidade técnica e minutas de deliberações pendentes de apreciação por 
colegiado do TCU) sem prévia autorização pelo relator ou pelo Tribunal. Também se pretendeu 

avaliar eventual inconsistência entre versões de documentos referentes às minutas de voto e de 
acórdão que pudessem ser consideradas indiciárias de intervenções originadas de agentes externos. 
85. Em processos autuados e manejados em meio eletrônico1, essa busca foi viabilizada pela 

consulta aos arquivos gerenciados pelos serviços de segurança de informação do TCU, bem como às 
funcionalidades disponíveis nos sistemas de tecnologia de informação do Tribunal2. Nos processos 

mais antigos, que não foram integralmente produzidos e autuados nos ambientes e-TCU, foram 
examinados os autos dos processos físicos que os originaram. 
1.1.4 Seleção dos processos a serem investigados pela comissão de sindicância 

86. A comissão de sindicância analisou processos de controle externo em que teriam havido 
suposto tráfico de influência e acesso privilegiado a dados e informações no TCU, majoritariamente 

no período de 2010 a 2015, bem assim outros processos considerados relevantes para fins 
investigativos. 
87. Foram excluídos da relação de processos a serem investigados, os seguintes assuntos: 

 eventual participação do escritório na venda, pela Petrobrás, da Refinaria de San 
Lorenzo, na Argentina, pois essa matéria não foi objeto específico de processo autuado 

pelo do TCU; 
 suposta atuação do escritório no sentido de o TCU não aprovar proposta de fiscalização 

das contas brasileiras da Itaipu Binacional. Por meio do Acórdão 88/2015-TCU-Plenário, 

mantido pelo Acórdão 1014/2015-TCU-Plenário, o Tribunal, por unanimidade, firmou sua 
competência constitucional e legal para realização da referida ação de controle externo. 

Nessas circunstâncias, embora a Eletrobrás tenha contratado o escritório do advogado 
Tiago Cedraz para defender seus interesses na empresa supranacional, não foi levantada 
qualquer suspeição acerca da prática de tráfico de influência e de acesso privilegiado a 

informações no âmbito do TCU; 
 possível agenciamento de interesse da empresa OAS, pelo advogado Tiago Cedraz, no 

processo referente às concessões dos aeroportos internacionais Antonio Carlos Jobim 
(Galeão), no Rio de Janeiro, e Tancredo Neves, em Belo Horizonte, uma vez que, por meio 
do Acórdão 2666/2013-TCU-Plenário, o Tribunal considerou, contrariamente aos 

interesses da construtora, ser devido o limite de 15% para participação em consórcios, 
para atuais concessionárias de aeroportos, bem como de restringir a influência dessas 

empresas no conselho de administração da futura Sociedade de Propósito Específico 
(SPE) que irá gerir a unidade aeroportuária. 

88. Em suma, os processos de controle externo escolhidos pela comissão de sindicância para 

investigação foram: 
TC ASSUNTO 

029.083/2013-3 ACOMPANHAMENTO DO 1º ESTÁGIO DAS CONCESSÕES DE ÁREAS E 

INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NOS PORTOS  

ORGANIZADOS DE SANTOS, BELÉM, SANTARÉM, VILA DO CONDE E NOS 

TERMINAIS DE OUTEIRO E MIRAMAR. 

                                                 
1 O processo eletrônico se encontra integralmente implantado no TCU desde 2010.  
2 Sistema de gestão processual do TCU (e-TCU), Sistema de apoio ao gerenciamento e acompanhamento das sessões 

(SAGAS) e base de dados Gestão Eletrônica de Documentos (GED). 
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TC ASSUNTO 

011.765/2012-7 ELETRONUCLEAR. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO DE 

PRÉ-QUALIFICAÇÃO PARA LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 

EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A CENTRAL 

NUCLEAR ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO - USINA ANGRA-3.  

016.604/2006-2 PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA DO SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM RURAL - SENAR, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO PAULO, 

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. 

014.543/2010-9 TOMADA DE CONTAS ESPECIAL ORIUNDA DE APARTADO DO TC 003.296/2006 -5. 

CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A FORÇA 

SINDICAL. 

005.361/2011-7 POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 746753/2010, 

CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E O INSTITUTO BRASILEIRO 

DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL (IBRASI). 

004.512/2011-1 REPRESENTAÇÃO. CONVÊNIO Nº 718467/2012, CELEBRADO ENTRE O 

MINISTÉRIO DO TURISMO E O INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO 

DA INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL (IBRASI). PROCEDÊNCIA. CONVERSÃO EM 

TCE. 

028.367/2011-1 TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO 

CONVÊNIO 718.476/2009, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E O 

INSTITUTO BRASILIERO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA 

SUSTENTÁVEL (IBRASI) 

006.542/2011-5 REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO 

CONVÊNIO 702720/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E A 

COOPERATIVA DE NEGÓCIOS E CONSULTORIA TURÍSTICA (CONECTUR). 

APENSADO AO TC 028.309/2011-1 

028.309/2011-1 TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DO 

CONVÊNIO 702720/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E A 

COOPERATIVA DE NEGÓCIOS E CONSULTORIA TURÍSTICA (CONECTUR)  

010.375/2014-7 REPRESENTAÇÃO. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS - SISTEMA S. PROGRAMA 

DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. MECANISMOS DE 

REMUNERAÇÃO E PREMIAÇÃO VARIÁVEIS. APLICAÇÃO DA LEI 10.101/2000. 

CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NORMA. 

RECOMENDAÇÃO E AUTORIZAÇÕES. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. 

019.431/2011-2 FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL. POLÍTICA DE PESSOAL DO SISTEMA S. 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

INDÍCIOS DE NEPOTISMO E DE IRREGULARIDADES NA POLÍTICA DE 

CONTRATAÇÃO E DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL. 

019.819/2014-5 REPRESENTAÇÃO. EDITAL DE CREDECIAMENTO DE EMPRESAS DE 

TRANSPORTE AÉREO REGULAR PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS. 

014.205/2011-4 SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AUDITORIA NOS CONTRATOS 

FIRMADOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS DO 

PARANÁ. INDÍCIOS DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PROCESSO 

DE NEGOCIAÇÃO EM ANDAMENTO. DETERMINAÇÕES.  

005.686/1998-9 TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO PG-

863/1981, CELEBRADO ENTRE O EXTINTO DNER E O DER/PI, QUE TEVE POR 

OBJETO A RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR 135/PI. SUPOSTA PRÁTICA DE 

PREÇOS ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DA 

AVENÇA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. 

NÃO PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. EFEITOS 

INFRINGENTES. 
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TC ASSUNTO 

007.722/2006-7 INFRAERO. AEROPORTO DE GOIÂNIA. OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PÁTIOS E 

ACESSOS AO NOVO TERMINAL DO AEROPORTO. NOVO TERMINAL DE 

PASSAGEIROS (TPS) COM OBRAS EM ESTÁGIO ADIANTADO. OBRAS DO TPS 

VIABILIZADAS COM A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO Nº 1823/2013-TCU-PLENÁRIO. 

EXECUÇÃO DAS OBRAS POR MEIO DA MODALIDADE DE EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL. VIABILIDADE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA. ACOLHIMENTO DE RAZÕES DE JUSTIFICATIVA DE ALGUNS 

RESPONSÁVEIS E REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS DE OUTROS. 

DETERMINAÇÕES. ALERTAS. CIÊNCIA À COMISSÃO MISTA DE PLANOS, 

ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL 

013.389/2006-0 LEVANTAMENTO DE AUDITORIA. INFRAERO. OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO 

AEROPORTO DE VITÓRIA/ES. INADEQUAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DOS 

PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO. PRÁTICA DE IRREGULARIDADES NA 

LICITAÇÃO, NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E NO DESENVOLVIMENTO DAS 

OBRAS. SOBREPREÇO. SUPERFATURAMENTO. PREJUÍZOS AO ERÁRIO. OBRAS 

PARALISADAS DESDE JULHO DE 2008 POR INICIATIVA UNILATERAL DO 

CONSÓRCIO CONTRATADO. CONTRATO RESCINDIDO. ASSINATURA DE TERMO 

DE ACORDO PRELIMINAR PELA INFRAERO E PELO CONSÓRCIO CAMARGO 

CORRÊA/MENDES JUNIOR/ESTACON CUJO OBJETIVO É A RETOMADA DAS 

OBRAS COM A REATIVAÇÃO DO CONTRATO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS 

AO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU PARA OFERECIMENTO DE PARECER 

ACERCA DA VIABILIDADE DE SE REATIVAR O CONTRATO RESCINDIDO. 

APRESENTAÇÃO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO PARA O TERMINAL DE 

PASSAGEIROS E PARA AS PISTAS E PÁTIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA 

DO CONTRATO RESCINDIDO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA 

LICITAÇÃO COM PREÇOS UNITÁRIOS ELABORADOS COM BASE NOS 

REFERENCIAIS ESTABELECIDOS PELO DECRETO 7.983/2013 E ABSTENÇÃO DO 

USO DE REFERENCIAIS PARAMÉTRICOS DAS OBRAS DO AEROPORTO DE 

GOIÂNIA/GO. CONSTITUIÇÃO DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS 

ESPECIAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS, IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

E QUANTIFICAÇÃO DO DANO DECORRENTE DO SUPERFATURAMENTO 

APONTADO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO TC 0067-EG/2004/0023 

011.717/2012-2 FISCALIZAÇÃO. FISCOBRAS 2012. OBRA DE REFORMA. AMPLIAÇÃO E 

ALARGAMENTO DO CAIS DO PORTO DE VITÓRIO (ES). COMPANHIA DOCAS DO 

ESPÍRITO SANTO (CODESA). 

Observação: a inclusão do TC 028.309/2011-1 no rol dos processos a serem investigados ocorreu após a 

realização das diligências preliminares, em razão da necessidade de uma análise conjunta e mais abrangente 

com os TCs 004.512/2011-1, 005.361/2011-7, 006.542/2011-5, 028.367/2011-1, os quais também versam 

sobre irregularidades havidas nos convênios firmados entre o Ministério do Turismo (MTur) e as ONGs Ibrasi 

e Conectur. 

1.1.5  Registros de acesso aos documentos de processos físicos e eletrônicos do TCU 

89. Foram levantadas as seguintes informações relativas a cada registro de acesso aos 
processos eletrônicos – maioria dentre os analisados: identificação do usuário; data e a hora do 

acesso; se o acesso foi remoto ou local; identificação do IP3 (número protocolo de internet associado 
ao computador) e respectiva localização geográfica; finalidade de acesso (recuperação de 
documento, modificação, inserção etc.); metadados e versões de relatório, de voto e de acórdão. 

90. Foram definidos dois possíveis tipos de acesso ou interferência de advogados do escritório 
Cedraz & Tourinho Dantas Advogados ou Cedraz Advogados (fossem eles sócios ostensivos, ocultos 

ou laboralmente vinculados) no conteúdo de documentos que integram o processo do Tribunal: 
 Acesso direto – concessão aos advogados de acesso, via sistema, a peças de processo 

eletrônico com perfil restrito a servidores públicos e autoridades do Tribunal; 

                                                 
3 IP (do inglês, Internet Protocol) representa o número que o computador ou o roteador recebe para se conectar à 

Internet. Por meio deste número, o computador é identificado e credenciado a enviar e a receber dados. 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20130719/AC_1823_26_13_P.doc
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 Acesso indireto – utilização de agentes públicos (servidores e autoridades) ou de 

colaboradores eventuais (terceirizado ou estagiário) como intermediários para acesso às 
peças do processo eletrônico. 

91. Três classes de usuários podem ter, de acordo com suas credenciais 
nos sistemas de gerenciamento de documentos e processos do TCU, 
acesso a documentos e informações custodiadas pelo Tribunal, 

conforme definidas no art. 2º, I, II e III, da Resolução TCU 233/ 
20104: 

 usuário interno: autoridade ou servidor ativo do Tribunal que tenha acesso, de forma 
autorizada, a informações produzidas ou custodiadas pelo TCU; 

 usuário colaborador: prestador de serviço terceirizado, estagiário ou qualquer outro 

colaborador do TCU que tenha acesso, de forma autorizada, a informações produzidas ou 
custodiadas pelo Tribunal; 

 usuário externo: qualquer pessoa física ou jurídica que tenha acesso, de forma 
autorizada, a informações produzidas ou custodiadas pelo TCU e que não seja 
caracterizada como usuário interno ou colaborador. 

92. De acordo com essa Resolução, para que o usuário interno e o usuário colaborador 
tenham acesso às funcionalidades da solução de tecnologia de informação disponíveis no e-TCU é 

necessário autorização mediante prévio cadastramento de conta de identificação única do usuário, 
senha e concessão de perfis de acesso. 
93. Para o usuário externo, é exigido prévio credenciamento do requerente, que deve aceitar 

as condições regulamentares que disciplinam o e-TCU, assinatura de termo de adesão e de 
responsabilidade pelo uso indevido da solução de TI. A autorização do credenciamento e a 

consequente liberação dos serviços disponíveis no e-TCU dependem de prévia aprovação pelo 
Tribunal. 
94. A Resolução TCU 229/2009 dispensa autorização ou credenciamento prévio para 

consulta, no e-TCU, às informações classificadas como públicas pelo Tribunal. 
1.1.5.1 Acesso direto 

95. Em relação a eventual acesso indevido direto por parte de advogados e sócios do 
escritório Cedraz & Tourinho Dantas Advogados ou Cedraz Advogados, as seguintes hipóteses foram 
analisadas: 

 concessão indevida de perfil de ‘usuário interno’ aos advogados que os credenciasse, à 
revelia da Resolução TCU 233/2010, a obter, alterar ou inserir documentos e minutas de 

relatório, de voto e de acórdão ainda não apreciados por colegiado do TCU; 
 concessão de vista e cópia de peças de autos (instruções de unidade técnica, pareceres do 

MP/TCU, despachos de autoridade e minutas de relatório, de voto e de acórdão), sem a 

prévia autorização do relator; 
 existência, em unidades de redes do Tribunal, de dispositivo de compartilhamento remoto 

de dados e informações por meio de rede privada virtual (VPN, do inglês, virtual private 

network). 
96. A fim de definir o universo de processos selecionados para testar as mencionadas 

hipóteses, buscou-se definir as áreas de interesse, a forma de atuação, bem como o perfil da clientela 
daquela associação profissional com base em cadastros de usuários externos de sistemas corporativos 

do TCU. Também foi examinada a relação de processos de controle externo em que os advogados 
foram formalmente constituídos como patrocinadores da defesa de interesse das partes envolvidas. 
97. Buscou-se identificar, também, a existência de indícios de agenciamento informal ou de 

acompanhamento de outros processos nos quais os advogados não haviam sido formalmente 
constituídos defensores. Para esse fim, procedeu-se a um levantamento dos registros do sistema Push 

                                                 
4 A Resolução TCU 233/2010 dispõe sobre funcionamento do processo eletrônico e demais serviços eletrônicos ofertados 

por meio de solução denominada ‘TCU-eletrônico’ ou ‘e-TCU’, 
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de processos do TCU5 (Push de processos), inseridos por advogados vinculados ao escritório Cedraz 

& Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados, contendo a identificação do usuário (nome, número de 
OAB, CPF, telefone e endereço) e qualquer informação relativa ao assunto de interesse. 

1.1.5.2 Acesso indireto 
98. Quanto ao acesso indevido indireto, examinaram-se os logs de acesso a peças de 
processos eletrônicos realizado por agentes públicos ou colaboradores. Buscou-se, assim, identificar 

a frequência de acessos por um mesmo agente a processos selecionados que pudessem configurar 
comportamentos não usuais ou indesejados. 

99. Ao mesmo tempo, procurou-se avaliar a existência de interlocuções entre usuários 
internos e advogados ou sócios da sociedade advocatícia que pudessem denotar indícios de 
transferência indevida de informações, de dados reservados ou de documentos cuja divulgação não 

houvesse sido autorizada pelo relator ou pelo Tribunal. 
100. Com esse propósito, foram selecionados alguns usuários internos para escrutínio 

detalhado de seus logs de acesso a documentos de processos analisados, confrontando esses logs com 
os metadados de comunicações telefônicas e de mensagens de correios eletrônicos do Tribunal 
porventura travadas com representantes do escritório. 

101. A escolha desses usuários internos pautou-se na relação de proximidade entre o suposto 
articulador principal do tráfico de influência, advogado Tiago Cedraz, bem como dos advogados a ele 

associados, com autoridade e servidores lotados no gabinete do Ministro Aroldo Cedraz. 
102. Foram acrescidos à lista de usuários internos sujeitos à verificação detalhada aqueles 
que, segundo notícias veiculadas pela mídia, teriam sido indicados por Tiago Cedraz a ocupar cargos 

em comissão e funções de confiança ao tempo em que o Ministro Aroldo Cedraz exerceu seu primeiro 
mandato de presidente do TCU. Incluem-se nessa lista adicional, aqueles agentes que não tinham 

experiência pregressa como dirigentes no TCU ou que ostentavam notória relação de amizade ou de 
afinidade por laços familiares com Tiago Cedraz. 
103. Assim, foram selecionados como alvos de investigação os logs de acesso e metadados de 

comunicações corporativas dos agentes públicos então lotados no gabinete do Ministro Aroldo 
Cedraz, bem como dos ocupantes de funções de confiança Daniel Maia Vieira, Tiago Alves de 

Gouveia Lins Dutra e André Luiz F. da Silva Vital, no período de 2010 a 2015. 
104. Buscou-se, também, verificar o acesso aos sistemas corporativos do TCU por um mesmo 
usuário a partir de diversos IPs, fato que poderia ser indiciário de cessão ou compartilhamento de 

senha com indivíduos não detentores de prerrogativas de acesso a determinados processos. Conforme 
salientado, o número IP está associado ao computador que o usuário utiliza para se conectar à rede 

do TCU. Assim, a existência de vários IPs utilizados por um mesmo usuário, pode configurar 
compartilhamento de senha de acesso à rede do TCU com outros agentes internos ou externos ao 
Tribunal. 

1.1.6 Transferência ilícita de informações e dados reservados do TCU a sócios e a advogados 
vinculados ao escritório Cedraz & Tourinho Dantas Advogados ou Cedraz Advogados 

105. O levantamento de possíveis interconexões entre os agentes públicos selecionados e os 
advogados do escritório foi realizado com base na análise de metadados de mensagens enviadas e 
recebidas de correios eletrônicos institucionais e de registros gerais de ligações recebidas ou feitas a 

partir telefones de serviço do TCU, no período de 2010 a 2015. Em complemento, foram examinados 
os registros de visitas realizadas pelos causídicos às instalações físicas do complexo sede da Corte de 

Contas, no mesmo período. 
106. Registre-se que foram analisadas tão somente os metadados6 de comunicações 
corporativas realizadas por meio de correios eletrônicos institucionais e de telefones do Tribunal, sem 

qualquer violação ao sigilo de seus conteúdos, tendo em vista a garantia da inviolabilidade da vida 

                                                 
5 Sistema para acompanhamento de processos do TCU via alerta automático por e -mail. 
6 Metadados ou dados sobre dados são marcos ou pontos de referência gerais que permitem relacionar os dados, 

organizá-los e facilitar a sua recuperação, sem, no entanto, adentrar em seu conteúdo. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 019.602/2015-4 

 

17 
 

privada e pessoal, da imagem e da honra, protegida pelo art. 5º, incisos, X e XII, da Constituição 

Federal7. 
107. Para o propósito deste inquisitório, os metadados de comunicações realizadas por meio de 

correios eletrônicos corporativos e de ligações telefônicas institucionais abrangem basicamente 
indexação ou registros gerais dessas comunicações, sem sondar os seus conteúdos. 
108. No caso do correio eletrônico institucional, os metadados correspondem aos seguintes 

registros constantes do seu cabeçalho: endereço eletrônico do remetente e do destinatário; a 
identificação e localização geográfica do IP; referência geral ao assunto; data e hora da mensagem 

enviada ou recebida. 
109. Por sua vez, os metadados de comunicação telefônica englobam os registros de: 
identificação do número do ramal do Tribunal; data e hora da ligação externa realizada ou recebida; 

bem como o número do telefone para o qual foi feita ou recebida a ligação. 
1.1.7 Precedentes jurisprudenciais quanto à licitude do exame de metadados de comunicações 

corporativas telefônicas e de dados 
110. Alguns precedentes jurisprudenciais abonam a tese de que a obtenção de dados cadastrais 
telefônicos não configura quebra de sigilo protegida pelo art. 5º XII, da Carta Magna. Ao negar 

seguimento ao Habeas Corpus 124322 - RS (Julgamento: 29/10/2014; Publicação: DJe-216 de 
3/11/2014, publicado em 4/11/2014), o Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, destacou que o 

fornecimento de registros sobre hora, local e duração de chamadas, mesmo sem prévia decisão 
judicial, não contraria ao referido dispositivo constitucional por não devassar conteúdo da 
comunicação telefônica. 

111. Na apreciação da Apelação em Mandado de Segurança nº 2004.71.00.022811-2/RS 
(impugnada pelo Resp. n. 878.122/RS, ao qual foi negado seguimento no STJ, tendo os respectivos 

autos subidos ao STF para exame de Recurso Extraordinário – RE n. 543.008, pendente de 
julgamento), o Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, Dr. Néfi 
Cordeiro, assim se manifestou: 

‘Destarte, cabe traçar aqui, por necessário, uma distinção entre a interceptação (escuta) 
das comunicações telefônicas, inteiramente submetida ao princípio constitucional da reserva de 
jurisdição (CF, art. 5º, XII) de um lado, e o fornecimento dos dados (registros) telefônicos, de 
outro. 

A interceptação das comunicações telefônicas, além de submetida ao postulado da 
reserva constitucional de jurisdição, possui finalidade específica, pois a utilização desse meio 
probatório apenas se justifica, havendo ordem judicial, para fins de investigação criminal ou de 
instrução processual penal (CF, art. 5º, XII, in fine). Diversa é, porém, a situação concernente 
ao acesso aos registros telefônicos. No meu entendimento, sobre tais dados inexiste previsão 
constitucional ou legal de sigilo, pois não fazem parte da intimidade da pessoa, assim como 
sobre eles não paira o princípio da reserva jurisdicional’.  

112. No mesmo sentido a decisão proferida pelo Ministro do STF, Gilmar Mendes (HC 91867-

PA; 2ª Turma; Julgamento 24/4/2012; DJe-185, divulgado em 19/9/2012 e publicado em 20/9/2012), 
cujo resumo da ementa é reproduzido, a seguir, com os devidos destaques: 

‘HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (2) ILICITUDE 

DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE 

REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME, SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; (3) ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES 

TELEFÔNICAS DE CONVERSAS DOS ACUSADOS COM ADVOGADOS, PORQUANTO 

ESSAS GRAVAÇÕES OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, II, DA LEI 8.906/96, 

QUE GARANTE O SIGILO DESSAS CONVERSAS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. 

ORDEM DENEGADA. 

                                                 
7 Em relação às comunicações telefônicas, o dispositivo constitucional excepciona, apenas, a possibilidade de 

interceptação, desde que precedida de ordem judicial e destinada à investigação criminal ou à instrução processual penal, 

o que não é, obviamente, o caso deste inquérito administrativo. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 019.602/2015-4 

 

18 
 

1. Inépcia da denúncia. Improcedência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do 
CPP. A denúncia narra, de forma pormenorizada, os fatos e as circunstâncias. Pretensas 
omissões – nomes completos de outras vítimas, relacionadas a fatos que não constituem objeto 
da imputação –- não importam em prejuízo à defesa. 

2. Ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial - violação de registros 

telefônicos de corréu, executor do crime, sem autorização judicial. 

2.1. Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante 
do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos 

celulares apreendidos. Não ocorrência. 

2.2. Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, 

inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do art. 5º, XII, da CF, 

no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção 

constitucional é da comunicação de dados e não dos dados.  
2.3. Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta do material 

comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos 
aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, 
cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação hábeis a 
esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre 
o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da 
linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seria m 
relevantes para a investigação. 

2.4. À guisa de mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida 
como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore 
venenosa (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à 
defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita por derivação. Nos termos da 
teoria da descoberta inevitável, construída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x 
Williams (1984), o curso normal das investigações conduziria a elementos informativos que 
vinculariam os pacientes ao fato investigado. Bases desse entendimento que parecem ter 
encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que deu 
nova redação ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 2º. 

3. Ilicitude da prova das interceptações telefônicas de conversas dos acusados com 
advogados, ao argumento de que essas gravações ofenderiam o disposto no art. 7º, II, da Lei n. 
8.906/96, que garante o sigilo dessas conversas. 

3.1. Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia garante ao 
advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus 
instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, 
desde que relativas ao exercício da advocacia. 

3.2. Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, por reputar necessária a realização da 
prova, determinou, de forma fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas 
investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos 
advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, burlar a proteção jurídica.  

3.3. Sucede que, no curso da execução da medida, os diálogos travados entre o paciente 
e o advogado do corréu acabaram, de maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer 
outra conversa direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica 
cliente-advogado. 

3.4. Não cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de filtragem 
das escutas interceptadas. A impossibilidade desse filtro atua, inclusive, como verdadeira 
garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não 
conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao 
magistrado a quem a prova é dirigida. 

4. Ordem denegada.’         

113. Apesar do pouco debate doutrinário sobre o tema, alguns arestos da Justiça Trabalhista 
fazem referência específica aos limites e possibilidades de monitoramento, ou mesmo, de sindicância 
quanto ao uso indevido de caixa de correio eletrônico corporativa pelo empregado. 
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114. Ao diferenciar o e-mail corporativo do e-mail pessoal do empregado (este protegido, pela 

Constituição, em seu art. 5º, incisos V, X, XII e LVI), bem como sopesar os riscos de violação à 
imagem da empresa pelo uso inadequado da sua caixa de correio eletrônico pelo trabalhador, 

sujeitando-a, inclusive, à responsabilidade civil objetiva por danos causados a terceiros, assim se 
pronunciou o Acórdão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do Recurso de 
Revisa nº 613/2000-013-10-00.7 (DJ de 10/6/2005; Rel. Min. João Oreste Dalazen): 

‘PROVA ILÍCITA. ‘E-MAIL’ CORPORATIVO. JUSTA CAUSA. DIVULGAÇÃO DE 
MATERIAL PORNOGRÁFICO. 

1. Os sacrossantos direitos do cidadão à privacidade e ao sigilo de correspondência, 
constitucionalmente assegurados, concernem à comunicação estritamente pessoal, ainda que 
virtual (‘e-mail’ particular). Assim, apenas o e-mail pessoal ou particular do empregado, 
socorrendo-se de provedor próprio, desfruta da proteção constitucional e legal de 
inviolabilidade. 

2. Solução diversa impõe-se em se tratando do chamado ‘e-mail’ corporativo, 
instrumento de comunicação virtual mediante o qual o empregado louva-se de terminal de 
computador e de provedor da empresa, bem assim do próprio endereço eletrônico que lhe é 
disponibilizado igualmente pela empresa. Destina-se este a que nele trafeguem mensagens de 
cunho estritamente profissional. Em princípio, é de uso corporativo, salvo consentimento do 
empregador. Ostenta, pois, natureza jurídica equivalente à de uma ferramenta de trabalho 
proporcionada pelo empregador ao empregado para a consecução do serviço.  

3. A estreita e cada vez mais intensa vinculação que passou a existir, de uns tempos a 
esta parte, entre Internet e/ou correspondência eletrônica e justa causa e/ou crime exige muita 
parcimônia dos órgãos jurisdicionais na qualificação da ilicitude da prova referente ao desvio 
de finalidade na utilização dessa tecnologia, tomando-se em conta, inclusive, o princípio da 
proporcionalidade e, pois, os diversos valores jurídicos tutelados pela lei e pela Constituição 
Federal. A experiência subministrada ao magistrado pela observação do que ordinariamente 
acontece revela que, notadamente o ‘e-mail’ corporativo, não raro sofre acentuado desvio de 
finalidade, mediante a utilização abusiva ou ilegal, de que é exemplo o envio de fotos 
pornográficas. Constitui, assim, em última análise, expediente pelo qual o empregado pode 
provocar expressivo prejuízo ao empregador. 

4. Se se cuida de ‘e-mail’ corporativo, declaradamente destinado somente para assuntos 
e matérias afetas ao serviço, o que está em jogo, antes de tudo, é o exercício do direito de 
propriedade do empregador sobre o computador capaz de acessar à INTERNET e sobre o 
próprio provedor. Insta ter presente também a responsabilidade do empregador, perante 
terceiros, pelos atos de seus empregados em serviço (Código Civil, art. 932, inc. III), bem como 
que está em xeque o direito à imagem do empregador, igualmente merecedor de tutela 
constitucional. Sobretudo, imperativo considerar que o empregado, ao receber uma caixa de ‘e-
mail’ de seu empregador para uso corporativo, mediante ciência prévia de que nele somente 
podem transitar mensagens profissionais, não tem razoável expectativa de privacidade quanto 
a esta, como se vem entendendo no Direito Comparado (EUA e Reino Unido).  

5. Pode o empregador monitorar e rastrear a atividade do empregado no ambiente de 
trabalho, em ‘e-mail’ corporativo, isto é, checar suas mensagens, tanto do ponto de vista 
formal quanto sob o ângulo material ou de conteúdo. Não é ilícita a prova assim obtida, 
visando a demonstrar justa causa para a despedida decorrente do envio d e material 
pornográfico a colega de trabalho. Inexistência de afronta ao art. 5º, incisos X, XII e LVI, da 
Constituição Federal. 

6. Agravo de Instrumento do Reclamante a que se nega provimento’  

115. Nessa linha de entendimento, trilhou o Acórdão da 1ª Turma do TST no julgamento do 

Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 1.640/2003-051-01-40.0 (DJ de 24/10/2008; Rel. 
Min. Vieira de Mello Filho): 

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – E-MAIL 
CORPORATIVO – ACESSO PELO EMPREGADOR SEM A ANUÊNCIA DO EMPREGADO – 
PROVA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. Consoante entendimento consolidado neste 
Tribunal, o e-mail corporativo ostenta a natureza jurídica de ferramenta de trabalho, fornecida 
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pelo empregador ao seu empregado, motivo pelo qual deve o obreiro utilizá-lo de maneira 
adequada, visando à obtenção da maior eficiência nos serviços que desempenha. Dessa forma, 
não viola os arts. 5º, X e XII, da Carta Magna a utilização, pelo empregador, do conteúdo do 
mencionado instrumento de trabalho, uma vez que cabe àquele que suporta os riscos da 
atividade produtiva zelar pelo correto uso dos meios que proporciona aos seus subordinados 
para o desempenho de suas funções. Não se há de cogitar, pois, em ofensa ao direito de 
intimidade do reclamante. 

Agravo de instrumento desprovido.’ 

116. No mesmo sentido, seguem os arestos proferidos pelo Tribunal Superior de Trabalho nos 

processos: TST-AIRR-1542/2005-055-02-40 (7ª Turma, Rel. Min. Ives Gandra Martins Filho, DJ de 
6/6/2008); TST-AIRR-1130/2004-047-02-40 (1ª Turma, Rel. Min. Vieira de Mello Filho, DJ de 

30/11/2007). 
1.1.8 Regulamento do TCU quanto ao uso de correio eletrônico corporativo 
117. No âmbito desta Corte de Contas, a Portaria TCU 144/2010 estabeleceu disciplina 

específica acerca do uso do serviço de correio eletrônico no TCU, o qual está alinhado aos princípios 
e diretrizes da Política Corporativa de Segurança da Informação do Tribunal (PCSI/TCU). Para os 

propósitos dessa sindicância, merecem destaque algumas diretrizes, conceitos e regras contempladas 
pela referida norma: 

 a qualificação do correio eletrônico institucional como meio usado pelo TCU para 

comunicação interna e externa; 
 a possibilidade de o uso indevido do correio eletrônico corporativa comprometer a 

segurança das informações produzidas ou custodiadas pelo TCU; 
 a necessidade de aprimorar mecanismos de proteção às informações transmitidas 

mediante serviço de correio eletrônico disponível na rede de computadores no TCU; 

 a definição do correio eletrônico do TCU como recurso corporativo para comunicação, a 
ser usado de modo compatível com o exercício do cargo, sem comprometer a imagem do 
Tribunal nem o tráfego de dados na rede de computadores da instituição (art. 2º); 

 a conceituação de caixa postal individual como repositório de armazenamento de 
mensagens de correio eletrônico integrante da base de dados dos equipamentos servidores 

de correio eletrônico do TCU, a qual é destinada a servidor ativo, sendo deste a 
responsabilidade por sua gestão (art. 3º IV; art. 4º, inciso I); 

 a obrigação de o gestor da caixa postal examinar o seu conteúdo para dar tratamento 

adequado e tempestivo às mensagens recebidas e mantê-lo de acordo com as normas 
integrantes da PCSI/TCU; 

 a previsão, no art. 8º, de acesso da unidade gestora do serviço ao conteúdo do correio 
eletrônico, além do próprio gestor da caixa postal e das pessoas por ele autorizadas, a fim 
de atender aos seguintes objetivos: verificar a obtenção, retenção, uso e divulgação de 

informações por meio ou com fins ilícitos ou em desacordo com as normas regulamentares 
(inc. I); atender à demanda do gabinete do Corregedor ou de comissão de sindicância 

formalmente constituída, desde que haja processo administrativo instaurado (inc. III); 
subsidiar a apuração de fatos mediante demanda formulada no âmbito de processo 
disciplinar (inc. IV).; e atender à solicitação judicial (inc. V); 

 a estipulação de hipóteses de apuração de responsabilidade pelo uso indevido de correio 
eletrônico do TCU (art. 12 e respectivos incisos), cuja caracterização poderá sujeitar o 

infrator à limitação de uso do serviço de correio eletrônico e a outras sanções 
administrativas, civis e penais (art. 13). Entre as ações qualificadas como indevidas no 
uso do correio eletrônico do Tribunal estão: envio, sem autorização, de mensagem com 

informações protegidas por direito autoral de pessoa física ou jurídica (art. 12 II); 
encaminhamento de mensagem em desacordo com o grau de confidencialidade atribuído a 

seu conteúdo (art. 12 III); envio ou armazenamento de mensagem de conteúdo ilegal ou 
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em desacordo com o Código de Ética dos Servidores do Tribunal aprovado pela 

Resolução TCU 226/2009 (art. 12 IV). 
118. Observa-se, portanto, que a Política Corporativa de Segurança de Informação do 

Tribunal de Contas da União alinha-se com o mais recente entendimento jurisprudencial do TST 
sobre o tema ao considerar o correio eletrônico como ferramenta de trabalho cujo uso indevido 
poderá comprometer a segurança das informações produzidas ou custodiadas pelo TCU, além de 

afetar a imagem e a credibilidade da instituição. Nessa direção, regulamento interno dessa Corte de 
Contas não deixa dúvidas de que o conteúdo das caixas postais de correios eletrônicos corporativos 

poderá ser acessado por unidades gestoras a fim de subsidiar a instrução de processos de sindicância 
formalmente constituídos em que se apure a utilização daquele meio de comunicação institucional 
para fins ilícitos ou em desacordo com as normas regulamentares. 

1.1.9 Diretriz da sindicância no exame dos metadados de mensagens de correio eletrônico 
corporativo 

119. Não obstante houvesse autorização normativa, esta sindicância decidiu não adentrar no 
conteúdo das mensagens de correio eletrônico dos servidores escolhidos como alvos de investigação 
sem que existissem indícios ou provas de que tivessem utilizado aquele meio de comunicação para 

realizar transferência indevida de informações ou dados reservados do TCU. 
120. Inicialmente, a existência desses indícios foi verificada pela análise dos metadados do e-

mail corporativo. Verificada a presença de elementos mínimos de possível repasse de informações e 
dados privilegiados do TCU, aí sim, seria proposto ao relator o aprofundamento das apurações em 
relação ao conteúdo da mensagem mediante requisição à Unidade Gestora dos Serviços, nos termos 

do art. 8º, III, da Portaria-TCU nº 144/2010. 
121. Em todo caso, a comissão sindicante cuidou de guardar o sigilo sobre qualquer menção 

direta ou indireta à intimidade pessoal do agente público a qual viesse a ser revelada nos metadados 
da caixa de correio eletrônico corporativo sob responsabilidade do servidor. 
1.1.10 Diligência aos Cartórios Extrajudiciais 

122. A sindicância também verificou a existência de mandatos de procuração e outros 
contratos firmados entre a UTC Engenharia S.A. e os advogados vinculados ao escritório investigado, 

eventualmente lavrados e arquivados em Cartórios de Registros Civis Extrajudiciais das Comarcas do 
Distrito Federal e das localidades onde a referida empresa mantêm escritório central e filiais, no 
caso, as cidades de São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro. Não se vislumbrou empecilho à realização 

dessa medida saneadora, pois os registros desses contratos arquivados em cartórios são documentos 
públicos. 

123. A finalidade dessa investida foi analisar a presença de indícios de que as avenças 
porventura celebradas entre a UTC Engenharia S.A. e representantes do escritório de advocacia 
tenham sido utilizadas para acobertar pagamentos ilícitos feitos pelo ex-dirigente da construtora, Sr. 

Ricardo Ribeiro Pessoa, a representantes do escritório no intuito de obter informações privilegiadas 
do Tribunal e influenciar decisão da Corte de Contas em assuntos de interesse daquela sociedade. 

124. Também foi inclusa, na proposta de diligência aos cartórios extrajudiciais, a verificação 
da existência de eventuais registros de contratos que tenham sido firmados entre o servidor público 
André Luiz Francisco da Silva Vital8 e sócios do escritório investigado a fim de identificar se esse 

agente público teve histórico de relacionamento profissional com representantes ou sócios do aludido 
escritório de advocacia. 

1.1.11 Acesso ao teor do acordo de colaboração premiada firmado entre Ricardo Pessoa e o MPF 
125. Especificamente em relação ao possível tráfico de influência havido no âmbito do 
processo de fiscalização das obras da Usina Termonuclear de Angra 3, a comissão de sindicância, 

                                                 
8 A realização dessa averiguação decorre de suspeitas veiculadas pela mídia de que Tiago Cedraz teria indicado 

servidores do Tribunal para funções diretivas de unidades técnicas de fiscalização ao tempo em que o ministro Aroldo 

Cedraz assumira a presidência do TCU. Além disso, foi identificada ausência de experiência pregressa do servidor André 

Luiz Francisco da Silva Vital no exercício de função de confiança de dirigente de unidade técnica do Tribunal.  
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após a revogação da chancela de sigilo do acordo de colaboração premiada firmado com o MPF, teve 

acesso ao depoimento do dirigente da empresa UTC Engenharia S.A., Ricardo Ribeiro Pessoa (peças 
92 e 126). 

126. Com base no exame desse depoimento e de dados oriundos das diligências internas ao 
Tribunal, a comissão traçou uma linha de tempo com os principais eventos identificados no estudo de 
caso do processo TC 011.765/20012-7, referente à representação formulada contra edital de pré-

qualificação para licitação de serviço de montagem eletromecânica e fornecimento de materiais e 
equipamentos para Usina Termonuclear Angra 3 (Angra 3). O objetivo dessa apuração foi verificar se 

os eventos internos ocorridos ao longo da tramitação processual tinham ou não convergência com 
fatos geradores dos pagamentos previstos em contratos que pudessem mascarar contraprestação 
pecuniária da UTC Engenharia aos serviços prestados pelo escritório. 

127. As informações do delator no âmbito do referido acordo, embora preliminares, trouxeram 
indicações sobre o momento e a forma em que o então dirigente da UTC Engenharia teria feito 

contato e realizado pagamentos ao advogado Tiago Cedraz para exercer tráfico de influência e obter 
informações privilegiadas do TCU. O conteúdo da delação será tratado mais amiúde no contexto do 
exame pormenorizado do processo de fiscalização de Angra 3 (TC 011.765/2012-7). 

1.1.12 Informação prestada pelo Ministro Raimundo Carreiro 
128. Em 30/11/2015, o Ministro Raimundo Carreiro encaminhou ao relator deste procedimento 

de sindicância, bem como aos demais ministros do TCU, trecho do Inquérito Judicial nº 0004075 
(sigiloso), conduzido pelo Ministro Teori Zavascki, do STF. Transcreve parte do depoimento de 
Ricardo Ribeiro Pessoa em que seu nome é referenciado. Informou ter prestado os esclarecimentos ao 

Departamento da Polícia Federal e que está aguardando as manifestações da PGR e do STF sobre o 
caso. 

1.1.13 Convocação de servidores para prestar depoimento à Comissão 
129. Na trilha de avaliar eventual influência de Tiago Cedraz na escolha da equipe de 
servidores que integrariam o gabinete do então recém-nomeado Ministro Aroldo Cedraz, em 2007, a 

comissão colheu os depoimentos de Ary Braga Pacheco e Sieglinda Cláudia Guerino Loureiro, 
auditores do TCU que compuseram a equipe do gabinete de transição, entre a aposentadoria do 

Ministro Adylson Motta, ocorrida em agosto de 2006, e a assunção do cargo de membro do TCU pelo 
Ministro Aroldo Cedraz, conforme atos de convocação às peças 68 e 72. 
130. Foram dispensadas as oitivas dos servidores que, segundo noticiado pela imprensa, teriam 

sido indicados por Tiago Cedraz para exercerem funções de direção de unidades técnicas da 
Secretaria Geral de Controle Externo, durante a presidência do Ministro Aroldo Cedraz no TCU, pois 

o órgão sindicante não dispunha de indícios de interferência externa nos atos de nomeação. Não 
obstante, procurou diligenciar pela verificação de evidências indiretas de que tais agentes públicos, 
valendo-se das funções assumidas, houvessem indevidamente prestado auxílio a Tiago Cedraz, fosse 

pelo repasse de informações reservadas do TCU, fosse pela inserção ou alteração de peças em 
processos. 

1.1.14 Apresentação espontânea de termo de declaração de servidor 
131. No curso das investigações da sindicância, o servidor Carlos Maurício Lociks de Araújo, 
AUFC-CE Matrícula 3094-5, encaminhou à comissão de sindicância termo de declaração em que 

apresenta informações e esclarecimentos acerca de matéria veiculada na edição online da Revista 
Época, do dia 15/11/2016 (peça 125). 

132. Intitulada ‘PF pede quebra de sigilos de ministros do TCU e advogado’, a reportagem 
informa que o escritório Cedraz & Tourinho Dantas Advogados teria ligado 44 vezes para o servidor, 
ora declarante, o qual é assessor do Ministro Raimundo Carreiro e responsável pela elaboração do 

voto relativo à representação contra irregularidades no procedimento de pré-qualificação para 
licitação e serviços de montagem eletromecânica de Angra-3. A representação foi autuada no 

processo TC 011.765/2012-7, havendo o Tribunal prolatado o Acórdão 3238/2012-TCU-Plenário. 
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133. Segundo o declarante, a notícia estaria a insinuar sua conduta irregular no contexto da 

instrução e apreciação da referida representação, uma vez que sobre o referido processo paira 
denúncia veiculada pela imprensa de tráfico de influência e transferência de informações 

privilegiadas, supostamente patrocionados por Tiago Cedraz de Oliveira, em benefício da empresa 
UTC Engenharia S.A. Por esse motivo, expôs esclarecimentos que entendeu necessários. 
134. Essa matéria será especificamente tratada pela comissão de sindicância no contexto do 

exame pormenorizado do TC 011.765/2012-7, em tópico específico deste relatório. 
Fornecimento de dados e informações pelas unidades internas do Tribunal 

135. No curso dos trabalhos, não foi imposta qualquer obstrução aos membros da comissão de 
sindicância para acesso aos dados e informações disponíveis nas unidades administrativas do TCU. 
De igual forma, os ministros relatores, após requisição do órgão sindicante, prontamente deferiram 

pedido de vista integral das peças dos processos escrutinizados. 
136. O compartilhamento com os membros da comissão sindicante dos registros de acesso 

(logs) a processos e documentos eletrônicos, bem como dos dados e informações internos dos sistemas 
de TI do Tribunal, classificados como sigilosos, foi devidamente autorizado pela Secretaria-Geral da 
Presidência com fundamento no art. 8º, II, da Resolução TCU 254/2013 e na Portaria-Segepres nº 

3/2014. 
137. Os arquivos alusivos aos logs dos sistemas de TI do Tribunal, bem assim aqueles 

referentes aos metadados de comunicações telefônicas, constantes das respostas às diligências feitas 
pela comissão de sindicância às unidades técnicas competentes acham-se protegidos contra violação 
da integridade pela aplicação função de condensação hash. 

Colaboração técnica de servidores do tribunal na análise de dados 

138. Para auxiliar a análise de dados dos sistemas de TI do TCU, bem como de registros de 

banco de dados públicos de sistemas da Administração Pública Federal, a comissão de sindicância 
contou com a colaboração técnica dos Auditores Federais de Controle Externo Daniel Correa da 
Silva (AUFC-CE Matr. 5826-2) e Walter Venson Filho (AUFC-CE Matr. 8148-5), os quais assinaram 

termo de confidencialidade das informações obtidas no procedimento de sindicância. 
2 ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO FORMULADAS POR OUTROS 

ÓRGÃOS PÚBLICOS 

139. Ao longo do desenvolvimento dos trabalhos de sindicância, foram apresentadas 
solicitações de informação pela Presidência da Câmara dos Deputados e pelo Departamento de 

Polícia Federal sobre as providências adotadas por esta Corte de Contas para apurar os supostos 
fatos ilícitos divulgados pela imprensa. Mediante prévia anuência do relator e observadas as cautelas 

necessárias à salvaguarda de documentos sigilosos, as requisições de informação foram respondidas 
pelos seguintes ofícios: 
à Presidência da Câmara dos Deputados 

 Ofício nº 001/2015-GM-WAR-TCU, de 14/9/2015 (peça 12). 
Encaminhado em resposta às Solicitações de Informação nº 7, de 25/6/2015, e 12, de 

4/9/2015, ambas formuladas pelo Deputado Federal Arnaldo Jordy e aprovadas pela 
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 
O órgão parlamentar foi cientificado das providências preliminares adotadas pelo TCU 

para instauração de procedimento de sindicância. Na mesma oportunidade, foi informado 
que o Tribunal dará conhecimento das conclusões do inquérito administrativo tão logo 

esse procedimento seja encerrado. 
A pedido do solicitante, foi encaminhada também relação de processos de controle externo 
do TCU em que sócios do escritório Cedraz & Tourinho Dantas Advogados foram 

formalmente constituídos como defensores de partes. 
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à delegacia do Departamento da Polícia Federal, responsável pela condução das investigações 

realizadas no âmbito do Registro Especial nº 60/2015, referente ao Inquérito Judicial 4075/DF. 

 Ofício nº 264/2015-GM-WAR-TCU, de 3/12/2015, em atendimento ao Ofício nº 1.287/2015 

– DPF/MJ, de 1º/12/2015 (peças 78 e 79). 
 Ofício nº 003/2016-GM-WAR-TCU, de 8/4/2016, em atendimento ao Ofício nº 0358/2016-

DPF/MJ, de 7/4/2016 (peças 89 e 90). 

 Ofício nº 005/2016-GM-WAR-TCU, de 14/6/2016, em atendimento ao Ofício nº 
0623/2016-RE 0060/2015-1 – PF/MJ – GINQ/STF/DICOR/PF, de 10/6/2016 (peças 100 e 

101). 
 Ofício nº 007/2016-GM-WAR-TCU, de 27/7/2016, em atendimento ao Ofício nº 

0779/2016-RE 0060/2015-1 – PF/MJ – GINQ/STF/DICOR/PF, de 13/7/2016 (peças 106 e 

107). 
140. Em resposta aos referidos ofícios de requisição, foram encaminhados à autoridade 

policial informações e dados obtidos pela comissão de sindicância. Na ocasião, foi solicitado ao 
destinatário a manutenção de absoluta reserva dos documentos enviados, tendo em vista destinarem-
se à instrução de processo sigiloso e estarem alguns elementos documentais protegidos por segredo de 

Justiça. 
141. O requerente foi comunicado de que o procedimento de sindicância se encontrava em 

andamento, com a realização de diligências e posterior análise dos dados e informações coligidos 
pelas medidas saneadoras. Por essa razão, o demandante foi esclarecido de que não havia relatório 
final do inquérito administrativo, tampouco apreciação conclusiva pelo TCU. 

142. Por fim, o requerente foi cientificado de que, ao cabo das apurações efetuadas pelo órgão 
sindicante, produção de relatório final e posterior julgamento pelo Tribunal, ser-lhe-á dada ciência 

da conclusão do resultado da sindicância instaurada. 
3 ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES ORIUNDOS DAS DILIGÊNCIAS 

PROMOVIDAS PELA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA 

143. Antes de adentrar na apreciação das respostas às diligências e no exame pormenorizado 
dos processos de controle externo escolhidos pela comissão de sindicância, convêm registrar algumas 

restrições de ordem técnica e operacional que, de certa forma, limitaram o alcance das investigações 
promovidas pelo órgão sindicante. 
144. Tais restrições derivam, essencialmente, dos seguintes fatores: 

 capacidade técnica reduzida dos recursos de telefonia interna disponíveis no Tribunal 
para armazenamento dos registros de metadados das comunicações telefônicas realizadas 

e recebidas nos ramais dos edifícios do TCU; 
 limitada capacidade de armazenamento de gravações de vídeo e descontinuidade do 

sistema de controle de registros de entrada e saída de visitantes nas portarias e garagens 

dos edifícios do TCU. 
 limitações estruturais de sistemas corporativos de TI do Tribunal quanto ao 

armazenamento de versões de documentos disponíveis na base GED (Gestão Eletrônica de 
Documentos), perda de rastreabilidade de minutas de relatório, de voto e de acórdão de 
processos excluídos da pauta de julgamento, limitação de período de armazenamento de 

metadados de mensagens enviadas e recebidas em correios eletrônicos corporativos. 
Metadados de comunicações telefônicas do TCU 

145. Em resposta às diligências realizadas pela comissão sindicante, a Secretaria de 
Engenharia (SENGE) esclareceu que o atual sistema de telefonia não armazena ou registra os 
metadados de ligações recebidas pelos usuários dos ramais do PABX. Isso porque a central de 

telefonia do TCU possui sistema de bilhetagem e tarifação das ligações que apenas está ativado para 
registro das ligações iniciadas nos telefones da instituição. Tal procedimento visa realizar a 

conferência de contas telefônicas emitidas pela concessionária e informar às unidades administrativas 
dos gastos por elas incorridos nas ligações originadas no Tribunal. 
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146. De igual forma, a unidade técnica de apoio informou não haver controle sobre as ligações 

efetuadas e recebidas em telefones celulares corporativos desde a implantação do sistema de 
indenização dos gastos com telefonia móvel incorridos por servidores e autoridades que fazem jus a 

esse direito. Referido sistema de indenização foi implantado pela Portaria TCU 364/2009 e se mantém 
em vigor pelas portarias que a sucederam. 
147. Por fim, observou que alguns registros de ligações efetuadas a partir dos ramais do 

Tribunal, no período de 2010 a 2015, podem ter sofrido descontinuidades em razão de falhas não 
recuperáveis do sistema e da baixa capacidade de armazenamento das ligações efetuadas. 

148. Mesmo considerando essas limitações, a comissão pautou-se no exame dos metadados dos 
registros de ligações externas feitas a partir dos ramais do PABX do Tribunal. A identificação dos 
usuários desses ramais teve por base relatórios das contas telefônicas emitidas pela SENGE, 

referentes ao período de 2010 a 2015, e a lista indicadora de ramais do TCU. 
149. Como será tratado no exame detalhado dos processos sindicados, os metadados de 

comunicações telefônicas, por si só, pouco ou nada ofereceram em termos de informação, quando 
dissociado de outras evidências e indícios convergentes de ocorrência de ilícito administrativo. Assim, 
a mera existência de registros gerais de ligações feitas por servidores e demais agentes públicos desta 

Corte a advogados e a representantes do escritório investigado não deve ser vista isoladamente, mas 
num contexto de fatos e eventos processuais e extraprocessuais (p.ex. metadados de comunicações de 

correio eletrônico corporativo, visitas pessoais ou relacionamentos externos) que podem ou não 
sugerir necessidade de aprofundamento das investigações com vistas a colher subsídio suficiente a 
embasar suspeita de cometimento de irregularidade administrativa. 

Registros de acesso às dependências do TCU 

150. Também constituiu relevante restrição, a pequena capacidade de recuperação dos 

registros de acesso às dependências físicas do TCU. De acordo com a Secretaria de Segurança e 
Serviços de Apoio (SESAP), devido à baixa capacidade de armazenamento de imagens do circuito 
fechado de TV, as gravações em vídeo das visitas às instalações do TCU limitaram-se praticamente o 

período de 30 dias antes da data de requisição da diligência da comissão. Assim, os dados referentes 
ao período anterior ao pedido não puderam ser fornecidos ao órgão sindicante. 

151. A SESAP informou, também, não haver registros de acesso de veículos utilizados pelos 
advogados e representantes do escritório investigado às vagas não-privativas das garagens dos 
prédios do Tribunal, referentes ao período de 2010 a 2015. 

152. A unidade administrativa esclareceu que o art. 3º, § 1º, ‘f’ da Portaria-TCU nº 6, de 
17/1/2006, prevê duas vagas para estacionamento de veículos de advogados nas garagens dos 

edifícios do Tribunal. Todavia, antes de maio de 2015, o acesso desses visitantes dependia apenas da 
apresentação da carteira da OAB, sem registro dos respectivos veículos. Somente a partir de maio de 
2015, a SESAP deu início ao registro dos veículos de advogados que utilizam as vagas da garagem do 

Tribunal. 
De igual modo, não foram encontrados nos controles da SESAP registros de acesso dos 

advogados e de representantes do escritório investigado às dependências do TCU pela entrada 
privativa das autoridades. Portanto, os registros fornecidos à comissão de sindicância englobam, 
apenas, as portarias do edifício-sede e dos anexos I, II e III do Tribunal, referentes ao período de 

maio de 2011 a maio de 2015. 
153. De acordo com a SESAP, registros anteriores a esse período demandariam maior tempo 

para serem recuperados, pois estariam armazenados em antigo sistema de controle de acesso, de 
difícil manuseio, o qual foi descontinuado em maio de 2011 com a implantação do sistema atualmente 
em vigor. Tendo em vista que os principais eventos investigados estão contemplados no período de 

maio de 2011 a maio de 2015, a comissão de sindicância dispensou nova dilação de prazo para 
obtenção de registros anteriores a esse lapso temporal. 
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Dados e informações disponíveis nos sistemas corporativos de TI do TCU 

154. Em respostas às diligências promovidas pela comissão sindicante, a Secretaria de 
Infraestrutura de Tecnologia de Informação do Tribunal (SETIC) também indicou limitações no 

acervo de dados disponíveis. 
155. Sobre metadados de mensagens de caixas de correio eletrônico corporativo, enviadas e 
recebidas por servidores do Tribunal durante o período de 2010 a 2015, a SETIC informou haver 

recuperado, somente, os registros de eventos ocorridos a partir de setembro de 2013, quando foi 
implantada a solução antispam9, que permitiu o armazenamento dos metadados dessas mensagens. 

156. Excluídas, portanto, aquelas mensagens bloqueadas pelo sistema antispam, a SETIC 
disponibilizou para a comissão os metadados das mensagens efetivamente entregues aos destinatários. 
A esse respeito, a Secretaria esclareceu que a informação do IP (internet protocol) de origem, 

associado aos metadados da mensagem, refere-se ao servidor do correio eletrônico empregado na sua 
transmissão, e não à máquina do usuário que a enviou. 

157. A unidade técnica informou, ainda, não haver recuperado os registros de metadados de 
mensagens nas caixas de correio eletrônico dos seguintes usuários e períodos: 

 Alex Henrique da Costa Magalhães: outubro de 2013; setembro e novembro de 2014; 

meses de fevereiro e abril de 2015; 
 Sergio Teixeira Albuquerque: janeiro de 2014; 

 períodos de 21/10/2013 a 31/10/2013; 1º/11/2013 a 19/11/2013; e de 23/1/2014 a 
31/1/2014. 

158. Quanto ao levantamento de logs de acesso de usuários a documentos dos processos 

investigados pela comissão de sindicância, algumas observações foram feitas pela secretaria. 
159. Primeiro, os eventos processuais e documentos vinculados ao TC 016.604/2006-2 

referentes à prestação de contas da Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural em São Paulo (SENAR/SP), exercício de 2005, não foram digitalizados e cadastrados no 
processo eletrônico do TCU. Assim, sua análise pela comissão de sindicância foi realizada mediante o 

manuseio do processo físico. 
160. Mesmo nos processos eletrônicos, alguns registros de acesso não estão vinculados 

especificamente a documentos eletrônicos, mas a volumes digitalizados nos quais os aludidos 
documentos estão inseridos. São os casos dos processos autuados nos TCs 014.543/2010-9, 
005.686/1998-9, 013.389/2006-0 e 007.722/2006-7. Logo, a correlação entre o registro de acesso e o 

documento a ele associado foi realizada de forma indireta, isto é, pela verificação do conteúdo do 
volume digitalizado e de eventuais autorizações de pedidos de vista e cópia eletrônica. 

161. As versões não-oficiais de documentos eletrônicos referentes às minutas de relatório, voto 
e acórdão não puderam ser extraídos diretamente dos registros disponíveis no e-TCU, oriundos de 
eventos ocorridos ao longo da tramitação de cada processo investigado. O e-TCU dispõe, apenas, das 

versões oficiais ou finais desses documentos. 
162. A recuperação dessas versões não-oficiais foi realizada por meio da base de dados GED 

(Gestão Eletrônica de Documentos). De acordo com informações prestadas pela SETIC, nem todos os 
documentos estão disponíveis na referida base de dados, devido, principalmente, à execução de rotina 
de limpeza de arquivos, que teria por objetivo otimizar o armazenamento de grande quantidade de 

dados e facilitar o controle de versões, em particular, entre diferentes autores. 
163. No que atine à geolocalização de acessos externos a documentos eletrônicos disponíveis 

no e-TCU, a SETIC esclareceu que o registro desses acessos não contempla descrição do endereço da 
rede, mas apenas informações como a identificação do usuário, data e hora de acesso e processo ao 
qual está vinculado. Assim, os números de IP, inclusive a identificação de acesso externo à rede TCU, 

foram obtidos a partir de registros de acesso a endereços internos às respectivas soluções 
corporativas do Tribunal disponibilizadas via rede mundial de computadores. Dessa forma, os campos 

                                                 
9 Spam é o termo usado para referir-se aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número 

de pessoas. O antispam seria a solução tecnológica para bloqueio dessas mensagens.  
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de domínio e geolocalização foram encontrados manualmente, por meio de consulta a serviços de 

registros de domínio disponíveis. 
164. Por fim, merece registro a indisponibilidade parcial de dados de identificação de 

computadores e respectivos usuários que utilizaram diversos endereços de rede (IPs) para acesso ao 
portal do TCU. A comissão encaminhou extensa lista de requisições de diferentes IPs, feitas por 
usuários internos nos anos de 2013, 2014 e 2015, mas os registros fornecidos contemplam apenas 

aqueles referentes às datas de 12/11/2014, 28/1/2015, 4/2/2015, 14/4/2015 e 24/4/2015. A SETIC 
presume que os registros anteriores a novembro de 2014, que não puderam ser recuperados, foram 

apagados automaticamente do equipamento servidor responsável pela distribuição de endereços de 
rede interna do Tribunal, conforme rotina periódica de limpeza de arquivos de memória, visando a 
otimização de desempenho do referido dispositivo. 

Rastreabilidade de versões de minutas de relatório, voto e acórdão de processos excluídos de pauta 

das sessões do Tribunal. 

165. Outra limitação verificada pela comissão de sindicância referiu-se à perda de 
rastreabilidade de documentos eletrônicos referentes às minutas das versões de relatório, voto 
(incluindo declaração de voto e voto revisor) e acórdão de processos excluídos da pauta de 

julgamento do Tribunal. Em tais situações, os documentos são retirados do e-TCU para serem 
posteriormente reinseridos quando os respectivos processos forem novamente julgados. Em razão 

dessas operações, não mais se têm os registros de acesso às versões dos documentos anteriores da 
exclusão da pauta de julgamento. 
Panorama a partir dos dados e informações levantados 

166. Com o propósito de traçar uma análise panorâmica de informações e dados agregados 
das respostas às diligências feitas pela comissão de sindicância, foram realizados os seguintes 

levantamentos: 
 distribuição da frequência de ligações feitas para os advogados do escritório investigado, 

a partir dos ramais telefônicos do Tribunal; 

 verificação dos perfis de acesso aos sistemas do TCU concedidos aos usuários externos 
vinculados ao escritório de advocacia investigado; 

 verificação de eventual compartilhamento de senhas privativas de uso pessoal de usuários 
internos do Tribunal; 

 depoimentos prestados por servidores; 

 respostas das diligências feitas aos cartórios extrajudiciais. 
3.1.1 Chamadas para a sociedade advocatícia a partir de ramais telefônicos do TCU 

167. Em apreciação preliminar e para fins contextuais, foi traçada a distribuição da frequência 
de ligações feitas para os números de telefone fixo e móvel de advogados vinculados ao escritório 
investigado, no período de 2010 a 2015, as quais foram geradas em ramais telefônicos do TCU. Os 

telefones de destino foram obtidos de cadastros disponíveis em sistemas de informação do Tribunal e 
em banco de dados públicos disponíveis na página da Receita Federal do Brasil. 

168. Consoante informado anteriormente, tal levantamento teve por base apenas os metadados 
das comunicações fornecidos pela Secretaria de Engenharia do Tribunal, com informações de data, 
hora, ramal de origem e número de destino. Tal apreciação teve o propósito de verificar 

predominâncias de acesso de representantes do aludido escritório a unidades deste Tribunal que, 
associadas a outras evidências colhidas ao longo deste apuratório administrativo, possam convergir 

para a suspeita de elos mais sólidos de relacionamento com agentes públicos desta Corte de Contas. 
169. Convém repisar que, isoladamente, esses elementos circunstanciais não constituem 
indícios ou evidências de tráfico de influência ou acesso privilegiado a informações no âmbito do 

TCU, mas serão sopesados com outros elementos obtidos nesse procedimento de sindicância a fim de 
viabilizar alguma conclusão. 
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170. A distribuição das ligações telefônicas é apresentada tanto por gabinetes de autoridades, 

como por unidades técnicas de controle externo situadas na sede do Tribunal de Contas da União, em 
Brasília. 

3.1.1.1 Por gabinete de autoridade 
171. Inicialmente, conforme apresentado no gráfico a seguir, observa-se que mais de 90% das 
ligações telefônicas originadas no Tribunal para números de telefones de advogados vinculados ao 

escritório investigado, no período de 2010 a 2015, concentram-se, por ordem decrescente de 
frequência, nos gabinetes do Ministro Aroldo Cedraz, do Ministro-Substituto André Luiz de Carvalho, 

do Ministro Raimundo Carreiro e do Ministro Augusto Nardes. Todavia, dissociadas de outras 
evidências, não se sabe em que contexto ou com qual propósito ocorreram essas ligações. 

  

3.1.1.2 Por unidade técnica 

Bem menor é a quantidade de ligações originadas de ramais das unidades técnicas da sede do 

Tribunal. Apesar disso, foi possível identificar uma predominância de ligações a partir da Secretaria 
de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). Em 

princípio, tal resultado pode ser justificado pelo fato de grande parte dos processos em que advogados 
do escritório investigado foram formalmente constituídos como defensores (ver relação peça 96) 
abrangerem unidades jurisdicionadas vinculadas à clientela da SecexPrevidência, a exemplo, das 

entidades nacionais do Sistema S e das unidades vinculadas ao Ministério do Trabalho e Emprego. 
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3.1.2 Verificação dos perfis de acesso aos sistemas corporativos do TCU, concedidos a pessoas 

vinculadas ao escritório de advocacia investigado. 
172. Tendo por base as informações prestadas pela Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia 

de Informação do Tribunal (SETIC), não foram identificadas, no período de 2010 a 2015, evidências 
de concessão de perfil de acesso de usuário interno do TCU a quaisquer advogados e sócios do 
escritório investigado, com o qual pudessem ostentar privilégio na recuperação de informações e 

dados não divulgados pelo Tribunal, bem assim na inserção ou modificação de documentos 
eletrônicos dos processos investigados pela comissão de sindicância. 

173. Também não foram verificados indícios da presença de dispositivo de compartilhamento 
remoto de dados e informações do TCU por meio de rede privada virtual (VPN), que tenha conexão 
com os advogados do referido escritório. 

174. As únicas concessões de senha de acesso atribuídas aos advogados da referida entidade 
profissional são aquelas que os credenciam, na condição de usuário externo, a ter vista eletrônica dos 

processos para os quais foram formalmente constituídos como defensores das partes. Em todo caso, 
tal permissão não lhes permite ter acesso a peças insertas em processos administrativos, em processos 
classificados como sigilosos a peças individualmente classificadas como sigilosas, bem assim às peças 

de processos de controle externo relacionados a atos de pessoal. 
175. Demais disso, foram observados registros de concessão de vista e cópia não eletrônica de 

conteúdo impresso de determinados processos, em que os advogados estavam legitimados como 
patrocinadores dos seus constituintes por meio dos devidos instrumentos de procuração. 
3.1.3 Verificação de compartilhamento de senhas privativas de uso pessoal de usuários internos do 

Tribunal 
176. Conforme salientado anteriormente, a comissão de sindicância procurou avaliar, entre os 

registros de acesso a documentos de processos, a existência de indícios de compartilhamento de senha 
de uso pessoal de usuários do Tribunal. A eventual percepção dessas evidências, associada a eventos 
extraprocessuais de registros de comunicações com representantes do escritório investigado, poderia 

levantar a suspeita de utilização de compartilhamento de senha de uso pessoal por terceiros que não o 
próprio detentor da chave de acesso, como meio de transferir informações reservadas do Tribunal ou 

mesmo possibilitar indevida interferência em processos de controle externo. 
177. A verificação da ocorrência desse compartilhamento de senhas foi testada a partir da 
identificação do endereço de rede ou IP que cada computador associado a determinado usuário 

interno recebe ao conectar-se à rede corporativa do Tribunal. Embora a distribuição de endereços de 
rede por equipamento servidor seja um processo dinâmico, isto é, nem sempre a requisição de acesso 
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à rede do TCU corresponde a único endereço, não é comum haver diversos IPs atribuídos a único 

usuário, o qual utiliza normalmente o equipamento desktop de sua estação de trabalho. 
178. Assim, apesar do espectro limitado de dados fornecidos pela SETIC, tendo por base os 

registros de acesso de servidores e demais agentes públicos selecionados pela comissão, não foram 
identificadas evidências de compartilhamento de senhas de uso pessoal com outros usuários internos. 
Os casos em que foram verificadas distintas requisições de IP para um mesmo usuário foram 

justificados por se tratarem de solicitações de acesso à rede corporativa do Tribunal, feita pelo 
mesmo usuário a partir de equipamentos diversos em sua carga patrimonial e pessoal (desktop, laptop 

e tablet). 
3.1.4 Depoimentos prestados por servidores à comissão de sindicância 
179. Também foi analisada a procedência da denúncia veiculada pela imprensa de que Tiago 

Cedraz influenciara na indicação de servidores públicos para ocuparem cargos em comissão ou 
funções de confiança no gabinete do Ministro Aroldo Cedraz ou sob sua subordinação. Para tanto, foi 

considerado o período compreendido desde a investidura da referida autoridade como vogal desta 
Corte, em 2007, e a assunção do primeiro mandato de presidente do Tribunal de Contas da União, 
ocorrido em 2014. 

180. A confirmação de indícios dessa influência poderia sinalizar a utilização desses agentes 
públicos como prováveis elos de ligação com representantes do escritório investigado a franquear-

lhes acesso privilegiado a dados e informações desta Corte de Contas, bem como possibilitar-lhes 
interferência na prática de atos administrativos. 
181. A dificuldade em obter tal evidência por meio de depoimento dos servidores supostamente 

beneficiados reside na improvável hipótese de confissão da veracidade dos fatos noticiados pela 
imprensa. Por essa razão, o órgão sindicante dispensou a convocação desses agentes para prestarem 

depoimento. 
182. Todavia, a comissão decidiu avaliar as circunstâncias em que foi selecionada a equipe de 
servidores que passou a compor o gabinete do Ministro Aroldo Cedraz, tão logo Sua Excelência foi 

nomeada magistrado desta Corte de Contas. Dessa forma, foram regularmente instados a depor os 
servidores Ary Braga Pacheco, AUFC-CE Matr. 2956-4 (aposentado), e Sieglinda Cláudia Guerino 

Loureiro, AUFC-CE Matr. 4578-0 (peças 68 e 72), ambos integrantes do gabinete gestor do legado de 
processos do Ministro Adylson Motta, aposentado em agosto de 2006, e a entrada em exercício de seu 
sucessor, o então recém-nomeado Ministro Aroldo Cedraz, em 2007. 

183. Consoante se extrai dos excertos dos termos de depoimento prestado à comissão de 
sindicância (peças 69 e 73), ambos os depoentes declararam desconhecer eventual participação de 

Tiago Cedraz na seleção ou indicação de servidores para cargos em comissão ou função de confiança 
do Tribunal junto ao gabinete, em formação, do Ministro Aroldo Cedraz. Contudo, confirmaram haver 
testemunhado a visita dessa autoridade ao gabinete de transição, ocasião em que S. Excelência foi 

acompanhada de seu filho, Tiago Cedraz: 
‘[Termo de Depoimento prestados pelo servidor aposentado Ary Braga Pacheco]  
PERGUNTADO se, após a nomeação e antes da posse do novo ministro do TCU, Aroldo 

Cedraz, em vaga deixada pelo ministro aposentado Adylson Motta, teve ciência ou presenciou 
eventual participação do Advogado Tiago Cedraz na seleção ou indicação de servidores que 
comporiam a futura equipe de pessoal do gabinete do seu genitor, Ministro Aroldo Cedraz, à 
semelhança das circunstâncias denunciadas pela imprensa, o DECLARANTE informou que 
não sabe se ele, Tiago Cedraz, indicou ou participou da seleção da equipe do gabinete do 
Ministro Aroldo Cedraz, mas declarou que, em dezembro de 2006, adentrou a sala em que 

trabalhavam os assessores o Ministro Aroldo Cedraz acompanhado de seu filho, Tiago 

Cedraz.’ 
‘[Termo de Depoimento prestado pela servidora Sieglinda Cláudia Guerino Loureiro]  
PERGUNTADA se, após a nomeação e antes da solenidade de posse do novo ministro do 

TCU, Aroldo Cedraz, na vaga deixada pelo ministro aposentado Adylson Motta, teve ciência ou 
presenciou a visita do Advogado Tiago Cedraz ao gabinete de ministro em que trabalhava e, 
caso afirmativo, como teria ocorrido a referida vista, a DECLARANTE informou que 
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presenciou a vista do Ministro Aroldo Cedraz, que chegou acompanhado do advogado Tiago 

Cedraz. Relatou que o ministro permaneceu por pouco tempo na sala.’ (grifos acrescidos)
  

184. Um fato também confirmado por ambos declarantes é que Tiago Cedraz, na mesma 
oportunidade em que acompanhou o Ministro Aroldo Cedraz na referida visita ao gabinete interino, 

haver travado conversa com o então chefe do gabinete de transição, Ary Braga Pacheco: 
‘[Termo de Depoimento do servidor aposentado Ary Braga Pacheco]  
o DECLARANTE informou que (...) Após cumprimentos e apresentações o Ministro 

Cedraz pediu licença para ir à Presidência e seu filho, ao invés de acompanhá-lo, iniciou 

conversa com o DEPOENTE.’ 
‘[Termo de Depoimento da servidora Sieglinda Cláudia Guerino Loureiro]  
a DECLARANTE (...) Relatou que o ministro permaneceu por pouco tempo na sala. 

Lembrou que o Advogado Tiago Cedraz ficou por certo tempo conversando com o Assessor 

Ary Braga Pacheco Filho. Pelo que se recorda a DECLARANTE, a visita ocorreu em 
dezembro/2006.’ (grifos acrescidos)  

185. Todavia, o teor do colóquio foi revelado apenas pelo depoente Ary Braga Pacheco, não 
tendo sido apreendido pela depoente Sieglinda Cláudia Guerino Loureiro por não lhe interessar nem 

haver prestado atenção à conversa. Ao ser perguntado sobre o conteúdo da conversação, bem como 
sua finalidade, o depoente Ary Braga Pacheco declarou haver o interlocutor indagado sobre sua 

experiência profissional, atividades por ele exercidas no Tribunal e se, ao fim, trabalharia na equipe 
do Ministro Aroldo Cedraz: 

‘[Termo de Depoimento do Servidor Aposentado Ary Braga Pacheco  
PERGUNTADO acerca do teor da conversa, o DEPOENTE informou que o Advogado 

Tiago Cedraz o perquiriu acerca do TCU, da experiência profissional do DEPOENTE, das 

atividades exercidas pelo DEPOENTE no TCU e, ao fim, perguntou se o DEPOENTE 

trabalharia na equipe do Ministro Aroldo Cedraz.’ (grifos acrescidos) 

186. Por fim, questionado acerca da finalidade da conversa, o referido depoente declarou não 
poder afirmar concretamente que o objetivo do diálogo fosse o de ser entrevistado pelo interlocutor, 
embora tivesse tal impressão: 

‘[Termo de Depoimento do Servidor Aposentado Ary Braga Pacheco]  
PERGUNTADO a respeito da finalidade da conversa, o DEPOENTE informou que, 

após alguns minutos, teve a impressão de que estava sendo entrevistado, embora não possa 
afirmar concretamente ter sido esse o objetivo de Tiago Cedraz .’ (grifos acrescidos) 

3.1.5 Avaliação da comissão de sindicância 

187. Ao ver da comissão sindicante, por mais que a declaração de teor da conversa encetada 
entre o advogado Tiago Cedraz e o servidor Ary Braga Pacheco possa levantar suspeita de que Tiago 

Cedraz houvesse atuado na seleção de servidores que iriam compor futura equipe do gabinete do 
recém-nomeado Ministro Aroldo Cedraz, ainda assim, não é possível tomá-la como evidência 
necessária e suficiente a embasar prova direta ou indireta de efetiva interferência ilícita em ato de 

gestão privativa de autoridade do Tribunal ao tempo em que seu pai, Ministro Aroldo Cedraz, tomou 
posse nesta Corte de Contas. À mingua de outros indícios e provas, também não se pode extrapolar 

ilação de que tal conduta tenha sido recorrente ao longo do período em que o Ministro Aroldo Cedraz 
tem exercido o cargo público de vogal do TCU, ou mesmo quando assumira o mandato de presidente 
desta Corte de Contas. 

188. Primeiro porque o teor da referida conversa não foi testemunhado por outros agentes 
públicos, o que fragiliza seu valor probante. Segundo porque, ao contrastar o conteúdo do depoimento 

em tela com o acervo probatório colacionado pela comissão, não foram identificados outros indícios 
convergentes no sentido de que Tiago Cedraz houvesse efetivamente atuado na seleção de servidores 
que foram designados para desempenho de atribuições em cargos em comissão ou em funções de 

confiança alocados ao gabinete do Ministro Aroldo Cedraz, ao gabinete da Presidência do TCU ou 
mesmo aos quadros dirigentes das unidades técnicas do TCU. 
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189. Quanto aos servidores sem histórico de posições diretivas investigados pela comissão, 

embora, de fato, não tivessem experiência gerencial pregressa, suas avaliações de desempenho 
referentes ao período de 2010 a 2013 (peças 91 e 94) não os desabonam para fins de investidura em 

cargos de comissão ou funções de confiança. 
190. Deve ser ressalvado, porém, que esta convicção está adstrita ao conteúdo dos documentos 
produzidos ao longo desta sindicância. Assim, eventual superveniência de documentos a que comissão 

não teve acesso ou mesmo desconhecia, cujo teor evidencie possível interferência indevida na seleção 
de servidores detentores de cargos ou funções comissionadas, deverá ensejar a revisão da conclusão 

deste relatório. 
3.1.6 Avaliação das respostas das diligências aos cartórios extrajudiciais 
191. Ao analisar as respostas das diligências aos cartórios extrajudiciais localizados nas 

cidades de Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Salvador/BA, não foram identificados 
registros de procurações ou de contratos de prestação de serviços advocatícios, de consultoria ou de 

serviços semelhantes, firmados entre a empresa UTC Engenharia S.A. e representantes do escritório 
Cedraz & Tourinho Dantas (atualmente, escritório Cedraz Advogados). 
192. O objetivo da investigação foi verificar se a UTC Engenharia S.A. havia formalizado 

contrato com representantes ou sócios do referido escritório para prestação de serviços advocatícios, 
consultoria ou agenciamento de interesses da empreiteira em processos no TCU. Buscou-se avaliar 

também, se tais instrumentos teriam respaldado os supostos pagamentos realizados pela UTC 
Engenharia ao advogado Tiago Cedraz ou a seu preposto, Luciano Araújo de Oliveira, e como tais 
desembolsos se articulam com os eventos ocorridos ao longo da tramitação de processos de controle 

externo, sobre os quais pairam suspeitas de tráfico de influência e acesso privilegiado de informações 
da Corte de Contas. 

193. Como será esmiuçado no exame do TC 011.765/2012-7, depoimento prestado pelo próprio 
delator perante o Departamento da Polícia Federal e investigações até agora conduzidas no Inquérito 
4.075 também corroboram a ausência de instrumentos de contrato firmados entre a empresa UTC 

Engenharia S.A. e o escritório investigado para prestação de serviços advocatícios referentes aos 
processos em tramitação no TCU. 

Análise individualizada dos processos de controle externo 

194. A seguir, são apresentadas as análises pormenorizadas de cada um dos processos 
selecionados pela comissão sindicante. 

3.1.7 TC 029.083/2013-3 

195. Trata-se processo de acompanhamento da desestatização, na modalidade de 

arrendamento (subconcessão), de áreas e instalações portuárias integrantes do Bloco I (Porto de 
Santos e Portos Administrados pela Companhia Docas do Pará) e, posteriormente, do Bloco II (Porto 
de São Sebastião, Porto de Salvador e Porto de Paranaguá), ambos da Fase 1 do Programa de 

Investimentos em Logística (PIL). 
196. Consoante despacho da relatora, ministra Ana Arraes (peça 364), os principais marcos de 

análise efetuada pelo Tribunal foram: 
 Acórdão 3661/2013-TCU-Plenário: condicionou a publicação dos editais das licitações à 

adoção de dezenove providências; fez determinações à Secretaria de Portos da 

Presidência da República (SEP/PR) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(ANTAQ) para os próximos blocos de arrendamentos; fez recomendações à SEP/PR e à 

ANTAQ; 
 constituição do TC 004.440/2014-5 para monitorar o cumprimento das condicionantes 

impostas pelo subitem 9.1 do Acórdão 3661/2013-TCU-Plenário, paralelamente ao exame 

das impugnações tratadas no TC 029.083/2013-3; 
 Acórdão 1555/2014-TCU-Plenário (prolatado no TC 004.440/2014-5): considerou 

cumpridas as diversas condicionantes do Acórdão 3661/2013-TCU-Plenário; fez novas 
determinações à SEP/PR e à ANTAQ; 
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 Acórdão 1077/2015-TCU-Plenário: conheceu do pedido de reexame interpostos pela 

SEP/PR e deu-lhe provimento parcial, modificando os subitens 9.1.13, 9.1.14, 9.1.15 e 
9.1.17 da deliberação recorrida; fez determinações, alertas e recomendações à SEP/PR e 

à ANTAQ; 
 Acórdão 2413/2015-TCU-Plenário: examinou os novos estudos de viabilidade técnica, 

econômico-financeira e ambiental remetidos ao TCU em decorrência da reformulação do 

PIL-Portos. Destaca-se a redefinição de áreas e instalações, e alteração do critério de 
julgamento das propostas, substituindo o de ‘maior capacidade de movimentação’ pelo de 

‘maior valor de outorga’ e considerou cumpridas as determinações dos subitens 9.1.13, 
9.1.14 e 9.1.17 do Acórdão 3661/2013-TCU-Plenário, alteradas pelo Acórdão 1077/2015-
TCU-Plenário; 

 Acórdão 2680/2016-TCU-Plenário: aprovou o segundo e o terceiro estágios de 
acompanhamento das licitações dos arrendamentos das áreas STS04, STS07 e STS36, 

localizadas no Porto de Santos. 
197. Apensados ao principal estão os seguintes processos: 

 TC 029.596/2013-0: denúncia com pedido de medida cautelar a respeito de possíveis 

irregularidades ocorridas no âmbito da SEP/PR e da ANTAQ, relacionadas às regras dos 
leilões para arrendamento de áreas, infraestruturas e instalações portuárias do Bloco I 

(Porto de Santos e Portos Administrados pela Companhia Docas do Pará) e do Bloco II 
(Porto de São Sebastião, Porto de Salvador e Porto de Paranaguá). 
Obs.: Apuam Carvalho da Costa, CPF 788.088.981-72, figurou como interessado no 

processo até 4/9/2015, quando foi excluído por não ser parte no processo.TC 

029.652/2013-8: apartado do TC 029.083/2013-3, constituído para o pronunciamento da 

unidade técnica especializada em obras portuárias, acerca da regularidade, consistência e 
exatidão dos investimentos (CapEx) constantes dos estudos de viabilidade técnica e 
econômico-financeira relativos à desestatização, por meio de arrendamento, de 29 áreas e 

instalações localizadas nos portos organizados de Santos, Belém, Santarém, Vila do 
Conde e terminais de Outeiro e Miramar. 

 TC 031.834/2013-2: representação em que se reuniram, por conexão (identidade de causa 
de pedir), peças delatórias da lavra das empresas Deicmar S.A. e Grimaldi Compagnia di 
Navegazione do Brasil Ltda., em que noticiam supostas irregularidades ‘concernentes à 

legalidade, legitimidade, eficiência e economicidade dos (...) estudos relacionados ao 
arrendamento de área de 236 mil m², infraestrutura e instalações portuárias públicas 

localizadas dentro do Porto de Santos’. A área em apreço tem por código de identificação 
a sigla STS10 e corresponde ao Lote 5 do Bloco I (Porto de Santos e portos administrados 
pela Companhia Docas do Pará) da rodada de arrendamentos portuários, analisada no 

bojo do TC 029.083/2013-3. 
Obs: O processo TC 031.834/2013-2 não foi apreciado na Sessão Ordinária do Plenário 

de 11/6/2014 por motivo de pedido de vista formulado pelo Ministro Raimundo Carreiro. 
O AUFC Dayson Pereira Bezerra de Almeida, lotado no gabinete do Ministro Aroldo 
Cedraz, ramal 5408, teve permissão de acesso ao processo concedida de 18/5/2015 

16:12:11 até 30/5/2015 23:59:59. Na mesma época, foram extraídas cópias do processo, 
aparentemente sem associação a um pedido de vista e cópias juntado no mesmo processo: 

Data Evento Lotação atual Ramal Celular 

27/5/2015 

11:03:42 

Cópia parcial do processo gerada 

por Olívio Armando Cordeiro 

Júnior - 1 arquivo zip gerado 

Ouvidoria 5347 - 

20/5/2015 

12:11:52 

Cópia parcial do processo gerada 

por José Ronaldo Carvalho 

Vasconcelos - 1 arquivo zip gerado 

Ouvidoria 7963 (61) 7814-7577 

20/5/2015 Cópia parcial do processo gerada Ouvidoria 5202 - 
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10:44:17 por Maria Salete Fraga Silva 

Palma - 1 arquivo zip gerado 

 TC 032.950/2013-6: denúncia de supostas irregularidades nas ‘minutas de editais e 

contratos dos certames licitatórios para a exploração de áreas e infraestruturas 
portuárias por meio de arrendamentos junto aos portos organizados de Santos, Belém, 

dentre outros, e, mais especificamente, as minutas preparatórias da outorga de área 
localizada no Porto de Santos e denominada ‘terminal STS15’. O processo licitatório 
cujos termos são contestados é o Lote 5 do Bloco 1 do Programa de Arrendamentos 

Portuários, a encargo da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República 
(SEP/PR) e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). As denúncias 

concentram-se em três tópicos: 1) a inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência de 
mero ‘compromisso de pré-qualificação técnica’; 2) ausência de cláusulas, relativas ao 
terminal STS15, que precatassem contra a concentração de mercado; 3) a contratação da 

Estruturadora Brasileira de Projetos (EBP) para confecção dos estudos de viabilidade 
técnica, econômico-financeira e ambiental (EVTEAs); e 4) deficiências nos estudos de 

viabilidade associados à outorga do terminal STS15. 
 TC 002.988/2014-3: representação da Petróleo Sabbá S.A., empresa de distribuição de 

combustíveis que opera dois terminais no Porto de Miramar/PA, contra a inclusão do 

Porto Organizado de Miramar na licitação do Bloco I de arrendamentos e concessões do 
setor portuário, alegando que os estudos elaborados pelo Governo Federal adotaram a 

premissa de que a Petrobras teria a intenção de mover toda a operação de combustíveis 
de Miramar para Vila do Conde no período de 7 (sete) anos, conforme nota técnica 
emitida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) – 

196/SAB –, que seria desconhecida dos players do setor. 
 TC 003.335/2015-1: solicitação contida no Ofício 252/2015-GAB-TLN PRM-STS-

SP1509/2015, de 6/2/2015, por meio do qual o procurador da república Thiago Lacerda 
Nobre, a fim apurar e acompanhar o procedimento licitatório (PA 1.34.012.000527/2014-
75) para o arrendamento de onze áreas do Porto de Santos, requisita informações do 

parecer técnico do referido arrendamento. 
 TC 004.181/2015-8: solicitação contida no Ofício 349/2015-GAB-TLN PRM-STS-SP-

1797/2015, de 19/2/2015, por meio do qual o procurador da república, em Santos, Thiago 
Lacerda Nobre, no interesse do Inquérito Civil Público 1.34.012.000069/2014-74, a fim de 
apurar irregularidades em licitações de arrendamentos de áreas portuárias em Santos/SP, 

requisita informações acerca do Acórdão 3661/2013-TCU-Plenário, bem como o envio de 
cópia da referida decisão e de documentos pertinentes. 

3.1.7.1 Principais eventos processuais  
Data Evento Referência 

15/10/2013 
Autuação do processo com minutas dos editais aprovados pela Resolução n° 3094 -

ANTAQ, de 11/10/2013. 
Peça 1 

18/10/2013 
Enviado para pronunciamento da Ministra Ana Arraes pela Secretaria de 

Fiscalização de Desestatização e Regulação de Transportes (SefidTrans)  
Log Histórico 

18/10/2013 Pronunciamento da SefidTrans concluído Log Histórico 

21/10/2013 Despacho proferido pela Ministra Ana Arraes. Log Histórico 

22/10/2013 Gerado processo apartado 029.652/2013-8 a partir deste processo originador Log Histórico 

29/11/2013 Enviado para pronunciamento da Ministra Ana Arraes por SefidTrans Log Histórico 

29/11/2013 Pronunciamento da SefidTrans concluído Log Histórico 

29/11/2013 

Proposta para limitar o escopo de análise segundo critérios de materialidade, 

relevância e risco: a) CDP – Vila do Conde VDC04 e Santos STS11 (granéis 

sólidos minerais); b) CDP – Vila do Conde VDC12 e Santos STS13 (granéis 

líquidos – combustíveis); c) Santos STS04 e Vila do Conde VDC29 (granéis sólidos 

vegetais); d) CDP – Belém BEL01 e Santos STS10 (terminais de carga geral 

conteinerizada ou não); e e) Santos STS36 (carga geral – celulose). 

Peça 43 

2/12/2013 Despacho proferido pela Ministra Ana Arraes. Log Histórico 
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Data Evento Referência 

2/12/2013 Despacho da Ministra relatora Ana Arraes, autorizando a redução da amostra. Peça 45 

3/12/2013 Processo 029.652/2013-8 foi apensado a este processo Log Histórico 

5/12/2013 Enviado para pronunciamento da Ministra Ana Arraes por SefidTrans Log Histórico 

5/12/2013 Pronunciamento da SefidTrans concluído Log Histórico 

5/12/2013 

Deputado Augusto Rodrigues Coutinho de Melo apresenta fatos novos, 

comunicando que a Câmara Municipal de Santos aprovou Lei Complementar 

813/2013 proibindo a operação de grãos e outros granéis sólidos na área insular 

do Município de Santos.  

Peça 137 

5/12/2013 
Instrução da unidade técnica (SefidTrans) propondo condicionar a publicação dos 

editais das licitações à adoção de providências 
Peças 138 a 140 

11/12/2013 
Apreciado na Sessão Extraordinária do Plenário por meio do Acórdão 3661/2013-

TCU-Plenário 
Peças 143 a 145 

2/1/2014 

Autuado por Secretaria de Fiscalização de Desestatização e Regulação de 

Transportes (SefidTrans) recurso interposto em 30/12/2013 contra o acórdão 

3661/2013-TCU-Plenário 

Log Histórico 

2/1/2014 
Pedido de Reexame interposto pela Secretaria de Portos da Presidência da 

República, representada pela AGU, contra o Acórdão 3661/2013-TCU-Plenário 
Peças 153 e 154 

3/1/2014 Documento Recurso - Inicial juntado ao processo por SefidTrans Log Histórico 

9/1/2014 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

pela Secretaria de Recursos (SERUR) 
Log Histórico 

21/1/2014 
Enviado para pronunciamento do Ministro Aroldo Cedraz pela Secretaria de 

Recursos (SERUR)  
Log Histórico 

21/1/2014 
Designado o Ministro-Relator Aroldo Cedraz de Oliveira para os recursos 

029.083/2013-3 (por sorteio) 
Log Histórico 

21/1/2014 
Proposta da Serur negando efeito suspensivo aos itens 9.1, 9.1.13, 9.1.14, 9.1.15 e 

9.1.17 do acórdão recorrido 
Peças 159 e 160 

21/1/2014 Sorteado relator do recurso: Min. Aroldo Cedraz de Oliveira  Peça 161 

22/1/2014 
Despacho retificador da Serur, negando efeito suspensivo ao inteiro teor do item 

9.1 e seus subitens do acórdão recorrido 
Peças 162 e 163 

31/1/2014 Processo 029.652/2013-8 foi desapensado deste processo Log Histórico 

4/2/2014 Despacho proferido pelo Ministro Aroldo Cedraz. Log Histórico 

4/2/2014 

Despacho do Ministro Aroldo Cedraz conhecendo do pedido de reexame interposto 

nas peças 153 e 154, sem concessão, cautelar, de efeito suspensivo em relação ao 

item 9.1 e seus subitens, do Acórdão 3661/2013-TCU-Plenário  

Peça 165 

6/2/2014 
Documento Aviso de colegiado juntado ao processo por GABPRES (Gabinete da 

Presidência) 
Log Histórico 

6/2/2014 Agravo interposto por Localfrio S.A. - Armazéns Gerais Frigoríficos Peça 172 

24/2/2014 
Cópia parcial do processo gerada por Luiz Henrique Batistuta Gomide - 1 arquivo 

zip gerado 
Log Histórico 

28/2/2014 
Documento Novos elementos/informações adicionais juntado ao processo por 

SERUR 
Log Histórico 

20/3/2014 Enviado para pronunciamento do Ministro Aroldo Cedraz por SERUR Log Histórico 

20/3/2014 

Exame de mérito do recurso interposto pela Secretaria Especial de Portos da 

Presidência da República (SEP/PR) contra o Acórdão 3661/2013 -TCU-Plenário, 

elaborado pela Secretaria de Recursos (SERUR)  

Log Histórico 

20/3/2014 

Instrução do Pedido de Reexame interpostos pela SEP/PR propondo a alteração 

da redação dos subitens 9.1.13, 9.1.14, 9.1.15 e 9.1.17 Acórdão 3661/2013 -TCU-

Plenário 

Peças 175 176 e 

177 

3/4/2014 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por Ministro Aroldo Cedraz (MIN-AC) 
Log Histórico 

29/4/2014 Processo 029.652/2013-8 foi apensado a este processo Log Histórico 

29/4/2014 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por MIN-AC 
Log Histórico 

30/4/2014 
Cópia parcial do processo gerada por Fernanda Pereira Rodrigues - 1 arquivo zip 

gerado 
Log Histórico 

30/4/2014 
Cópia parcial do processo gerada por Fernanda Pereira Rodrigues - 1 arquivo zip 

gerado  
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9/5/2014 
Cópia parcial do processo gerada por Paulo Roberto Wiechers Martins - 1 

arquivo zip gerado 
Log Histórico 

9/5/2014 
Cópia parcial do processo gerada por Paulo Roberto Wiechers Martins - 1 

arquivo zip gerado 
Log Histórico 

10/6/2014 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por SefidTransporte 
Log Histórico 

27/6/2014 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por MIN-AC 
Log Histórico 

2/7/2014 
Não apreciado na Sessão Ordinária do Plenário em 2/7/2014 por motivo de pedido 

de vista formulado pelo Ministro Raimundo Carreiro (MIN-RC) 
Log Histórico 

3/7/2014 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por Seses 
Log Histórico 

18/7/2014 Cópia parcial do processo gerada por Paulo Spader - 1 arquivo zip gerado Log Histórico 

21/7/2014 Processo 029.596/2013-0 foi apensado a este processo Log Histórico 

21/7/2014 Cópia parcial do processo gerada por Paulo Spader - 1 arquivo zip gerado Log Histórico 

29/7/2014 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por MIN-RC 
Log Histórico 

7/8/2014 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por MIN-RC 
Log Histórico 

1/9/2014 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por MIN-RC 
Log Histórico 

9/9/2014 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por MIN-RC 
Log Histórico 

11/9/2014 
Cópia parcial do processo gerada por Gilberto Alves de Souza - 1 arquivo zip 

gerado 
Log Histórico 

15/9/2014 Processo 002.988/2014-3 foi apensado a este processo Log Histórico 

15/9/2014 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por SefidTransporte 
Log Histórico 

11/11/2014 Processo 011.480/2014-9 foi apensado a este processo Log Histórico 

13/11/2014 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por SefidTransporte 
Log Histórico 

13/11/2014 
Cópia parcial do processo gerada por Gilberto Alves de Souza - 1 arquivo zip 

gerado 
Log Histórico 

19/11/2014 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por MIN-RC 
Log Histórico 

24/11/2014 
Cópia parcial do processo gerada por Fernanda Pereira Rodrigues - 1 arquivo zip 

gerado 
Log Histórico 

24/11/2014 
Cópia parcial do processo gerada por Fernanda Pereira Rodrigues - 1 arquivo zip 

gerado 
Log Histórico 

26/11/2014 
Não apreciado na Sessão Ordinária do Plenário em 26/11/2014 por motivo de 

pedido de vista formulado pelo Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 
Log Histórico 

26/11/2014 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por MIN-RC 
Log Histórico 

26/11/2014 

Ministro Raimundo Carreiro se declarou impedido, conforme consta no despacho 

do chefe de gabinete substituto do Ministro Aroldo Cedraz, AUFC Sérgio da Silva 

Mendes 

Peça 200 

27/11/2014 Processo 011.480/2014-9 foi desapensado deste processo Log Histórico 

27/11/2014 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por Seses 
Log Histórico 

9/12/2014 
Não apreciado na Sessão Extraordinária do Plenário em 9/12/2014 por motivo de 

exclusão da pauta 
Log Histórico 

9/12/2014 
Cancelado o registro da não apreciação na sessão Extraordinária do Plenário em 

9/12/2014 
Log Histórico 

9/12/2014 
Não apreciado na Sessão Extraordinária do Plenário em 9/12/2014 por motivo de 

exclusão da pauta 
Log Histórico 

9/12/2014 
Cancelado o registro da não apreciação na sessão Extraordinária do Plenário em 

9/12/2014 
Log Histórico 
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9/12/2014 

Cópia integral do processo gerada por Renato Xavier Borgatto - inclusive peças 

sigilosas - 1 arquivo zip gerado, aparentemente sem associação a um pedido de 

vista e cópia 

Log Histórico 

9/12/2014 

Cópia integral do processo gerada por Renato Xavier Borgatto - inclusive peças 

sigilosas - 1 arquivo zip gerado, aparentemente sem associação a um pedido de 

vista e cópia 

Log Histórico 

9/12/2014 

Cópia integral do processo gerada por Andréa Caribé de Carvalho - inclusive 

peças sigilosas - 1 arquivo zip gerado, aparentemente sem associação a um pedido 

de vista e cópia 

Log Histórico 

10/12/2014 
Não apreciado na Sessão Extraordinária do Plenário em 9/12/2014 por motivo de 

exclusão da pauta 
Log Histórico 

10/12/2014 
Cancelado o registro da não apreciação na sessão Extraordinária do Plenário em 

9/12/2014 
Log Histórico 

16/12/2014 
Ministro-Substituto André Luís de Carvalho se declarou impedido e encaminhou os 

autos ao Ministro Aroldo Cedraz 
Peça 199 

18/12/2014 
Cópia parcial do processo gerada por Gilberto Alves de Souza - inclusive peças 

sigilosas - 1 arquivo zip gerado 
Log Histórico 

2/1/2015 
Designado o Ministro-relator Augusto Nardes (MIN-AN) para o recurso interposto 

pela SEP/PR contra o Acórdão 3661/2013-TCU-Plenário  
Log Histórico 

2/1/2015 
Encerrada a relatoria do Ministro Aroldo Cedraz para o recurso interposto pela 

SEP/PR contra o Acórdão 3661/2013-TCU-Plenário 
Log Histórico 

9/1/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por GABPRES 
Log Histórico 

15/1/2015 

Alterada relatoria do recurso interposto pela SEP/PR contra o Acórdão 

3661/2013-TCU-Plenário, do Ministro Augusto Nardes para o Ministro Aroldo 

Cedraz pelo gestor do sistema 

Log Histórico 

19/1/2015 
Processo incluído na pauta da sessão Ordinária de Plenário, de 21/1/2015, às 

14h30. 
Log Histórico 

21/1/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por Seses 
Log Histórico 

21/1/2015 
Não apreciado na Sessão Ordinária do Plenário em 21/1/2015 por motivo de 

pedido de vista formulado pelo Ministro Bruno Dantas (MIN-BD) 
Log Histórico 

2/2/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por MIN-BD 
Log Histórico 

9/2/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por MIN-BD 
Log Histórico 

13/2/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Rafael Melo Gonçalves Alves da Silva  - 1 

arquivo zip gerado 
Log Histórico 

6/3/2015 
Cópia parcial do processo gerada por José Ronaldo Carvalho Vasconcelos - 1 

arquivo zip gerado 
Log Histórico 

9/3/2015 
Processo incluído na pauta da sessão Ordinária de Plenário, de 11/3/2015, às 

14h30. 
Log Histórico 

10/3/2015 

Deputado Augusto Coutinho apresenta recomendação para que se apure a efetiva 

validade dos dados que embasaram os estudos apresentados pela  

SEP/PR e ANTAQ  

Peças 207 a 210 

11/3/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por Seses 
Log Histórico 

11/3/2015 
O processo foi objeto de pedido de vista formulado na sessão Ordinária do 

Plenário em 11/3/2015 pelo Ministro Vital do Rêgo 
Log Histórico 

19/3/2015 
Cópia integral do processo gerada por Rafael Melo Gonçalves Alves da Silva - 

inclusive peças sigilosas - 1 arquivo zip gerado 
Log Histórico 

30/3/2015 Processo 032.950/2013-6 foi apensado a este processo Log Histórico 

13/4/2015 Processo 003.225/2015-1 foi apensado a este processo Log Histórico 

13/4/2015 
Cópia integral do processo gerada por Rafael Melo Gonçalves Alves da Silva - 

inclusive peças sigilosas - 1 arquivo zip gerado 
Log Histórico 

13/4/2015 
Processo incluído na pauta da sessão Ordinária de Plenário, de 15/4/2015, às 

14h30. 
Log Histórico 
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14/4/2015 

Deputado Milton Monti apresenta Solicitação do Congresso Nacional propondo 

não autorizar a licitação desses terminais sem que houvesse uma avaliação 

específica dos estudos que não foram verificados pelo TCU. 

Peça 213 

15/4/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por Seses 
Log Histórico 

15/4/2015 
O processo foi objeto de pedido de vista formulado na sessão Ordinária do 

Plenário em 15/4/2015 
Log Histórico 

27/4/2015 
Processo incluído na pauta da sessão Ordinária de Plenário, de 29/4/2015, às 

14h30. 
Log Histórico 

29/4/2015 
Não apreciado na Sessão Ordinária do Plenário em 29/4/2015 por motivo de 

suspensão da votação 
Log Histórico 

5/5/2015 
Processo incluído na pauta da sessão Ordinária de Plenário, de 6/5/2015, às 

14:30. 
Log Histórico 

7/5/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
Log Histórico 

13/5/2015 Ministro Bruno Dantas apresenta Voto Revisor Peça 218 

13/5/2015 Ministro Raimundo Carreiro apresenta Voto Revisor Peça 219 

13/5/2015 Ministro Walton Alencar apresenta Voto Revisor Peça 220 

13/5/2015 Ministro Vital do Rêgo apresenta Voto Revisor Peça 222 

13/5/2015 
Ministro-substituto presente, André Luís de Carvalho alegou impedimento na 

Sessão 
Peça 116 

13/5/2015 
Apreciado na Sessão Ordinária do Plenário em 6/5/2015 por meio do Acórdão 

1077/2015-TCU-Plenário 
Peça 216 

14/5/2015 Processo 004.181/2015-8 foi apensado a este processo Log Histórico 

14/5/2015 Processo 031.834/2013-2 foi apensado a este processo Log Histórico 

18/5/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por SeinfraHidroferrovias 
Log Histórico 

21/5/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Gilberto Alves de Souza  - 1 arquivo zip 

gerado 
Log Histórico 

22/5/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por SeinfraHidroferrovias 
Log Histórico 

27/5/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Rafaela Reis de Carvalho Grazziotin 

Gomes - 1 arquivo zip gerado 
Log Histórico 

27/5/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Rafaela Reis de Carvalho Grazziotin 

Gomes - 1 arquivo zip gerado 
Log Histórico 

27/5/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Rafaela Reis de Carvalho Grazziotin 

Gomes - 1 arquivo zip gerado 
Log Histórico 

27/5/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Rafael Melo Gonçalves Alves da Silva  - 1 

arquivo zip gerado 
Log Histórico 

27/5/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Isabella Fonseca Leite - 1 arquivo zip 

gerado 
Log Histórico 

1/6/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Gilberto Alves de Souza - 1 arquivo zip 

gerado 
Log Histórico 

2/6/2015 
Deputado Augusto Rodrigues Coutinho de Melo apresenta embargos de 

declaração ao Acórdão 1077/2015-TCU-Plenário 
Peça 244 

2/6/2015 
Designado o ministro relator João Augusto Ribeiro Nardes para relatar os 

embargos de declaração opostos ao Acórdão 1077/2015-TCU-Plenário 
Log Histórico 

2/6/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por MIN-AN 
Log Histórico 

15/6/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por SeinfraHidroferrovias 
Log Histórico 

15/6/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Rafael Melo Gonçalves Alves da Silva  - 1 

arquivo zip gerado 
Log Histórico 

22/6/2015 

Pedido de Reexame interposto pela Associação Brasileira dos Centros Logísticos e 

Industriais Aduaneiros (ABCLIA), em 1/6/2015, contra o acórdão 1077/2015 -

TCU-Plenário 

Peça 250 

23/7/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por SeinfraHidroferrovias 
Log Histórico 
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23/7/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Rafael Melo Gonçalves Alves da Silva  - 1 

arquivo zip gerado 
Log Histórico 

25/8/2015 
Processo excluído da pauta da sessão Ordinária de Plenário, prevista para 

26/8/2015, às 14h30 
Log Histórico 

25/8/2015 
Processo incluído na pauta da sessão Ordinária de Plenário, de 26/8/2015, às 

14h30. 
Log Histórico 

31/8/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por SeinfraHidroferrovia 
Log Histórico 

31/8/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Rafael Melo Gonçalves Alves da Silva  - 1 

arquivo zip gerado 
Log Histórico 

2/9/2015 
Processo incluído na pauta da sessão Ordinária de Plenário, de 2/9/2015, às 

14h30. 
Log Histórico 

3/9/2015 

Apreciado na Sessão Ordinária do Plenário em 2/9/2015 por meio do Acórdão 

2193/2015-TCU-Plenário, deliberando por não conhecer dos embargos de 

declaração interpostos pelo Sr. Augusto Rodrigues Coutinho de Melo, na condição 

de Deputado Federal. 

Peça 258 

15/9/2015 
Embargos de Declaração interposto por Augusto Rodrigues Coutinho de Melo, 

acolhido pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues 
Peça 261 

16/9/2015 
Designado o ministro relator Walton Alencar Rodrigues para o recurso interposto 

pela ABCLI (por sorteio) 
Log Histórico 

16/9/2015 
Instrução propondo não conhecer do pedido de reexame interposto por Associação 

Brasileira dos Centros Logísticos e Industriais Aduneiros (ABCLI) 
Peça 262 

17/9/2015 

Designado o ministro relator Marcos Bemquerer Costa para os Embargos de 

Declaração opostos por Augusto Rodrigues Coutinho de Melo contra o Acórdão 

2193/2015-TCU-Plenário 

Log Histórico 

17/9/2015 Recurso interposto em 8/9/2015 contra o acórdão 2193/2015-PL Peça 266 

17/9/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Gilberto Alves de Souza  - 1 arquivo zip 

gerado 
Log Histórico 

21/9/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por SeinfraHidroferrovia 
Log Histórico 

21/9/2015 

Despacho proferido pelo Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, negando 

conhecimento aos novos Embargos Declaratórios e enviando-os ao gabinete do 

Ministro Walton Alencar Rodrigues para exame de pedido de reexame 

Peça 269 

22/9/2015 

Despacho proferido pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues não conhecendo do 

recurso interposto pela Associação Brasileira dos Centros Logísticos e Industriais 

Aduaneiros - Abclia 

Peça 271 

24/9/2015 

Instrução da SeinfraHidroferrovia propõe considerar cumpridas as determinações 

que constam dos subitens 9.1.13 e 9.1.14 do Acórdão 3661/2013-TCU-Plenário, 

posteriormente alteradas pelo Acórdão 1077/2015-TCUPlenário, e do item 9.5 do 

Acórdão 1077/2015-TCU-Plenário  

Peças 284 a 286 

24/9/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por SeinfraHidroferrovia 
Log Histórico 

24/9/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Gilberto Alves de Souza  - 1 arquivo zip 

gerado 
Log Histórico 

28/9/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Maria Salete Fraga Silva Palma  - 1 arquivo 

zip gerado 
Log Histórico 

28/9/2015 
Processo incluído na pauta da sessão Ordinária de Plenário, prevista para 

30/9/2015, às 14h30. 
Log Histórico 

28/9/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Amelia Cristina de Oliveira Melo  - 1 

arquivo zip gerado 
Log Histórico 

30/9/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Jose Ronaldo Carvalho Vasconcelos - 1 

arquivo zip gerado 
Log Histórico 

30/9/2015 Processo pautado para a sessão Ordinária do Plenário de 30/9/2015  Log Histórico 

2/10/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Jose Ronaldo Carvalho Vasconcelos - 1 

arquivo zip gerado 
Log Histórico 

6/10/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Jose Ronaldo Carvalho Vasconcelos - 1 

arquivo zip gerado 
Log Histórico 
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6/10/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Jose Ronaldo Carvalho Vasconcelos - 1 

arquivo zip gerado 
Log Histórico 

8/10/2015 Ministro Raimundo Carreiro apresenta Declaração de Voto Peça 294 

8/10/2015 
Apreciado na Sessão Ordinária do Plenário em 30/9/2015 por meio do Acórdão 

2413/2015-PL 
Peça 293 

8/10/2015 
Designado o Ministro relator Marcos Bemquerer Costa para os recursos 

029.083/2013-3/R005 
Log Histórico 

8/10/2015 
Recurso interposto em 29/9/2015 contra o despacho de 19/9/2015 do Ministro-

Substituto Marcos Bemquerer Costa 
Peça 292 

9/10/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Samuel Rodrigues Siqueira  - 1 arquivo zip 

gerado 
Log Histórico 

21/10/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Solange Maria Rangel  - 1 arquivo zip 

gerado 
Log Histórico 

21/10/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por SeinfraHidroferrovia 
Log Histórico 

21/10/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Rafael Melo Gonçalves Alves da Silva - 1 

arquivo zip gerado 
Log Histórico 

21/10/2015 
Designado a Ministra Ana Lúcia Arraes de Alencar para os recursos 

029.083/2013-3/R007 
Log Histórico 

21/10/2015 
Recurso interposto em 20/10/2015 contra o acórdão 2413/2015-PL pelo Deputado 

Augusto Rodrigues Coutinho de Melo 
Peça 302 

21/10/2015 
Designado o Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues para os recursos 

029.083/2013-3/R006 
Log Histórico 

21/10/2015 

Agravo interposto em 1/10/2015 contra o despacho de 22/9/2015 do Ministro 

Walton Alencar Rodrigues pela Associação Brasileira dos Centros Logísticos e 

Industriais Aduaneiros - ABCLIA 

Peça 301 

27/10/2015 
Cópia parcial do processo gerada por Amelia Cristina de Oliveira Melo  - 1 

arquivo zip gerado 
Log Histórico 

28/10/2015 
Processo incluído na pauta da sessão Ordinária de Plenário, de 28/10/2015, às 

14h30. 
Log Histórico 

29/10/2015 

Apreciado na Sessão Ordinária do Plenário em 28/10/2015 por meio do Acórdão 

2753/2015-TCU-Plenário, referente a Agravo interposto pelo Deputado Federal 

Augusto Rodrigues Coutinho de Melo contra despacho que recebeu como petição 

peça nominada de embargos de declaração. 

Peça 307 

17/11/2015 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por SeinfraHidroferrovia 
Log Histórico 

27/1/2016 
Cópia parcial do processo gerada por Gilberto Alves de Souza  - 1 arquivo zip 

gerado 
Log Histórico 

28/1/2016 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por SeinfraHidroFerrovia 
Log Histórico 

2/2/2016 
Cópia parcial do processo gerada por Rafael Melo Gonçalves Alves da Silva  - 1 

arquivo zip gerado 
Log Histórico 

4/2/2016 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por SeinfraHidroFerrovia 
Log Histórico 

1/3/2016 Processo 033.910/2015-4 foi apensado a este processo Log Histórico 

15/3/2016 
Cópia parcial do processo gerada por Gilberto Alves de Souza  - 1 arquivo zip 

gerado 
Log Histórico 

16/3/2016 
Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo 

por SeinfraHidroFerrovia 
Log Histórico 

3.1.7.2 Análise 

198. Não foram encontrados registros no Push de processos relativos ao presente processo, 
exceto do Sr. Thiago Groszewicz Brito, CPF 028.708.771-96 (thiagogros@gmail.com, telefone 61 

7816-3109), no curto período de 23/4/2015 11:18:27 até 23/4/2015 11:49:29. 
199. Há pequenas observações a serem feitas em relação a este processo. 
200. Primeiro, chama a atenção, por não haver exposição de motivos no respectivo despacho, o 

fato de o Ministro Raimundo Carreiro ter-se declarado impedido (peça 200) e posteriormente ter 
atuado no processo, chegando a apresentar Votos Revisores (peças 219 e 294). 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 019.602/2015-4 

 

41 
 

201. Por fim, verificou-se que o AUFC Dayson Pereira Bezerra de Almeida, lotado no gabinete 

do Ministro Aroldo Cedraz, teve permissão de acesso ao processo concedida de 18/5/2015 16:12:11 
até 30/5/2015 23:59:59 no processo TC 031.834/2013-2, apenso ao TC-029.083/2013-3. Na mesma 

época, foram extraídas cópias do processo, aparentemente sem associação a um pedido de vista e 
cópias, por três servidores da Ouvidoria: Olívio Armando Cordeiro, José Ronaldo Carvalho 
Vasconcelos e Maria Salete Fraga Silva Palma. 

202. Quanto ao primeiro ponto, afora a prática de ato processual pelo Ministro Raimundo 
Carreiro após ter-se declarado impedido, não há outra evidência ou indício de participação da 

referida autoridade na prática de tráfico de influência ou da concessão de acesso privilegiado de 
peças do TC-029.083/2013-3. 
203. Sobre a segunda questão, consta do histórico do processo TC 031.834/2013-2 (apenso ao 

TC-029.083/2013-3), disponível no e-TCU, a prolação de duas deliberações: Acórdão 3286/2014-
TCU-Plenário, apreciado na Sessão do dia 26/11/2014, o qual conheceu das representações para, no 

mérito, considerá-las parcialmente procedentes, e expediu determinações à SEP/PR; Acórdão 
833/2015-TCU-Plenário, exarado na Sessão do dia 15/4/2015, o qual rejeitou os embargos de 
declaração opostos por representante contra o Acórdão 3286/2015-TCU-Plenário. 

204. Ocorrido o trânsito em julgado administrativo, o TC 031.834/2013-2 foi apensado ao TC-
029.083/2013-3 no dia 14/5/2015. 

205. Nesse contexto, a permissão de acesso ao TC 031.834/2013-2, conferida ao AUFC Dayson 
Pereira Bezerra de Almeida (Gab Min AC) no período de 18/5/2015 a 30/5/2015, bem como a 
extração parcial de cópia dos autos por servidores lotados na Ouvidoria nos dias 20/5/2015 e 

27/5/2015, ocorreram quando a deliberações relativas à representação já haviam sido proferidas e 
tornadas públicas, estando processo, inclusive, apensado ao TC-029.083/2013-3 desde 14/5/2015. 

206. Ainda que o acesso e a extração parcial de cópias não estejam associados a um pedido de 
vista e cópia dos autos, em princípio, não há qualquer óbice normativo à realização desses 
procedimentos pelos referidos servidores, tendo em conta que o processo se encontrava encerrado 

com o apensamento. Nessa conjuntura, não haveria de se cogitar em possível acesso a informação 
reservada. 

207. De outro lado, em consulta aos metadados de e-mails corporativos e de comunicações 
telefônicas, não há evidências mínimas ou indícios de tráfico de influência ou de acesso privilegiado 
de representantes do escritório Cedraz Advogados a peças do TC 031.834/2013-2, que possam, de 

alguma forma, estar vinculados a eventual recuperação de documentos reservados antes da prolação 
das decisões. 

208. Especificamente em relação ao processo principal, ao confrontar os períodos em que 
foram disponibilizadas a minutas de relatório, de voto e de acórdão referentes ao TC 029.083/2013-3 
com os metadados de correios eletrônicos e de ligações telefônicas realizadas a partir do Tribunal 

não foi possível extrair indícios mínimos de transferência de informações privilegiadas para o 
escritório Cedraz & Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados. 

3.1.7.3 Conclusão 
209. Tendo por base os dados coligidos pela comissão de sindicância, não há como concluir 
pela existência de evidências ou de indícios mínimos de tráfico de influência ou de concessão de 

acesso privilegiado a informações do Tribunal aos representantes do escritório Cedraz & Tourinho 
Dantas ou Cedraz Advogados, os quais tenham contado com a participação de servidores públicos e 

autoridades do TCU. 
3.1.8 TC 011.765/2012-7 

210. Trata-se de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelas empresas 

pelas Construcap – CCPS – Engenharia e Comércio S.A. e Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. 
(integrantes do consórcio Construcap-Orteng), contra indícios de irregularidades no procedimento de 

pré-qualificação para licitação de serviços de montagem eletromecânica de equipamentos, com 
fornecimento de materiais, testes e comissionamento destinados à terceira usina da Central Nuclear 
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Almirante Álvaro Alberto, também denominada Usina Termonuclear Angra 3. A responsabilidade 

pela condução do empreendimento é da empresa Eletrobrás Termonuclear S.A (Eletronuclear). 
211. No dia 24/4/2012, o Consórcio Construcap-Orteng apresentou ao Tribunal de Contas da 

União representação contra possíveis irregularidades ocorridas no edital de pré-qualificação 
GAC.T/CN-005/11. Estavam em disputa dois lotes de serviços e, em razão de restrição editalícia, não 
seria possível que um único consórcio fosse o ganhador de ambos os serviços. Ao final da pré-

qualificação, apenas dois consórcios foram qualificados, restando evidente que não haveria 
competição pelos serviços. 

212. No mesmo dia em que foi protocolada a representação, o relator, Ministro Raimundo 
Carreiro, adotou medida cautelar, posteriormente referendada pelo Plenário, em que determinou à 
Eletronuclear a suspensão do processo de pré-qualificação até o pronunciamento definitivo do 

Tribunal sobre a matéria. 
213. Em 4/5/2012, a Eletronuclear interpôs agravo contra a decisão cautelar. O recurso 

somente veio a ser julgado na Sessão Ordinária do Plenário do dia 28/11/2012. Naquela assentada, o 
Tribunal prolatou o Acórdão 3238/2012-TCU-Plenário que, por unanimidade, deliberou por expedir, 
entre outras, as seguintes medidas: 

 não conhecer do agravo interposto pela Eletronuclear, por ser intempestivo; 
 conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 

 revogar a medida cautelar que determinou a suspensão do procedimento de pré-
qualifcação GAC.T/CN-005/11; 

 recomendar à Eletrobrás Termonuclear S.A. que, em respeito ao princípio da 

economicidade e ao objetivo basilar das licitações, de obtenção da ‘melhor proposta’, 
consoante o caput do art. 3º da Lei 8.666/93, ao fixar as regras para a licitação 

decorrente da Pré-qualificação GAC. T/CN-005/11, condicione a adjudicação do objeto à 
aceitação, pela adjudicatária, do menor preço oferecido entre todos os lances, à 
semelhança do procedimento preconizado no art. 4º XVII, da Lei 10.520/2002 (Lei do 

Pregão). 
3.1.8.1 Principais ações processuais e extraprocessuais 

Data Evento Referência 

24/4/2012  

Protocolado Documento 483.275.64-3 (peça inicial), referente à representação 

formulada pelas empresas Construcap – CCPS – Engenharia e Comércio S.A. 

e Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. 

Sisdoc 

24/4/2012  Autuação do Processo pela 9ª Secretaria de Controle Externo. Histórico do TC 

25/4/2012  

Após conhecimento da peça como Representação, relator inclui Comunicaçã o 

de Deferimento de Cautelar na Sessão Ordinária do Plenário, acompanha do 

despacho. Observação: Em menos de 24 horas da entrada do processo no 

TCU, a cautelar foi deferida. 

Logs de Acesso 

4/5/2012 
A Eletronuclear interpõe Agravo contra a medida cautelar deferida pelo 

relator. 
Sisdoc 

18/6/2012  

Instrução da Secretaria de Fiscalização de Obras 3 (Secob 3) propõe ao 

relator concessão de nova medida cautelar e realização de oitivas dos 

responsáveis. Não houve proposta de mérito. 
Sisdoc 

18/6/2012  Tramitado o processo para o gabinete do relator, Min. Raimundo Carreiro. Sisdoc 

22/6/2012 Inclusão do processo na pauta da sessão plenária de 27/6/2012.  

26/6/2012  

O advogado associado ao escritório Cedraz Advogados, Thiago Groszewicz 

Brito, passa a acompanhar o processo via Push de processos do TCU, 

atendendo a pedido do advogado Tiago, conforme a seguinte anotação no 
referido sistema: ‘ANGRA 3 - Representação - Acompanhar Dr. Tiago’.  

Cadastro do Push 

27/6/2012 

Foram disponibilizados na pauta da sessão de julgamento minutas de 
relatório, de voto e de acórdão, com proposta de julgamento do mérito de não 

conhecimento agravo, procedência parcial da representação e determinação 

de anulação do certame. O processo, não foi julgado, tendo sido excluído da 

pauta. 

Observação: O sistema Sagas indicava registro de impedimento do Ministro 

Aroldo Cedraz. 

Seses 
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Data Evento Referência 

27/6/2012  

Assessora do gabinete do Ministro Aroldo Cedraz, a servidora Adriana Palma 

Freitas acessa e recupera quantidade expressiva de peças do processo 

eletrônico, das 14h10 às 14h50. 

Logs de Acesso 

27/6/2012  

O processo é retirado de pauta da sessão de julgamento , para, segundo o 

relator, alguns ministros melhor se inteirarem do assunto (1h18min do vídeo 

da sessão) 

Vídeo da Sessão 

4/7/2012 

Processo incluído na pauta da sessão de julgamento do dia 4/7/2012 e 

excluído antes do início da sessão, por meio de formulário, atendendo pedido 

dos novos patronos.  

Peça 97 

11/7/2012 

Processo incluído na pauta da sessão de julgamento do dia 11/7/2012 e, 

posteriormente, excluído, segundo o relator, a pedido da Advocacia Geral da 

União, para que a União ingressasse como parte interessada no processo. 

Durante a Sessão foi travado o seguinte diálogo: 
Ministro José Múcio: ‘Senhor Presidente, uma questão de ordem. Eu queria 

pleitear ao nobre Ministro Raimundo Carreiro que tirasse esse processo dessa 

pauta de hoje por ser um assunto extremamente técnico e diferente da grande 

maioria do que nós estamos acostumados a analisar, e como não houve 

manifestação da equipe técnica, nem da Serur, nos daria base para que 

julgássemos melhor se o senhor nos desse mais um tempo sobre esse processo.’ 
Ministro Carreiro: ‘Senhor Presidente, esse processo é a terceira vez que eu 

trago ele em pauta. Na semana passada eu retirei em virtude de a empresa ter 

contratado por volta da quinta ou sexta da semana anterior o Dr. Walter Costa 

Porto, que me pediu um prazo para que ele apresentasse pelo menos os seus 

memoriais. Retirei e ele apresentou na segunda muito cedo um minucioso 

memorial de 27 páginas que eu determinei que a unidade técnica examinasse. 

Agora, recebi também hoje pela manhã o representante do Secretário -

Executivo do Ministério das Minas e Energia e toda a diretoria da 

Eletronuclear, conversamos, eles expuseram os seus pontos de vista, e os 

remeti para a secretaria de obras, onde eles também tiveram a oportunidade 

de se manifestar. Então, sr. Presidente, eu também tinha recebido na segunda -

feira uma solicitação, na verdade uma sondagem por parte da AGU se eu 

poderia admiti-los para que eles pudessem falar. Eu de pronto disse que não 

iria mais retirar o processo de pauta porque já tinha retirado por duas vezes, 

mas agora diante da ponderação do Ministro José Múcio e também em 

acréscimo à manifestação da AGU de que gostaria de se manifestar e de ser 

admitida no processo, eu retiro o processo de pauta, vou admitir a AGU como 

interessada, e ela se manifestando nesse sentido eu vou fixar desde já o prazo 

de 15 dias para que ela se manifeste e posteriormente o processo deverá ser 

devolvido à secretaria de obras para reanálise.’ 

Foram acrescidos à minuta de voto disponibilizado para esta sessão, em 

relação à minuta anterior do dia 27/6, os parágrafos 55 e seguintes, que 

informavam os motivos pelos quais o julgamento da representação, apesar da 

urgência, havia sido adiado por duas vezes, bem como davam notícia de que a 

Eletronuclear havia apresentado memorial contestando as análises e as 

conclusões da Secob-3. 

Segundo a minuta de voto do relator, este memorial teria sido encaminhado à 

unidade técnica que, depois de analisá-lo, teria concluído que não havia 

informações que alterassem o mérito. No entanto, a referida peça e a nova 

instrução da unidade técnica não foram juntadas aos autos, no período 

compreendido entre 27/6 e 11/7. A minuta de acórdão proposta permanecia a 

mesma. 

Vídeo da Sessão 

[54min] e minuta de 

voto obtido com a 

Seses 

17/7/2012 
As empresas representantes Construcap e Orteng apresentam novas 

informações e requerem complementação da medida cautelar (peça 102). 
Sisdoc 

20/7/2012 
Eletronuclear contesta o pedido anterior (peça 105). Protocolado no dia 20/7 e 

juntado aos autos em 1/8. 
Sisdoc 

31/8/2012 

Representantes reiteram complementação da cautelar, alertando para o fato de 

já ter escoado in albis o prazo concedido para a União ingressar nos autos 

(peça 108). 

Sisdoc 

22/9/2012 Incluído o processo na pauta de julgamento da Sessão Plenária de 26/9/2012   
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Data Evento Referência 

26/9/2012 

A Eletronuclear e o Consórcio Una 3, representado pelo escritório de 

advocacia Aroeira Salles, distribuem memoriais. Esta foi a primeira vez que o 

Consócio Una 3 comparece aos autos. 

Na minuta de voto disponibilizada para esta sessão, em relação à minuta 

anterior, foram inclusos novos parágrafos (a partir do 58), dando notícia dos 

memoriais, analisando-os suscintamente e reiterando a proposta de mérito 

pela nulidade. 

Antes da sessão de julgamento, por meio do sistema Sagas, o Ministro José 

Múcio disponibilizou declaração de voto que apresentaria para este 
julgamento, destacando que a unidade técnica especializada ‘não se 

considerou em condições de se pronunciar sobre o mérito das questões 

tratadas no processo. Embora tenha constatado a presença de quatro indícios 

de irregularidades, a impactar severamente a competitividade do certame, a 
Secob-3 concluiu pela impossibilidade de adotar medidas tendentes à 

anulação da pré-qualificação sem antes ouvir a entidade, formal e 

especificamente, sobre os indícios de irregularidades apontados’. 

Em razão disso, o Min. José Múcio apresentou proposta de decisão acolhendo 

o que havia sido sugerido pela unidade técnica (realização de oitivas). 

O Ministro Raimundo Carreiro, já durante a sessão de julgamento, optou por 

retirar o processo da pauta para melhor estudar a posição do Ministro- 

Revisor. (1h58 min do vídeo). 

Sisdoc/Seses/Vídeo 

da Sessão 

27/9/2012 

O relator determina a inclusão dos memoriais no processo, defere o ingresso 

do Consórcio Una 3 e restitui o processo à Secob 3 para exame desse material 

(peça 115). 

Sisdoc 

9/11/2012 

A Secob 3 finaliza instrução de mérito e propõe a nulidade do certame (peça 

157). 

O processo é tramitado para Gab. Min. Raimundo Carreiro e imediatamente 

pautado para a Sessão Plenária do dia 14/11/2012. 

Sisdoc 

14/11/2012 

Nesta sessão o relator apresenta minuta voto em sentido oposto, propondo 

revogar a cautelar e recomendar à Eletrobras que, ao fixar as regras da 

licitação decorrente da pré-qualificação em exame, condicionasse a 

adjudicação do objeto à aceitação, pela adjudicatária, do menor preço 

oferecido entre todos os lances. 

Durante a sessão, tão logo apregoado o julgamento do processo TC 

011.765/2012-7, o Ministro Aroldo Cedraz tem um sobressalto, estende o 

braço para o microfone, vira-se para o relator, Ministro Carreiro, e pergunta 
‘é esse?’. Este, sem virar ou olhar para quem lhe dirige a pergunta, responde 

afirmativamente: ‘é’. Esse diálogo foi captado pelo microfone do relator. 

Em seguida, o Ministro Aroldo Cedraz pede vista dos autos. alegando que 

esteve ausente na última semana, que não teve tempo de tomar conhecimento 

da matéria e que pretendia estar a par dela na semana seguinte para que 

houvesse o julgamento do processo. 
Ressalte-se que esse pedido de vista ocorreu em processo em que o gabinete 

do Ministro Cedraz já havia indicado, no sistema Sagas, em sessões 

anteriores, seu impedimento. 

Seses/Vídeo da 

Sessão 

21/11/2012 

Na sessão seguinte, o processo voltou à pauta com o voto disponibilizado pelo 

relator, ainda no sentido de revogar a medida cautelar e dar continuidade ao 

procedimento de pré-qualificação. 

Como o pedido de vista foi feito com base no art. 112 do Regimento Interno do 

TCU, quem pautou o processo foi o próprio Ministro Carreiro, o que significa 
que o Ministro Revisor, Aroldo Cedraz, já havia terminado de examinar o 

processo e o devolvera ao relator. 

Antes de se iniciarem os julgamentos dos processos incluídos na pauta, o 
Ministro Raimundo Carreiro informou a exclusão do processo da pauta em 

virtude de o Ministro Cedraz, então revisor, estar ausente da sessão por conta 

de missão oficial (18 minutos do vídeo da sessão). 

 

Seses/Vídeo da 

Sessão 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 019.602/2015-4 

 

45 
 

Data Evento Referência 

28/11/2012 

Pautado novamente para a sessão imediatamente posterior, iniciou -se o 

julgamento do processo aos 50 minutos da sessão. O Ministério Público junto 

ao TCU, representado pelo então Procurador-Geral, Lucas Rocha Furtado, 

destacou que, por se tratar de energia nuclear, não havia excesso de 

exigências no edital. 

Seguiram-se as sustentações orais. 
Na sequência, houve o julgamento pela intempestividade do agravo , como 

preliminar. O Ministro Aroldo Cedraz não se declarou impedido. 

Após a votação da preliminar, o Ministro-Relator continuou a leitura do 

relatório, relatando a apreciação do mérito da representação (1h20min do 
vídeo da sessão). Durante a leitura, o Ministro Aroldo Cedraz se ausentou da 

sala das sessões. O julgamento do processo ficou suspenso até o retorno do 

Ministro Cedraz, pois o Presidente das Sessão lembrou que o julgamento não 

poderia prosseguir sem a presença do Revisor (1h45min do vídeo da sessão). 

Com a volta do Ministro Cedraz, o julgamento do processo é retomado pelo 

Presidente, que passa a palavra ao Revisor. O Ministro Aroldo Cedraz informa 

que esteve fora do país na semana anterior, razão pela qual não teve tempo de 

se debruçar sobre a matéria. Assim, para não mais atrasar o julgamento do 
processo, o Revisor declarou-se impedido para participar do julgamento 

(2h15min25seg do vídeo da sessão). 

Não havendo voto divergente, a proposta do relator foi aprovada por 

unanimidade, tendo sido prolatado o Acórdão 3238/2012-TCU-Plenário. 

 

3.1.8.2 Análise 
214. A representação versada no TC 011.765/2012-7 foi expressamente mencionada pelos 

veículos de imprensa como o mais emblemático exemplo de processo em torno do qual teria havido 
tráfico de influência e acesso privilegiado a informações e dados do Tribunal de Contas da União, 

supostamente exercidos pelo advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira, ou por outros causídicos a ele 
associados, em benefício próprio e de terceiro. 
215. Tal suspeição tem sua origem em divulgação de depoimento do Sr. Ricardo Ribeiro 

Pessoa, ex-Presidente da UTC Engenharia S.A., prestado no âmbito do acordo de colaboração 
premiada firmado entre aquele delator e o Ministério Público Federal, posteriormente homologado 

pelo ministro do STF, Teori Albino Zavascki. 
216. Segundo o Termo de Colaboração nº 04, celebrado em 26/5/2015, o referido delator 
apresentou ao Ministério Público Federal as seguintes informações relativas à forma de atuação do 

advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira na mediação de interesse da empresa UTC Engenharia S.A. em 
processo em tramitação no TCU, com destaque para a representação de Angra 3: 

‘(...) QUE por volta de 2010 ou 2011, o declarante conheceu o advogado TIAGO 
CEDRAZ; QUE o declarante o conheceu por intermédio de um outro advogado baiano, 
chamado TOURINHO DANTAS, que era sócio de TIAGO CEDRAZ; QUE o declarante se 
aproximou de TIAGO CEDRAZ por vários motivos: a) por ele ser discreto; b) porque ele dizia 
conhecer bem o TCU; c) por ele ser filho do ministro do TCU AROLDO CEDRAZ; QUE o 
declarante estabeleceu um contrato com TIAGO CEDRAZ para a prestação de informações 
oriundas do TCU de interesse da UTC; QUE não havia contrato formal, tendo sido acertado 
um pagamento mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie; QUE não havia 
emissão de nota fiscal; QUE a Opção pelo pagamento em espécie decorreu de uma exigência 
de TIAGO CEDRAZ; QUE o dinheiro em espécie usado para a realização desses pagamentos 
era retirado do caixa dois da UTC, não constando da contabilidade da empresa; QUE esses 
pagamentos, na verdade, eram realizados objetivando obter um tráfico de influência perante o 
TCU; QUE TIAGO CEDRAZ fornecia informações privilegiadas, bem como exercia influência 
na área técnica e no pleno do TCU; (...) QUE TIAGO CEDRAZ também ajudou o declarante no 
tema de ANGRA III junto ao TCU; QUE TIAGO CEDRAZ disse: ‘eu vou entrar no circuito’; 
QUE os diálogos entre o declarante e TIAGO CEDRAZ eram feitos por meio de mensagens 
eletrônicas (Black Berry Messenger - BBM) e raramente por telefone; (...) QUE TIAGO 
CEDRAZ tinha muito acesso aos gabinetes dos ministros do TCU, bem como às áreas técnicas; 
QUE não tomou conhecimento da ‘Operação Voucher’ da Polícia Federal, na qual chegou a 
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ser interceptado um diálogo telefônico de um advogado do escritório de TIAGO CEDRAZ em 
que se repassavam informações sobre processo em trâmite no TCU; QUE TIAGO CEDRAZ 
conhecia vários ministros do TCU e, especificamente, no caso de ANGRA III, TIAGO citou o 
Ministro RAIMUNDO CARREIRO; QUE TIAGO disse que CARREIRO era o relator do 
processo de ANGRA III; QUE em outra ocasião, TIAGO CEDRAZ disse: ‘O processo de 
ANGRA III está andando. Estou precisando de dinheiro’; QUE na oportunidade, TIAGO 
CEDRAZ pediu R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); QUE o declarante entendeu que esse 
dinheiro era para o Ministro RAIMUNDO CARREIRO; QUE o declarante pagou esse valor em 
espécie, diretamente a TIAGO CEDRAZ, salvo engano em uma parcela, aproximadamente 
entre quinze e trinta dias depois do encontro no qual houve a solicitação do dinheiro; QUE a 
entrega do valor ocorreu no escritório da UTC em São Paulo, tendo sido retirada pela pessoa 
de LUCIANO ARAÚJO, provavelmente em 23/1/2014; (...) QUE o número do processo de 
ANGRA III no TCU é 011.765/2012-7, relator Ministro RAIMUNDO CARREIRO; QUE após o 
pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a TIAGO CEDRAZ, não houve problemas 
com o contrato de ANGRA III no TCU, ou seja, ‘tudo fluiu’;’ 

O ex-Diretor Financeiro da UTC Engenharia S.A., Walmir Pinheiro Santana, também 
confirma a realização dos supostos pagamentos ao advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira em 
razão de intermediação de interesse de UTC Engenharia S.A. em processos no TCU, incluindo 
a representação em tela, conforme se extrai dos seguintes trechos dos termos de colaboração 
premiada firmados nos dias 4 e 6/8/2015:’[Termo de Colaboração nº 3]  

QUE em relação a ANGRA 3, houve ainda pagamentos para THIAGO CEDRAZ; QUE 
havia pagamentos mensais de R$ 50.000,00 para THIAGO CEDRAZ; QUE tais valores eram 
entregues para LUCIANO ARAÚJO; QUE, no entanto, não havia nenhum contrato 
formalizando tais pagamentos; QUE questionado por qual motivo THIAGO recebia tais 
valores, o depoente respondeu que era para a UTC receber informações de seu interesse dentro 
do TCU; QUE inclusive chegou a perguntar por qual motivo THIAGO não fazia contrato com a 
UTC, oportunidade em que ele respondeu que preferia que fosse informal, pois poderia haver 
problemas por seu pai ser presidente do TCU; QUE inclusive THIAGO CEDRAZ tomava todas 
as precauções para não ser investigados, pois falava baixo, deixava celular fora da sala e não 
se registrava quando adentrava na UTC, pedindo para alguém buscá-lo na garagem; QUE os 
pagamento mensais para THIAGO CEDRAZ se iniciaram em junho de 2012 e ocorreram até 5 
de setembro de 2014; QUE detalhes maiores serão tratados em anexo próprio; QUE em 
relação a THIAGO CEDRAZ houve, no início de 2014, o pagamento de R$ 1.000.000,00 para 
ele, relacionado a ANGRA 3; QUE a determinação para pagamento partiu de RICARDO 
PESSOA, que mencionou que se tratavam de valores relacionados a ANGRA 3; QUE, na época, 
não sabia qual serviço especificamente teria justificado tal pagamento, sabendo que se tratava 
de alguma intervenção ligado ao TCU e relacionada com ANGRA 3; QUE as informações 
repassadas por THIAGO eram relacionadas ao TCU; QUE posteriormente o depoente ouviu de 
RICARDO PESSOA que valor de R$ 1.000.000,00 pago a THIAGO estaria relacionado a 
alguma atuação feita por THIAGO, seja para retirar ou colocar em pauta, ou, ainda, a algum 
pedido de vista do processo envolvendo a obra de ANGRA 3; QUE o depoente não sabe  se o 
pagamento foi antes ou depois destas movimentações do processo; QUE RICARDO PESSOA 
comentou isto com o depoente recentemente; QUE acredita que este valor tenha sido pago no 
dia 23 de janeiro de 2014; QUE, porém, esta data não necessariamente foi a data da entrega 
do valor para THIAGO CEDRAZ, pois pode ter sido a data em que o depoente acionou 
ALBERTO YOUSSEF; QUE tem quase certeza que o valor foi pago em uma única vez e tem 
certeza de que foi em espécie; QUE tudo envolvia ALBERTO YOUSSEF, para tal tipo de 
situação, envolvia pagamentos em espécie; QUE a entrega dos valores foi providenciada por 
ALBERTO YOUSSEF com valores do Caixa 2 da UTC; QUE foi o próprio depoente quem 
pediu para ALBERTO YOUSSEF entregar os valores para THIAGO CEDRAZ; QUE a 
determinação foi para que o dinheiro fosse entregue para THIAGO; QUE sabe que o valor foi 
entregue pois THIAGO CEDRAZ não reclamou; QUE se o valor não tivesse sido pago, 
THIAGO CEDRAZ teria reclamado com RICARDO PESSOA, que teria acionado o depoente; 
(...);’ 

‘[Termo de Colaboração nº 23] 
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indagado acerca do Anexo 21 (Tribunal Contas da União), afirmou: QUE o depoente 
tem conhecimento que RICARDO PESSOA ‘contratou’ verbalmente (não existia contrato) 
THIAGO CEDRAZ para acompanhar os processos de interesse da UTC junto ao TCU; QUE, 
para esse acompanhamento, era feito um pagamento mensal de R$50.000,00, por uns dois ou 
três anos (conforme planilha que juntará aqui e já juntado no Termo de  Depoimento n. 3); 
QUE estes valores eram retirados por LUCIANO ARAÚJO, que trabalhava junto com THIAGO 
CEDRAZ; QUE tempos depois LUCIANO ARAÚJO deu um cartão de visitas dele como sendo 
Tesoureiro Nacional do Partido Solidariedade; QUE os valores sempre eram entregues em 
dinheiro vivo na sede da UTC; QUE o depoente tentou com THIAGO e LUCIANO ‘formalizar’ 
um contrato, mas ambos acharam melhor que assim não fosse feito, pois o pai de THIAGO era 
membro do TCU, o que poderia ficar ‘estranho’; QUE como THIAGO não atuava formalmente 
em prol da UTC, apenas trazia informações relevantes para UTC de forma paralela; QUE uma 
vez mais se reporta ao Termo de Declaração n. 3 (Anexo 2), em que detalha o pagamento de 
R$1.000.000,00 para THIAGO CEDRAZ, especificamente em relação a ANGRA 3; QUE para a 
entrega dos R$ 50.000,00 sempre se dava no início do mês, LUCIANO se apresentava na sede 
da UTC e era recebido sempre pelo declarante; QUE LUCIANO nunca conferia os valores, 
normalmente entregues dentro de um envelope; QUE o declarante nunca participou de reunião 
realizada na UTC entre RICARDO PESSOA e THIAGO CEDRAZ, mas que teve um encontro 
casual com THIAGO uma vez aqui em Brasília por volta de 2003 ou 2004; QUE RICARDO 
PESSOA e THIAGO CEDRAZ tratavam de assuntos relacionados à UTC/TCU, mas não sabe 
especificar o que; QUE, porém, viu THIAGO CEDRAZ várias vezes na sede da UTC em São 
Paulo; QUE não sabe dizer em que circunstâncias RICARDO PESSOA conheceu THIAGO 
CEDRAZ; QUE o declarante sabe dizer que processo licitatório relacionado à montagem 
eletromecânica de ANGRA 3 estava sob análise do TCU; QUE o declarante sabe que a 
licitação começou em 2011 ou 2012, e que posteriormente este processo estava sob a análise do 
TCU; QUE não sabe dizer em algum momento o TCU determinou a suspensão desse processo 
licitatório; QUE Soube apenas posteriormente que o ministro responsável no TCU se chamava 
CARREIRO, porém não o conhece; (...)’ 

(Observação: Tal qual consta do original, o prenome do investigado encontra-se erroneamente 

grafado como ‘Thiago’, ao invés de Tiago) 
217. Ante a gravidade dos fatos narrados, realizou-se exame aprofundado de todos os eventos 

ocorridos ao longo do desenvolvimento da representação tombada no TC 011.765/2012-7. 
218. Foram analisadas as informações e dados oriundos do Inquérito 4.075/DF, bem como 

respectivos anexos, os quais foram compartilhados com o relator desta sindicância pelo ministro do 
STF, Teori Albino Zavascki. Além disso, foram examinados, em conjunto e em confronto, todos os 
registros de acesso ao processo eletrônico, com identificação dos usuários e respectivos documentos 

por eles inseridos, acessados ou recuperados. Perquiram-se os registros de acompanhamento da 
tramitação processual, as versões e respectivos metadados das minutas de votos disponibilizadas para 

as sessões de julgamento, os vídeos das sessões do Plenário e os registros de acesso do advogado 
Tiago Cedraz Leite Oliveira ou outro causídico a ele associado às dependências físicas dos edifícios 
sede e anexos 1, 2 e 3 do Tribunal de Contas da União. 

219. Foram também examinados todos os registros de metadados de comunicações que 
porventura travadas entre agentes públicos do TCU (autoridades e servidores) investigados pela 

comissão de sindicância e sócios ou representantes do escritório Cedraz & Tourinho Dantas ou 
Cedraz Advogados. Os registros de metadados examinados abrangeram as ligações realizadas a 
partir dos ramais de telefone do edifício sede e anexos do TCU, e as mensagens enviadas e recebidas 

em caixas de correios eletrônicos corporativos. 
220. Em uma avaliação inicial, verifica-se que o TC 011.765/2012-7 passou por uma 

tramitação incomum desde sua autuação, tendo sido caracterizado por uma demora não usual na 
apreciação de recurso de agravo, interposto pela Eletronuclear, contra a medida cautelar deferida 
pelo relator, posteriormente ratificada pelo Plenário. Ademais, foi observada expressiva quantidade 

de exclusões do processo da pauta de julgamento. 
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221. Também se revela atípico o fato de o relator levar a julgamento, com intenção de propor a 

nulidade do certame, um processo que ainda não se encontrava em fase de ser decidido quanto ao 
mérito. Quando o processo, finalmente, encontrava-se saneado, com proposta de nulidade de certame 

por parte da unidade instrutiva, o relator mudou completamente seu voto para propor a regularidade 
dos procedimentos adotados pela Eletronuclear. 
222. Chama atenção, ainda, o comportamento do Ministro Aroldo Cedraz que, mesmo diante 

de registro de impedimento para atuar na apreciação do processo, solicitou vista dos autos para 
estudar melhor a matéria. No entanto, em sessão deliberativa posterior, devolveu o processo sem tê-lo 

analisado, declarando-se novamente impedido. 
223. Não obstante tais singularidades, as circunstâncias envoltas à condução do processo, à 
alteração de convicção do relator sobre a matéria em julgamento, bem assim à intervenção de Revisor 

impedido para atuar no feito não são suficientes, por si só, para levantar suspeita ou caracterizar 
indício de que as referidas autoridades tiveram prévia ciência e, ainda assim, consentiram ou 

colaboraram com a suposta mediação ilícita praticada pelo advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira ou 
por causídico a ele associado em favor da empresa UTC Engenharia S.A. Haveria de se ter outras 
provas ou evidências de que tal assentimento ou participação tivesse ocorrido. 

224. Consoante já salientado alhures, não é objeto deste inquisitório administrativo, tampouco 
competência da Comissão, analisar eventual acerto das conclusões de mérito a que chegou o relator e 

o Tribunal sobre a matéria versada no processo de representação. Muito menos se pode tomar, a 

priori, o posicionamento técnico divergente do relator em relação à Unidade Instrutiva como fator de 
favorecimento deliberado e indevido à parte interessada, sem que a esse fato estivessem jungidos 

outros elementos indiciadores de eventual aquiescência ou omissão por parte daquela autoridade 
diante da ciência dos ilícitos mencionados. Mesmo porque as razões da divergência quanto ao 

posicionamento da unidade técnica foram claramente expostas no voto do relator e acolhidas, por 
unanimidade, pelos demais membros da Corte de Contas. 
225. Conforme será descrito adiante, houve várias intervenções de representantes da 

Eletronuclear e da União ao longo do desenvolvimento do processo, o que, aparentemente, pode ter 
justificado a excessiva quantidade de exclusões do processo da pauta de julgamento para melhor 

apreciação do assunto, além de grande preocupação por parte das autoridades julgadoras do possível 
impacto de eventual nulidade do procedimento de pré-qualificação. 
226. Dessa forma, cuidou o procedimento de sindicância de analisar, tão somente, a existência 

de indícios mínimos de autoria e de materialidade de concessão de acesso privilegiado de informações 
e dados do processo de controle externo a representantes e sócios do escritório Cedraz & Tourinho 

Dantas ou Cedraz Advogados, enquanto esses documentos não estavam disponíveis para vista e cópia 
às partes e ao público, tais como as minutas das instruções das unidades técnicas, do Relatório, Voto 
e Acórdão do relator. Procurou-se, também, apurar eventual conduta comissiva ou omissiva de 

autoridade ou de servidor do Tribunal de Contas da União em relação a suposto tráfico de influência 
que possa ter sido perpetrado pelo advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira ou por outro causídico a ele 

vinculado, em favor da empresa UTC Engenharia S.A. 
227. Como se percebe do espelho de eventos processuais e extraprocessuais, nenhum dos 
advogados associados ao escritório Cedraz & Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados foram 

formalmente constituídos para atuar como defensores de partes ou de terceiros envolvidos no 
processo de representação de Angra 3. Todavia, é inegável o fato de o escritório haver manifestado 

interesse em realizar o acompanhamento informal do TC 011.765/2012-7 e de seus desdobramentos, 
no interesse da empresa UTC Engenharia S.A. Comprovam-no as seguintes evidências colhidas em 
diligências realizadas pela comissão de sindicância e em dados compartilhados do Inquérito 

4.075/DF: 
 registro efetuado no dia 26/6/2012, em cadastro do Push de processos do Tribunal de 

Contas da União, com a seguinte anotação do advogado Thiago Groszewicz Brito: 
‘ANGRA 3 - Representação - Acompanhar Dr. Tiago’; 
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 tratativas havidas entre representantes do escritório e prepostos da UTC Engenharia S.A., 

com vistas a formalizar contratação de serviços advocatícios da Cedraz Advogados para 
defesa de interesse daquela empresa em processos em tramitação no TCU, incluindo a 

representação de Angra 3 versada no TC 011.765/2012-7, conforme análise do material 
apreendido na Operação Politeia, objeto da Ação Cautelar 3914 (peça 111, Mídia 31, AC 
3914 Apenso II DF 09, págs. 81/85). Roborando o teor dos depoimentos prestados nos 

acordos de colaboração delações, não houve a formalização de contrato entre a Cedraz 
Advogados e a UTC Engenharia para o referido propósito. Tal fato foi confirmado pela 

ausência de registro de instrumentos de contratos e procurações celebrados entre o 
escritório advocatício e aquela empresa nos cartórios extrajudiciais diligenciados pela 
Comissão; 

 anotação, em agenda apreendida no escritório Cedraz Advogados, do seguinte registro do 
dia 22/5/2015, conforme Relatório de Análise de Material Apreendido no âmbito da Ação 

Cautelar 3914 (peça 111, Mídia 31, AC 3914 Apenso II DF 09, pág. 29): 
‘Retirar do PUSH ANGRA, UTC e REPAR’; 

 registro, em agenda apreendida no escritório Cedraz Advogados, de resumo de histórico 

das tratativas realizadas entre o escritório de Tiago Cedraz e o Sr. Ricardo Ribeiro 
Pessoa da UTC Engenharia, envolvendo o edital de pré-qualificação e o contrato de 

montagem eletromecânica de Angra 3 (peça 111, Mídia 31, AC 3914 Apenso II DF 09, 
pág. 31): 

‘Histórico: 
Fomos sondados pelo Ricardo para atuar no processo nº tal, que tratava da 

possibilidade de anular o resultado da habilitação, o qual resultou em apenas 02 (dois) 
consórcios habilitados na eletro-montagem (um liderado pela Andrade e o outro Consórcio 
liderado por UTC). 

Manifestamos o interesse, o que acarretaria os devidos impedimentos, mas Ricardo ficou 
de conversar com o Consórcio e voltar a falar. 

Ricardo na oportunidade perguntou quem eram os políticos com proximidade com o 
relator. 

Foi dito na oportunidade que era de conhecimento que o relator era muito próximo do 
PMDB (especificamente o PMDB do Senado – Renan, Sarney e Lobão). 

Passado certo tempo fomos chamados de volta quando Ricardo disse que: i) enfrentava 
dificuldades junto aos demais membros do contrato pois eles já haviam contratado o escritório 
Aroeira, que já atuava individualmente para alguns dos membros, ii) que o escritório Aroeira 
manifestou resistência à existência de mais um escritório na condução do caso e iii) que não 
seria necessário nosso trabalho pois o Senador Lobão teria despachado com o relator e 
manifestado que o mesmo estava de acordo com a posição do Consórcio.  

Passado um pouco mais de tempo, fomos chamados novamente, desta feita para indagar 
se poderíamos atuar em outro caso ainda referente ao mesmo tema – Angra 3: a discussão com 
a Eletronuclear acerca dos termos do contrato. Este tema seria ainda submetido ao TCU por 
Eletronuclear, uma vez que os consórcios não eram parte no processo. Nas reuniões do 
consórcio para discutir os temos do contrato, nosso escritório foi representado por sócio que 
cuida da área trabalhista, uma vez que o contrato era majoritariamente um contrato de locação 
de mão-de-obra. Inicialmente, Eletronuclear trouxe ao conhecimento do consórcio vários 
questionamentos colocados pelo TCU. O consórcio manifestou contrariedade aos 
questionamentos, bem como apresentou justificativas consistentes para cada dúvida. 
Eletronuclear não concordou em repassar as tais justificativas ao TCU. Resultado do nosso 
trabalho junto ao consórcio, apresentamos justificativas para outras adequações, 
especificamente a possibilidade de serem utilizados valores de remuneração homem-hora 
superiores às indicadas como valor de mercado pelo TCU tendo como fundamento os acordos 
coletivos dos sindicatos locais e a cláusula de autorização em até 5% do contrato por conta de 
alterações imprevisíveis na execução do contrato. Esta tese que desenvolvemos foi submetida à 
Eletronuclear que ao apresentar para o Tribunal foi autorizada tanto pela unidade técnica 
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como pelo Plenário, com exceção dos ministros impedidos, e representou a preservação de R$ 
245 milhões no valor do contrato. A remuneração dos serviços foi estabelecida diretamente 
com Ricardo, apenas a título de êxito, no valor de R$ 5 milhões. Após a consecução do objetivo,  
Ricardo informou que teríamos que aguardar a assinatura do contrato e efetuar o pagamento. 
Deu como justificativas o fato de o Consórcio ainda não possuir receita alguma (o que só 
ocorreria após o início da prestação dos serviços) e também a dificuldade da concordância dos 
demais membros do consórcio em virtude de ter tomado decisões, por ser o líder do consórcio, 
sem combinar antes com os demais membros do consórcio.’ 

 Material apreendido na residência do advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira, contendo 

tabela com a posição dos seguintes processos em tramitação no TCU, incluindo a 
representação de Angra 3 (peça 111, Mídia 31, AC 3914 Apenso I DF 06, pág. 29): 

 TC 009.831/2010-0 (Rel. Min-Subst. ALC) – Relatório de Auditoria. Fiscobras 2010. 
Contratos firmados pela Petrobras para modernização da REPAR; 

 TC 021.479/2009-8 (Rel. Min-Subst. ALC) – Relatório de Levantamento de Auditoria. 

Contratos firmados pela Petrobras para modernização da REPAR; 
 TC 010.546/2009-4(Rel. Min-Subst. ALC) - Relatório de Auditoria. Fiscobras 2009. 

Contratos firmados pela Petrobras para modernização da REPAR; 
 TC 011.765/2012-7 (Rel. Min. RC) – Representação acerca de possíveis 

irregularidades no certame GAC.T/CN-005/11, relativo à pré-qualificação das obras de 

montagem eletromecânica da Usina Angra 3; 
 TC 012.296/2012-0 9 (Rel. Min JJ) – Relatório de Auditoria nas obras da Usina 

Termonuclear de Angra 3; 
 TC 005.624/2009-1 (Rel. Min JJ) – Relatório de Levantamento nas obras no CENPES. 

228. Tais elementos coadunam-se com o teor os depoimentos prestados pelos delatores, tanto 

nos acordos de colaboração premiada como perante a autoridade policial investigadora, no sentido 
de o advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira haver agenciado informalmente interesses da UTC 
Engenharia S.A. em diversos processos em tramitação no Tribunal de Contas da União, com destaque 

para o processo de Angra 3 versado no TC 011.765/2012-7. 
229. Partindo da alta probabilidade dessa hipótese, foi avaliada se tal intermediação oculta de 

interesses da UTC Engenharia pelo aludido escritório advocatício teria ocorrido por meio da 
colaboração de servidores ou autoridades do TCU. Considerou-se factível essa possibilidade em 
razão de parentesco do advogado Tiago Cedraz com autoridade do Tribunal, o que lhe permitiria 

exercer certa influência e trânsito no TCU. Com efeito, conforme material apreendido no âmbito da 
Ação Cautelar 3914 foi identificado que o referido causídico teve livre acesso às dependências 

privativas do TCU, dado que lhe foi entregue Crachá de Visitante emitido pela Administração da 
Corte de Contas, com inscrição Área Restrita nº 560 (peça 111, Mídia 31, AC 3914 Apenso I DF 06, 
pág. 29). 

230. No curso da instrução do Registro Especial 60/2015, anexo ao Inquérito 4.075/DF, o 
Ministro Raimundo Carreiro apresentou, em 20/10/2015, declarações e documentos com vistas a 

esclarecer a verdade dos fatos acerca de seu não envolvimento no objeto das investigações. Naquela 
oportunidade ofereceu à autoridade policial, de forma antecipada, quebra de seus sigilos fiscal, 
bancário e telemático, em termo devidamente formalizado. 

231. Em seus depoimentos, Sua Excelência ofertou as seguintes informações (peça 111, Mídia 
30, RE 60/2015 - Vol II, págs. 225/227): 

 as exclusões do processo da pauta de julgamento (seis no total), ocorreram em razão de 
petições da própria Eletrobrás Termonuclear que tinha interesse na não-anulação do 
certame e as implicações no contexto de crise energética; 

 esteve com o advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira em duas ocasiões, apenas: 
  no dia do seu casamento, a convite do genitor, Ministro Aroldo Cedraz; 

 no casamento de sua irmã, também a convite do genitor, Ministro Aroldo Cedraz; 
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 o advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira nunca foi a seu gabinete, nunca lhe pediu uma 

audiência, nunca ligou para o declarante, nem este ligou para o referido causídico; 
 o advogado Tiago Cedraz nunca esteve com o assessor do Ministro Raimundo Carreiro 

encarregado de analisar o processo, nem fez contato algum com ele pelo telefone. 
 o Ministro Aroldo Cedraz pediu vista do processo em 14/11/2012 e, no dia 28/11/2012, 

quando da apreciação, declarou-se impedido; 

 não conhece qualquer representante dos consórcios vencedores do certame de pré-
qualificação de Angra III, mais precisamente Camargo Correa e UTC; 

 o voto proferido em 28/11/2012 já havia sido apresentado em 14/11/2012, e, entre eles, 
não há qualquer diferença, podendo a Secretaria das Sessões do TCU certificar tal fato; 

 não foi procurado por nenhum ministro de Estado em seu gabinete para discutir o 

processo; 
 nega ter recebido qualquer pedido, quantia ou promessa de pagamento do advogado 

Tiago Cedraz ou de terceiros, no sentido de direcionar o julgamento no interesse de 
qualquer empresa. 

232. A referida autoridade do TCU anexou ao seu termo de depoimento quadro com as 

degravações de áudio e despachos por ele proferidos sobre os motivos das exclusões de pauta de 
julgamento do processo TC 011.765/2012-7, referente à Representação acerca da licitação dos 

serviços de montagem eletromecânica de Angra III (peça 111, Mídia 30, RE 60/2015 - Vol II, págs. 
228/229). 
233. Apresentou também agenda de audiências marcadas em seu gabinete, no TCU, 

posteriormente corrigida pelo Termo de Retificação de Declaração (peça 111, Mídia 30, RE 60/2015 - 
Vol II, págs. 230/231; RE 60/2015 – Vol. III, págs. 31/32) em que apresenta os seguintes 

esclarecimentos: 
 à folha 2 do termo de depoimento: 

Onde se lê: 

‘Que embora conste de sua agenda que ora oferta, o Senador Renan Calheiros nunca foi 
a seu gabinete;’ 

Leia-se: 

‘Que embora conste de sua agenda, que ora oferta, uma vista do Senador Renan 
Calheiros a seu gabinete, em 2/7/2012, tal reunião, segundo recordado por sua assessoria, foi 
para tratar do processo TC 008.609/2010-1, referente a fiscalização em obras de drenagem do 
Tabuleiro dos Martins, no Estado de Alagoas, pautado para a Sessão de 4/7/2012, conforme 
Pauta nº 25/2012-TCU-Plenário (em anexo);’ 

 salienta que a referida visita do Senador Renan Calheiros nada tem a ver com a matéria 
alvejada no RE nº 0060/2015-1. 

234. Em outra manifestação apresentada ao Departamento da Polícia Federal no dia 
23/3/2016, o Ministro Raimundo Carreiro repudiou reportagem do jornal Estadão, edição eletrônica 

do dia 16/3/2016, a qual, no seu entender, teria divulgado interpretação equivocada de jornalistas 
acerca da delação do Sr. Luiz Carlos Martins, Diretor de Energia da Camargo Correa. De acordo 
com o recorte da imprensa, o delator teria afirmado, no âmbito da operação lava jato, que o Ministro 

Carreiro e o Senador Edson Lobão haviam recebido propina em razão do contrato de Angra 3 (peça 
111, Mídia 30, RE 60/2015 - Vol. IV, págs. 15/23). 

235. Sua Excelência salientou, com apoio em degravações do acordo de colaboração 
premiada, que o delator da Camargo Correa não havia afirmado o efetivo pagamento das aludidas 
vantagens, tampouco a sua aceitação pelas autoridades supostamente envolvidas. Segundo do 

Ministro Raimundo Carreiro, o colaborador asseriu apenas ter tomado ciência desses fatos por meio 
de discussões havidas com outros responsáveis, mas que não participou da decisão acerca desses 

pagamentos. 
236. Com base na análise do amplo acervo de dados e documentos colhidos pela comissão de 
sindicância, incluindo as informações compartilhadas do Inquérito 4.075/DF, não foi possível 
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identificar qualquer indício de omissão ou de participação ativa de autoridade ou servidor do 

Tribunal de Contas da União em eventual tráfico de influência ou acesso privilegiado a dados e 
informações do processo em exame, os quais tenham sido praticados pelo advogado Tiago Cedraz 

Leite Oliveira ou por outro causídico a ele associado em favor da empresa UTC Engenharia S.A. 
237. O exame dos metadados de comunicações corporativas realizadas por meio telefônico ou 
por correio eletrônico, que tenham sido travadas entre quaisquer dos agentes públicos investigados 

pela comissão e advogados vinculados ao escritório, não permite sustentar qualquer suspeita de troca 
de informações e dados reservados do processo de representação versado no TC 011.765/2012-7. 

238. Um fato digno de nota, também retratado no histórico de eventos do TC 011.765/2012-7, é 
o acesso às peças processuais realizado pela servidora Adriana Palma Freitas no dia 27/6/2012, 
oportunidade em que recuperou expressiva quantidade de documentos. Na ocasião, a funcionária 

exercia função comissionada de assessora no gabinete do Ministro Aroldo Cedraz, quando este já 
havia declarado seu impedimento no processo. 

239. Na mesma data de acesso, o relator da representação, Ministro Raimundo Carreiro, já 
havia disponibilizado, no Sistema de Apoio ao Gerenciamento e Acompanhamento das Sessões 
(Sistema Sagas), as minutas de relatório, de voto e de acórdão com proposta de julgamento de mérito 

pelo não conhecimento do agravo interposto pela Eletronuclear, pela procedência parcial da 
representação e pela determinação à unidade jurisdicionada de anulação do certame. 

240. De acordo com o Relatório de Análise de Material Apreendido nº 12/2016, produzido no 
âmbito da Ação Cautelar 3914, anexa ao Inquérito 4.075/DF (peça 111, Mídia 31, AC 3914 Apenso II 
DF 09, págs. 99/100), foram colhidos indícios de que a servidora Adriana Palma Freitas tenha 

mantido vários contatos com o advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira. Contudo, não foi apresentado o 
conteúdo de eventuais ligações ou encontros, muito menos possível conexão com informações 

referentes ao processo em tramitação na Corte de Contas. 
241. Com efeito, a Polícia Federal identificou, a partir da extração das diferentes mídias 
apreendidas no escritório do mencionado causídico, diversas mensagens de correio eletrônico, 

trocadas entre a servidora do TCU Adriana de Palma Freitas e a secretária do advogado Tiago 
Cedraz Leite Oliveira. De acordo com o relatório de análise, constam dessas mensagens solicitações à 

servidora do TCU de retorno de ligações a ela feitas ou a sua apresentação pessoal ao escritório para 
reuniões com o referido advogado, conforme registros de datas e horários de ligações constantes da 
tabela abaixo: 

 
Data da comunicação Hora 

14/10/2011 09h53 

6/2/2013 13h27 

5/2/2014 10h00 

12/2/2014 12h13 

17/3/2014 18h50 

11/6/2014 13h36 

11/8/2014 13h32 

29/8/2014 10h28 

29/8/2014 15h45 

16/10/2014 15h53 

4/3/2015 11h23 

242. Observa-se que as prováveis ligações mantidas entre a servidora e o referido escritório 
não são contemporâneas aos fatos ocorridos ao longo do desenvolvimento do TC 011.765/2012-7. 

Tais evidências carecem também de elementos que permitam vincular esses contatos com assuntos 
relacionados aos processos em tramitação no TCU. 
243. Contudo, por mais atípico seja o procedimento adotado pela servidora Adriana Palma 

Freitas, não é possível, com base no exame dos elementos colacionados por esta sindicância e 
compartilhados do Inquérito 4.075/DF, associar o acesso e a recuperação de peças do TC 

011.765/2012-7, ocorrida em 27/6/2012, a eventual transferência de informações e dados reservados 
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do processo eletrônico, tais como as minutas de relatório, de acordo e de voto, ao advogado Tiago 

Cedraz Leite Oliveira ou a qualquer representante a ele associado. Isso porque não há indícios 
mínimos de que os documentos recuperados tenham sido direta ou indiretamente referenciados em 

metadados das comunicações corporativas encetadas entre a servidora e qualquer causídico ou 
representante do escritório Cedraz & Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados. 
244. À luz do mesmo conjunto probatório, não foi detectado evidências mínimas de promessa 

ou de percepção de vantagem seja por parte de autoridade ou de servidor público do TCU, que possa 
estar associada a possível facilitação de acesso a dados reservados do processo eletrônico ou a 

interferência na condução e no julgamento da representação. Consulta ao Cadastro Nacional de 
Informações Sociais (CNIS) e análise dos documentos obtidos dos cartórios extrajudiciais não 
trouxeram qualquer informação que possa sinalizar eventuais pagamentos efetuados pelo escritório 

de advocacia em contraprestação a serviços privados realizados pelos agentes públicos investigados. 
245. Note-se que o empresário Ricardo Ribeiro Pessoa declarou, em seu termo de colaboração 

premida, apenas, ‘entender’ que o pagamento da quantia de R$ 1.000.000,00, requerida pelo 
advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira, seria destinada ao relator do processo de Angra 3 no Tribunal 
de Contas da União, Ministro Raimundo Carreiro. Tal dedução, provavelmente, deriva do fato de o 

referido advogado haver informado, em conversas com o delator, conhecer o relator do processo de 
representação de Angra 3. 

246. Em momento algum de seu depoimento, o colaborador afirmou peremptoriamente haver a 
aludida autoridade percebido ou designado outro destinatário para recebimento da referida 
vantagem, a pretexto de influenciar o julgamento da representação contra a Eletronuclear em 

procedimento de pré-qualificação para licitação de montagem eletromecânica de Angra 3. Muito 
menos, o delator demonstrou a ocorrência desse fato. Não há, portanto, qualquer evidência mínima 

colhida pela Comissão sindicância que corrobore a presunção firmada pelo ex -dirigente da UTC 
Engenharia S.A. 
247. Ao traçar uma linha de tempo, verifica-se, ainda, defasagem de mais de 14 meses entre o 

julgamento definitivo da representação versada no TC 011.765/2012-7, ocorrido em 28/11/2012, data 
da Sessão Ordinária do Plenário em que foi prolatado o Acórdão 3238/2012, e o suposto pagamento 

da importância de R$ 1.000.000,00 que, segundo a delação, teria sido realizado no escritório do 
advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira em 23/1/2014. Além de não haver prova ou indício de 
percepção da suposta vantagem pela autoridade desta Corte de Contas ou por outra pessoa por 

aquela designada, o referido descasamento temporal dificulta, ainda, correlacionar o pagamento da 
referida quantia a eventual contrapartida financeira derivada de imediata atuação do julgador. 

248. Também não foi encontrada qualquer evidência mínima de proveito econômico ou 
financeiro obtido pelo Ministro Raimundo Carreiro que, pelas circunstâncias e momento em que tenha 
ocorrido, possa induzir à suspeita de acréscimo patrimonial originado de pagamento da importância 

mencionada pelo delator. Essa conclusão teve por base exame dos extratos de contas bancárias 
pessoais e dos demonstrativos de bens e rendimentos anteriormente apresentados por aquela 

autoridade pública à Receita Federal para fins de Declaração de Ajuste de Imposto de Renda. Tais 
documentos integram o conjunto de informações do Inquérito 4.075/DF, compartilhadas com o relator 
da sindicância. O levantamento dos sigilos bancário e fiscal desses dados pessoais havia sido 

antecipado pelo Ministro Raimundo Carreiro, a fim de que o Departamento da Polícia Federal 
esclarecer os fatos apurados naquela investigação. 

249. Tendo por lastro o exame dos metadados das minutas de relatório, de voto e de acórdão 
oficializadas no processo eletrônico, também não foi possível identificar indícios de eventual inserção 
de documentos que não tivessem sido produzidos pela própria equipe de assessoria do Ministro 

Raimundo Carreiro ou mesmo pela referida autoridade. Da análise dos eventos relacionados aos 
registros de acesso ao processo eletrônico e dos metadados de comunicações corporativas, não foram 

detectadas, inclusive, evidências mínimas de que o servidor incumbido de assessorar a autoridade 
julgadora na elaboração das referidas minutas, Carlos Maurício Lociks de Araújo, houvesse 
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intercedido em prol de interesse privado patrocinado por advogados do escritório Cedraz & Tourinho 

Dantas ou Cedraz Advogados. 
250. A inexistência de elementos indiciários aptos a sinalizar conduta desabonadora do 

referido funcionário público harmoniza-se, também, com o teor das declarações espontaneamente 
apresentadas pelo servidor Carlos Maurício Lociks de Araújo à Comissão de sindicância. 
251. Em seu termo de declaração, o servidor repudia o que considera insinuação levantada 

pela notícia veiculada na edição online da Revista Época, do dia 15/11/2016, intitulada ‘PF pede 
quebra de sigilos de ministros do TCU e advogado’, ao atribuir-lhe conduta supostamente irregular 

no contexto da instrução do processo de representação, por ter recebido 44 ligações telefônicas do 
escritório Cedraz & Tourinho Dantas. Nesse aspecto, informa ter convicção de não haver recebido 
qualquer telefonema do aludido escritório. Esclarece que o ramal informado no indicador telefônico 

dos servidores do Tribunal que estaria associado a seu nome é o mesmo ramal geral do gabinete em 
que trabalha. Assim, qualquer ligação dirigida ao gabinete do Ministro Carreiro, utilizando o ramal 

geral, poderia ser interpretada, de modo errôneo, como comunicação telefônica dirigida a sua pessoa. 
252. Aduz que, mesmo tendo ocorrido ligações do aludido escritório para o gabinete do 
Ministro Carreiro, como um todo, fato que desconhece, declara ser praxe administrativa e processual 

desta Corte de Contas, como qualquer outro tribunal administrativo ou do Poder Judiciário, permitir 
que advogados façam contato com o órgão para colher informações sobre andamentos processuais, 

pautas e outros assuntos pertinentes à fase de instrução e julgamento, o que é amparado pelas Leis 
8.906/1994, 9.784/1999 e pelo Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (arts 180 a 182). 
Assim, assevera que o simples fato de, em tese, ter ocorrido ligações telefônicas para um gabinete de 

ministro deste Tribunal ou de qualquer órgão julgador não caracteriza, por si só, anormalidade 
administrativa ou processual. 

253. O servidor assere, também, que exerceu o ofício de elaboração das minutas de relatório, 
de voto e acórdão referentes ao TC 011.765/2012-7 com isenção funcional, não tendo recebido 
qualquer tipo de pressão ou influência por parte de qualquer outro agente público ou autoridade do 

Tribunal de Contas da União, muito menos de agentes externos, a fim de enviesar a análise técnica da 
matéria. Salienta que, embora a tarefa de elaboração de minutas, típica da função comissionada de 

assessor de ministro, tenha o objetivo de representar o pensamento e juízo de mérito do relator sobre 
a matéria a ser decidida, sempre gozou de independência técnica para analisar as questões postas nos 
processos a ele distribuídos, desde que foi investido na referida função comissionada no gabinete do 

Ministro Raimundo Carreiro, em 2009. 
254. Acrescenta que a complexidade da matéria deu ensejo a reuniões técnicas para discussão 

do processo de representação, as quais foram realizadas nas dependências da Secob-3, unidade 
técnica encarregada de instruir o processo. Rememora reunião que contou com a presença de 
auditores do Tribunal que atuaram no processo, das unidades jurisdicionadas envolvidas, salvo 

engano: do Ministério de Minas e Energia, da Eletrobrás S.A. e da Eletronuclear S.A. 
255. Nesses encontros, relembra que os representantes governamentais alegaram a urgência do 

procedimento licitatório e dos prejuízos ao interesse público que poderiam advir de eventual anulação 
do certame, com atraso no cronograma de implantação da montagem eletromecânica e de operação 
da Usina Angra 3. 

256. Em razão dessas circunstâncias, o servidor Carlos Maurício declara ter analisado o 
processo com maior atenção para descobrir se, de fato, a irregularidade do edital impugnada na 

representação importaria realmente anulação do procedimento. Nesse ponto, esclarece que, após 
exame detalhado do processo, verificou que todas as empresas e consórcios desqualificados no 
certamente, o foram não apenas em virtude dos pontos questionados na representação, mas também 

em decorrência do não-cumprimento de outras exigências editalícias que não haviam sido 
questionadas perante o TCU. Assim, baseado no princípio jurídico do pas de nulité sans grief 

(traduzindo ao vernáculo: ‘não há nulidade sem prejuízo’), defende haver proposto ao relator minuta 
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de voto, acolhida pelo Plenário em decisão unânime, no sentido de o Tribunal não declarar a nulidade 

do certame licitatório. 
257. O declarante sustenta a lisura e a boa-fé empreendidas na análise do objeto da 

representação em razão de, vários meses antes da divulgação das notícias que deram ensejo à 
instauração deste procedimento de sindicância, haver utilizado o referido a processo em sua tese de 
mestrado, como estudo de caso e exemplo de processo decisório do TCU construído com o auxílio de 

procedimento dialógico com os jurisdicionados. Tal fato, por sinal, motivou a divulgação, em julho de 
2015, de matéria no Boletim de Notícias Conjur, publicação online especializada em temas jurídicos, 

cujo título foi ‘Citada na ‘lava jato’, decisão do TCU sobre Angra 3 seguiu caminho transparente’. 
258. Por fim, o servidor Carlos Maurício Lociks informa desconhecer a participação de 
ministros do Tribunal de Contas da União em reuniões técnicas que, segundo a mesma reportagem do 

Boletim de Notícias Conjur, teriam contado com presença de representantes dos consórcios de 
empresas interessados na licitação de Angra 3. Além disso, esclarece não ter dialogado sobre o 

mérito do processo com nenhum representante, advogado ou não, de empresa particular, nem nas 
reuniões de que participou com a equipe da Secob-3, tampouco em conversas individuais. 
259. Consoante exposto nos tópicos referentes ao desenvolvimento dos trabalhos de 

investigação e à visão geral das informações agregadas, a comissão de sindicância somente teve 
acesso aos registros de metadados das ligações telefônicas feitas a partir de ramais dos edifícios sede 

e anexos do Tribunal de Contas da União. Ao examinar esses registros, foram identificados, no 
período de 2010 a 2015, 117 telefonemas realizados do gabinete do Ministro Raimundo Carreiro para 
telefones de representantes ou sócios do escritório Cedraz & Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados. 

Se considerarmos apenas o período de tramitação do TC 011.765/2012-7, entre 24/4/2012 e 
28/11/2012, foram registrados 8 telefonemas no gabinete do ministro, os quais tiveram os seguintes 

destinatários: 
Data e hora da ligação Ramal utilizado Destinatário da ligação 

15/6/2012 11h12 7509 Felipe Gustavo de Ávila Carreiro 

15/6/2012 11h16 7509 Felipe Gustavo de Ávila Carreiro 

10/8/2012 16h02:24 7509 Felipe Gustavo de Ávila Carreiro 

10/8/2012 16h03 7846 Felipe Gustavo de Ávila Carreiro 

22/8/2012 09:26 7509 Felipe Gustavo de Ávila Carreiro 

11/9/2012 18h33 7403 Cedraz Advogados 

18/9/2012 14h37 7403 Felipe Gustavo de Ávila Carreiro 

18/9/2012 14h37 7846 Felipe Gustavo de Ávila Carreiro 

260. Segundo investigações conduzidas no âmbito do RE 60/2015, anexo ao Inquérito 4.075/DF 
(peça 111, Mídia 31, AC 3914 Apenso II DF 09, págs. 95/98), Felipe Gustavo de Ávila Carreiro 
figurou como advogado vinculado ao escritório de Tiago Cedraz Leite Oliveira, como se vê das duas 

primeiras páginas de contrato social da referida entidade, datado de 25/8/2008.  
261. Ressalte-se que o Sr. Felipe Gustavo de Ávila Carreiro é filho do Ministro Raimundo 

Carreiro. 
262. Não foi possível determinar até quando durou a vinculação profissional entre os 
advogados Tiago Cedraz e Felipe Carreiro, sendo certo que existem documentos datados de 2013 nos 

quais este apresenta, como endereço profissional, o endereço atual do escritório Cedraz Advogado. 
263. Não se sabe exatamente em que contexto foram realizadas essas ligações telefônicas a 

partir de ramais do gabinete do Ministro Raimundo Carreiro, haja vista a impossibilidade jurídica e 
física de o Tribunal sindicar os respectivos conteúdos, consoante já salientado no corpo deste 
relatório. Dessa forma, não se pode extrair qualquer conclusão dessas interconexões isoladamente. 

Também, não foi verificado qualquer indício ou suspeita de associação dessas comunicações com os 
períodos de disponibilidade das minutas de relatório, de voto e de acórdão, durante a tramitação do 

processo de representação de Angra 3. 
264. Mesmo assim, ao confrontar esses registros de comunicações telefônicas com os 
metadados de mensagens enviadas e recebidas nas caixas de correios eletrônicos corporativos e 

demais registros ao processo eletrônico, não foi verificado qualquer sinal de participação de 
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autoridade ou de servidor, incluindo o declarante Carlos Maurício Lociks de Araújo, em eventual 

tráfico de influência e acesso privilegiado a dados e informações do TCU, os quais tenham sido 
perpetrados por representantes ou sócios do escritório Cedraz & Tourinho Dantas ou Cedraz 

Advogados. 
265. A notícia divulgada pela edição online da Revista Época, do dia 15/11/2012, intitulada 
‘PF pede quebra de sigilos de ministros do TCU e advogado’, informa que o servidor Carlos Maurício 

Lociks de Araújo teria recebido 44 ligações telefônicas do escritório Cedraz & Tourinho Dantas. 
Contudo, os registros de ligações feitas a partir de telefones de usuários externos ao gabinete do 

Ministro Raimundo Carreiro não integram o acervo de dados e informações reunidas pela comissão 
de sindicância, muito menos foram, até a data da conclusão deste relatório, compartilhados do 
Inquérito 4.075/DF. 

266. Ainda que tais comunicações telefônicas tenham ocorrido, o que se afirma apenas por 
hipótese, estas não podem ser tomadas, por si só, como indícios de possível associação de servidor ou 

autoridade com representantes do aludido escritório em eventual prática criminosa contra a 
Administração Pública. Isso porque não se sabe exatamente o teor e em que contexto essas ligações 
foram feitas, sendo perfeitamente lícitas se tiverem sido destinadas a atender solicitações de 

informações de interesse geral e não protegidas por sigilo, atinentes à tramitação e julgamento de 
processos de responsabilidade do relator, como facultam as Leis 8.906/1994, 9.784/1999. 

267. Outrossim, eventuais registros de telefonemas feitos pelo escritório ao gabinete do relator, 
isoladamente, também não teriam respaldo em outras evidências colhidas no âmbito desta 
sindicância, as quais não apontam indício de envolvimento de autoridade ou de servidor em suposta 

intermediação de interesses escusos patrocinados por representantes do referido escritório. 
268. Ao examinar o atual indicador de telefones do Tribunal de Contas da União, o qual 

provavelmente reproduz basicamente os ramais de usuários no período das investigações, verifica-se 
que o ramal atribuído ao servidor Carlos Maurício Lociks (7403) era igualmente associado a outros 
funcionários do gabinete, o que não permite sustentar qualquer vinculação entre as referidas ligações 

com aquele servidor. 
269. De mais a mais, as questões postas pelo declarante atinentes à complexidade da matéria e 

aos riscos de prejuízo ao interesse público decorrentes de eventual anulação de certame, com o 
consequente atraso do cronograma de implantação de Angra 3, podem, ao ver da Comissão, ter 
motivado as diversas exclusões do processo da pauta de julgamento e a reversão do posicionamento 

do relator, acolhida à unanimidade pelo Plenário, no sentido de permitir a continuidade do 
procedimento licitatório, um vez que foram consideradas justificadas pelo Tribunal as exigências 

editalícias mais restritivas em vista do porte e criticidade do empreendimento. Assim, considerando o 
conjunto de elementos probantes desta sindicância, não há como associar essa mudança de 
posicionamento a influência externa que tenha sido detectada pelos canais e sistemas institucionais de 

informação do Tribunal, ou mesmo pelos dados compartilhados do Inquérito 4.075/DF. 
270. Nessas condições, a análise conjuminada dos registros de acesso às peças do processo 

eletrônico, dos metadados de comunicações telefônicas realizadas a partir de ramais da central de 
telefonia do Tribunal de Contas da União, dos metadados de mensagens enviadas e recebidas dos 
correios eletrônicos corporativos do TCU, dos registros de acesso às instalações físicas da Corte de 

Contas, da colheita de temos de depoimento e de declarações, bem como das informações e dados do 
Inquérito Judicial 4.075/DF e respectivos anexos, até então compartilhadas com o relator desta 

sindicância, não permitem a essa Comissão asserir como verídicos os fatos veiculados pela imprensa. 
271. Logo, com base nos elementos produzidos neste inquérito administrativo, não é possível 
afirmar a existência de indícios de possível envolvimento de autoridade ou servidor do Tribunal de 

Contas da União em tráfico de influência e em acesso privilegiado a dados de processo de controle 
externo, supostamente praticados pelo advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira ou por outros 

causídicos a ele associados por meio do escritório Cedraz & Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados. 
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3.1.8.3 Conclusão 

272. Por mais contundentes tenham sido as revelações contidas nos depoimentos prestados no 
âmbito do acordo de colaboração premiada e nos autos do Inquérito 4.075/DF, não foi possível 

confirmar a materialidade e autoria de possível envolvimento de autoridades e servidores nos fatos 
denunciados pela imprensa. 
273. Tendo por base a análise conjunta de registros de logs de acesso aos documentos do 

processo, feito por usuários internos do Tribunal, de metadados de comunicações telefônicas e de 
metadados de mensagens enviadas e recebidas de caixas de correios eletrônicos corporativos, bem 

assim dos dados compartilhados do Inquérito 4.075/DF, não foram identificados indícios que possam 
caracterizar envolvimento de agentes públicos Corte de Contas em suposto tráfico de influência e de 
acesso privilegiado a informações reservadas do Tribunal, supostamente perpetrados por sócios e 

advogados do escritório Cedraz & Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados. 
3.1.9 TC 016.604/2006-2 

274. Trata-se de Prestação de Contas do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 
Administração Regional de São Paulo (SENAR-AR/SP), referente ao exercício de 2005. 
275. Em 23/2/2010, por meio do Acórdão 736/2010-TCU-1ª Câmara, o TCU, acolhendo a 

proposta do relator, Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, julgou irregulares as contas de 
Fábio de Salles Meirelles, Presidente do Conselho Administrativo do SENAR-AR/SP e Presidente da 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP), dentre outros responsáveis à 
época dos fatos. Esta Corte de Contas também condenou os responsáveis solidariamente com 
terceiros ao ressarcimento de dano aos cofres da referida entidade do Sistema S, aplicou-lhes multa 

pecuniária individual, bem como expediu determinações à unidade jurisdicionada e à Controladoria 
Geral da União em São Paulo. 

276. Os motivos do julgamento pela irregularidade das contas ordinárias desses responsáveis 
foram: celebração de convênios sem a formulação do plano de trabalho e sem identificação das metas 
a serem atingidas; aprovação de despesas não comprovadas e dissociadas das finalidades 

institucionais do SENAR-AR/SP; ausência de prestação de contas; pagamento indevido de verba de 
representação; contratação de serviços que beneficiaram a FAESP sem o devido rateio das despesas; 

manutenção de contrato por prazo superior a 60 meses e sem avaliação da economicidade dos valores 
pagos; fretamento de aeronave para transporte de passageiros estranhos à estrutura do SENAR-
AR/SP; pagamento excessivo de diárias; contratação de servidores sem processo seletivo. 

277. Após solicitar vista dos autos, em 18/5/2010, o Ministro-Revisor, José Múcio Monteiro, 
apresentou voto revisor do Acórdão 3994/2010 – TCU –Primeira Câmara, exarado em 29/6/2010, por 

intermédio do qual o TCU deu provimento parcial aos embargos declaratórios opostos pelos 
responsáveis contra a decisão original, a fim de atribuir-lhes efeitos infringentes e reformar o 
acórdão inicial para julgar regulares com ressalva as respectivas contas ordinárias, afastando-lhes a 

condenação ao ressarcimento de dano e a aplicação de multa individual. A decisão determinou, 
ainda, ao SENAR-AR/SP a adoção das medidas necessárias junto à FAESP para recomposição das 

despesas indevidas. 
3.1.9.1 Principais ações processuais 

Data Evento Referência 

1/8/2006 Autuação do processo. 
Capa do vol. 1 

do principal 

20/4/2007 
Conclusão de instrução preliminar da Secretaria de Controle Externo em 

São Paulo, com proposta de realização de diligências. 

Fls. 1.626 a 

1.659 do vol. 8 

do principal 

10/12/2007 

Conclusão de instrução preliminar da Secretaria de Controle Externo em 

São Paulo, a qual analisou as respostas às diligências e propôs a realizaçã o 

de audiência e citação dos responsáveis. 

Fls. 1.668 a 

1.741 do vol. 8 

do principal 
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Data Evento Referência 

10/12/2007 

Deferimento, pela Secex/SP, com base em Portaria de Delegação de 

Competência do relator, de pedido de vista e cópia da última instrução 

preliminar da unidade técnica formulado pelo advogado Alexandre Ramos 

Albuquerque, OAB/SP nº 201176, procurador constituído pelo 

Superintendente em exercício do SENAR-AR/SP, Vicente José Rocco (fls. 

1.743 e 1.744 do vol. 8 do principal)  

Consta dos autos que o procurador foi informado da tramitação do processo 
por meio de notificação do Push de processos (fls. 1757 a 1761 do vol. 8 do 

principal) 

Nesta oportunidade, o SENAR-AR/SP encaminhou alguns esclarecimentos 

iniciais, ao mesmo tempo em que informou aguardar os atos convocatórios 

para apresentação de defesa dos responsáveis (fls. 1.748 a 1.756 do vol. 8 

do principal) 

Fls. 1.743 a 

1761 do vol. 8 

do principal 

28/1/2008 
relator, Ministro-Substituto, Marcos Bemquerer Costa, autoriza a 

realização de citação e de audiência dos responsáveis. 

Fl. 1.762 do 

vol. 8 do 

principal 

17/11/2008 

Fábio de Salles Meirelles, na condição de Presidente do Conselho 

Administrativo do SENAR-AR/SP e de Presidente da FAESP, nomeia e 

constitui o advogado Alexandre Ramos Albuquerque, OAB/SP nº 201176, 

como seu procurador a fim de representá-lo em processo de prestação de 

contas daquela entidade no Tribunal de Contas da União, relativa ao 

exercício de 2006 (TC - 019.948/2007-5) 

Fl. 1 do Anexo 

11 

19/11/2008 

O advogado Alexandre Ramos Albuquerque substabelece, com reserva, ao 

advogado Romildo Olgo Peixoto Junior, OAB/DF nº 28361, profissional 

vinculado ao escritório do advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira, os 

poderes que lhe haviam sido conferidos por Fábio de Salles Meirelles em 

17/11/2008. 

Fl. 2 do Anexo 

11 

29/12/2008 

Conclusão da instrução de mérito da Secex/SP com proposta de julgamento 

pela irregularidade das contas ordinárias dos responsáveis, condenação ao 

ressarcimento de dano aos cofres do SENAR-AR/SP, aplicação de multa e 

determinação à entidade do Sistema S. 

Fls. 1889 a 

1945 do vol. 9 

do principal 

12/2/2009 
Emissão de parecer do Ministério Público junto ao TCU favorável à 

proposta da unidade técnica. 

Fl. 1946 do 

vol. 9 do 

principal. 

17/2/2009 

O advogado Romildo Olgo Peixoto Junior solicita vista e cópia dos autos, 

no que foi prontamente deferido pelo chefe de gabinete do relator, 

Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

Fl. 3 do Anexo 

11 

19/2/2009 

É juntado aos autos instrumento de procuração por meio do qual Fábio de 

Salles Meirelles constitui o advogado Alexandre Ramos Albuquerque, 

OAB/SP nº 201176, procurador para representá-lo em processo de 

prestação de contas do SENAR-AR/SP no Tribunal de Contas da União, 

relativa ao exercício de 2005 (TC - 016.604/2006-2) 

Fl. 4 do Anexo 

11 

19/2/2009 

Solicitação ao relator, pelo advogado do SENAR-AR/SP, Alexandre Ramos 

Albuquerque, de autorização de vista e cópia do parecer do MP/TCU, bem 

como empréstimo de peças dos autos. 

Fls. 1947 a 

1956 do vol. 9 

do principal 

2/3/2009 

Despacho do chefe de gabinete do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer 

Costa, encaminhando o processo à unidade técnica para análise do pedido 

do advogado. 

Fl. 1958 do 

vol. 9 do 

principal 

11/8/2009 

O SENAR-AR/SP, representado pelo advogado Romildo Olgo Peixoto 

Júnior, OAB/DF nº 28.361, requer a juntada de documentos. 

Nessa oportunidade, apresenta termo de substabelecimento dos poderes 

outorgados ao advogado Alexandre Ramos Albuquerque pela referida 

entidade (fl. 1973 do vol. 10 do principal)  

Fls. 1959 a 

2037 do vol. 10 

do principal. 

6/10/2009 

O SENAR-AR/SP, representado pelo advogado Romildo Olgo Peixoto 

Júnior, OAB/DF nº 28.361, requer a juntada de novos documentos. 

 

Fls. 2038 a 

2104 do vol. 10 

do principal. 
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Data Evento Referência 

23/2/2010 
Julgamento do processo com a prolação do Acórdão 736/2010-TCU-1ª 

Câmara 

Fls. 2.107 a 

2.164 do vol. 

10 do principal 

 

24/2/2010 

Solicitação do vista e cópia dos autos, inclusive do Acórdão 736/2010 -

TCU-1ª Câmara, formulada pelo advogado do SENAR-AR/SP, Diego 

Ricardo Marques, OAB/DF nº 30.782, a quem foram substabelecidos os 

poderes outorgados ao advogado Romildo Olgo Peixoto Júnior, conforme 

instrumento anexo. 

Fls. 2.105 a 

2.106 do vol. 

10 do principal 

 

1/3/2010 

Oposição de embargos de declaração  por Fábio de Salles Meirelles, 

representado pelo advogado Gustavo de Castro Oliveira – OAB/SP nº 

173.147 (procuração anexa, cujo teor da peça recursal foi ratificado pelos 

demais responsáveis 

Fls. 1/17 do 

anexo 12, 

anexos 13 e 

anexo 14. 

18/5/2010 

Incluso o processo em pauta de julgamento da Sessão Ordinária da 

Primeira Câmara do dia 18/5/2010 , foi formulado pedido vista do processo 

pelo Ministro José Múcio Monteiro. 

Fl. 2.186 do 

vol. 11 do 

principal. 

29/6/2010 

Restituído o processo à pauta de julgamento, o Tribunal, ao acolher o voto 
do Ministro-Revisor, José Múcio Monteiro, proferiu o Acórdão 3994/2010-

TCU-1ª Câmara. 

Fls. 2.188 a 

2.208 do vol. 

11 do principal 

 

OBS: A consulta aos autos foi realizada por meio de exame do processo físico, uma vez que não foi cadastrado no e -

TCU 

3.1.9.2 Análise 
278. A seleção deste processo como objeto de investigação foi motivada basicamente pela 

notícia veiculada pela imprensa de que advogados vinculados ao escritório Cedraz & Tourinho 
Dantas haviam logrado reverter o julgamento inicial da prestação de contas ordinárias de 
responsáveis do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Administração Regional de São Paulo 

(SENAR-AR/SP), relativa ao exercício de 2005, de irregular para regular com ressalva, com 
afastamento da condenação dos gestores e terceiros solidários ao ressarcimento de dano aos cofres 

daquela entidade em razão de uma série de atos antieconômicos e ilegítimos, bem assim pela 
supressão de multa pecuniária individual que lhes havia sido infligida pela decisão original. 
Consoante noticiado, tal reversão teria ocorrido por interferência de advogado vinculado ao 

escritório Cedraz & Tourinho Dantas, Romildo Olgo Peixoto Júnior, junto ao Tribunal de Contas da 
União. 

279. Ainda de acordo com a informação divulgada pela mídia, havia suspeita de o aludido 
causídico haver manejado o mesmo expediente ilícito supostamente utilizado no processo de 
fiscalização de licitação da Usina Nuclear Angra 3, ou seja, tráfico de influência e acesso privilegiado 

a dados e informações cuja divulgação não fora autorizada pelo relator, ou pelo Tribunal. 
280. Conforme já salientado no tópico Desenvolvimento dos Trabalhos, não compete à 

comissão de sindicância reavaliar os fundamentos jurídicos que conduziram os membros da Primeira 
Câmara deste Tribunal a rever o julgamento de mérito da prestação de contas do SENAR-AR/SP, mas 
apenas apurar a existência de indícios de ilícitos administrativos definidos no escopo da investigação. 

Nesse norte, o exame de todos os eventos ocorridos ao longo da tramitação processual não evidencia 
ou aponta qualquer indício de tratamento privilegiado conferido a advogado vinculado ao escritório 

Cedraz & Tourinho Dantas no sentido de permitir-lhe acesso antecipado às informações reservadas 
do Tribunal, ou mesmo, de consentir-lhe interferência indevida no julgamento desta Corte. 
281. Pelo que se extrai dos eventos registrados no processo, o defensor valeu-se de suas 

prerrogativas profissionais e das faculdades que lhe confere a legislação processual do Tribunal de 
Contas da União para, legitimamente, defender os interesses de seus constituintes. Não se verificou, 

por exemplo, ausência de autorização para as concessões de vista e cópia dos autos, juntada de 
documentos e apresentação de defesa. 
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282. Também foi verificada existência de registros do advogado Diego Ricardo Marques no 

Push de processos do TCU, com início em 1/10/2009 e término em 31/7/2014, os quais revelam a 
postura normal do defensor em realizar o acompanhamento do processo de interesse de seu cliente. 

283. De igual forma, exame dos metadados de comunicações telefônicas e de mensagens de 
correio eletrônico do Tribunal não permitem entrever qualquer suspeita mínima de acesso 
privilegiado a dados e informações do TCU, ou mesmo de exploração de prestígio pelos referidos 

causídicos junto a autoridades desta Corte a fim de tutelar interesses privados de terceiros. 
284. Não foi possível analisar os metadados das versões de arquivos de voto revisor, a fim 

verificar eventuais indícios de que tais documentos não tenham sido gerados ou produzidos no TCU. A 
maior parte dos arquivos identificados não pôde ser recuperada da base de dados do Sistema de 
Gestão Eletrônica de Documentos do Tribunal (Sistema GED). Embora tenham sido recuperadas três 

versões da minuta de voto revisor (arquivos identificados com a denominação a1315117v1, todos do 
dia 28/9/2010), esses documentos não se referem ao TC 016.604/2006-2. 

285. Restou, também, prejudicado o exame de possível acesso dos advogados do escritório aos 
gabinetes de autoridades desta Corte, por inexistência de registros de visitas às unidades do Tribunal 
antes de maio de 2011. À mingua de outros elementos probatório, não há como afirmar 

comportamento suspeito, a não ser o normal agenciamento de interesses de seus constituintes. 
3.1.9.3 Conclusão 

286. Com base nos elementos colhidos em diligências realizadas pela comissão de sindicância, 
não se pode afirmar a existência de indícios mínimos, sequer de evidências de autoria e materialidade 
de envolvimento de autoridade e servidores desta Corte de Contas em suposto tráfico de influência ou 

acesso privilegiado a dados e informações do TCU por advogados vinculados ao escritório Cedraz & 
Tourinho Dantas. 

3.1.10 TC 014.543/2010-9 

287. Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 
901/2010-TCU-Plenário, exarado nos autos de representação (TC 003.296/2006-5), em razão de 

supostas irregularidades decorrentes da não-comprovação da boa e regular aplicação dos recursos 
federais repassados por força do Convênio SIAFI nº 424761 (processo nº 982/201), firmado entre a 

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), entidade 
supervisionada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e a entidade Força Sindical. 
288. O Convênio foi firmado em 26/11/2001 e vigiu até 19/1/2003, já considerado os termos 

aditivos. O ajuste teve por objeto analisar o custo social, humano e econômico dos acidentes de 
trabalho no município de São Paulo, abrangendo a identificação das principais causas desses 

acidentes, o tratamento de saúde oferecido, a assistência previdenciária prestada, a reabilitação 
profissional, a reinserção dos trabalhadores acidentados e outras ações exercidas pelas autoridades 
públicas competentes. Para custeio do ajuste, foi previsto desembolso de R$ 1.050.000,00, dos quais 

R$ 950.000,00 foram transferidos pelo órgão concedente e R$ 100.000,00 assumidos como 
contrapartida pelo convenente. 

289. O Plano de Trabalho anexo ao instrumento de convênio previu a realização das seguintes 
etapas: 

 elaboração de estudo quantitativo dos acidentes de trabalho registrados pelas 

Comunicações de Acidente de Trabalho (CATs) no município de São Paulo, referente ao 
período de 12 meses, abrangendo as categorias de trabalhadores metalúrgicos, da 

construção civil e do transporte urbano. Para implantação dessa meta, foi previsto o 
desenvolvimento de software para codificação, registro informatizado e geração de 
relatórios referentes às comunicações de acidente de trabalho; 

 elaboração de estudo qualitativo e quantitativo do custo econômico, social e humano dos 
acidentes de trabalho registrados no município de São Paulo, abrangendo as categorias 

de trabalhadores metalúrgicos, da construção civil e do transporte urbano; 
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 elaboração de diagnóstico da assistência prestada pelos serviços públicos aos acidentados 

do trabalho e apresentação de relatório final em seminário público; 
290. Quanto ao levantamento das CATs (comunicações de acidente de trabalho), etapa 

preparatória para a conclusão das demais, a convenente se propôs a obter registros de comunicações 
de acidentes ocorridos em um período de 12 meses contínuos no município de São Paulo, estimadas 
em 10 a 12 mil documentos. 

291. Após a apresentação da prestação de contas final, ocorrida em 17/1/2003, o convênio foi 
arquivado pela Fundacentro com pareceres pela regularidade da aplicação dos recursos repassados. 

Contudo, a Controladoria-Geral da União (CGU), ao realizar auditoria de gestão da Fundacentro 
relativa ao exercício de 2003, concluiu pela comprovação insatisfatória da aplicação dos recursos 
públicos transferidos à Força Sindical por meio do Convênio SIAFI nº 424761, razão pela qual 

recomendou a instauração de tomada de contas especial. 
292. No âmbito do processo de representação (TC 003.296/2006-5) que deu origem à 

instauração desta TCE, foram identificadas, entre outras, as seguintes irregularidades: 
 falta de detalhamento, em plano de trabalho, dos itens de despesa da contrapartida e 

ausência de comprovação de utilização desses recursos na 1ª prestação de contas parcial 

apresentada pela Força Sindical, em desobediência aos arts. 7º, I, 28, § 4º, 30 e 32 da IN 
STN nº 1/1997; 

 falta de detalhamento, na prestação de contas, dos custos das atividades executadas com 
os recursos repassados à Força Sindical pela Fundacentro, tais como a descrição do 
quantitativo de técnicos, profissionais e pesquisadores necessários para realização de 

cada etapa do plano de trabalho, bem como a ausência dos documentos comprobatórios 
de despesas executadas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 

(FESPSP), entidade contratada pela associação sindical para execução do objeto do 
ajuste, em afronta ao art. 30 da IN STN nº 1/1997 e Cláusula Oitava, parágrafo único, do 
termo de convênio; 

 falhas dos ordenadores de despesa e gestores técnicos e financeiros da Fundacentro na 
fiscalização e acompanhamento da execução do objeto conveniado; 

 descumprimento do plano de trabalho em razão das seguintes deficiências verificadas na 
prestação de contas final do termo de convênio: não-disponibilização de software para 
registro informatizado das Comunicações de Acidente Trabalho (CAT); não-realização de 

levantamento de todas as CATs registradas no INSS, no período de 12 meses, referentes ao 
município de São Paulo e abrangendo as categorias de trabalhadores metalúrgicos, da 

construção civil e do setor de transportes urbanos; não-comprovação da realização de 
seminário após a apresentação da prestação de contas final; falta de objetividade na 
apresentação dos resultados finais do projeto, com ausência de indicação das conclusões, 

objetivos alcançados e aplicabilidade dos produtos gerados; 
 alteração do plano de trabalho sem prévia aprovação pelo órgão concedente e sem 

redimensionamento dos custos do termo de ajuste. Alegando dificuldade para obtenção de 
dados de Comunicações de Acidentes de Trabalho junto ao INSS, a Força Sindical deixou 
de processar 12.000 CATs para utilizar registros de 120 CATs fornecidos pela FIESP, a 

fim de realizar os estudos previstos no convênio. 
293. As irregularidades verificadas no acompanhamento e na fiscalização do termo de 

convênio ensejaram a rejeição das razões das justificativas de alguns dos responsáveis da 
Fundacentro ouvidos em audiência, bem assim aplicação de sanção pecuniária individual, conforme 
Acórdão 901/2010-TCU-Plenário, exarado nos autos de representação (TC 003.296/2006-5). 

294. Portanto, foi remetida para a Tomada de Contas Especial (TCE) a apuração dos fatos 
concernentes à não-comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por 

meio do referido termo de convênio, bem assim a identificação dos responsáveis e a quantificação do 
débito. 
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295. Originalmente, a relatoria da TCE coube ao Ministro Aroldo Cedraz. No entanto, 

conforme despacho proferido em 14/3/2011, Sua Excelência declarou-se impedido para presidir a 
instrução do processo. A relatoria final do processo coube ao Ministro Vital do Rêgo. 

296. Após o saneamento do processo, o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, ao atuar 
em substituição ao Ministro Vital do Rêgo, propôs, em concordância com a unidade técnica e o 
Ministério Público: julgar irregulares as contas especiais de Paulo Pereira da Silva e de Ricardo 

Patah e condená-los, em solidariedade com a Força Sindical e a Fundação Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo, ao ressarcimento da integralidade dos valores transferidos pela Fundacentro 

àquela entidade sindical por força do Convênio SIAFI nº 424761; aplicar aos responsáveis sanção 
pecuniária individual, proporcional ao dano. 
297. No entanto, o Tribunal, mediante o Acórdão 2150/2016-TCU-Plenário, acolheu voto 

divergente do Revisor, Ministro Bruno Dantas, pelo que: 
 julgou regulares com ressalvas as contas de Paulo Pereira da Silva e Ricardo Patah, 

dando-lhes quitação; 
 rejeitou as alegações de defesa apresentadas pela Força Sindical e pela Fundação Escola 

de Sociologia e Política de São Paulo, fixando-lhes novo e improrrogável prazo para 

recolhimento aos cofres da Fundacentro de valores cuja aplicação não foi comprovada 
pela convenente; 

 cientificou a Força Sindical e a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo de 
que o recolhimento tempestivo de débito, atualizado monetariamente, permitirá o 
julgamento das contas regulares com ressalvas, ao passo que o não-recolhimento tende a 

conduzir o julgamento das contas irregulares com imputação do débito, atualizado 
monetariamente e acrescido de juros de mora, além de aplicação de multa de até 100% do 

valor atualizado do dano ao erário. 
3.1.10.1 Principais ações processuais 

Data Evento Referência 

25/5/2010 Autuação do processo. 

Espelho do 

processo (e-

TCU) 

1/2/2011, 

8/2/2011, 

9/2/2011 

Instrução preliminar da TCE, elaborada pela Secretaria de Controle 
Externo em São Paulo. Propõe a  citação dos responsáveis solidários: Srs. 

Paulo Pereira da Silva e Ricardo Patah, representantes da Força Sindical e 

signatários do convênio; Força Sindical, pessoa jurídica que recebeu os 

recursos públicos para execução do objeto conveniado; Fundação Escola 

de Sociologia e Política de São Paulo, pessoa jurídica contratada para a 

execução do objeto do convênio 

e-TCU 

Volume 

Digitalizado 

peça 5, págs. 

144 a 173 

17/2/2011 e 

21/2/2011 

Deferimento de pedido de vista e de cópia de peças dos autos, bem como de 

prorrogação de prazo para entrega de documentos, formulado pela Força 

Sindical e por Paulo Pereira da Silva, representados pela advogada 

Tathiane Modolo M. Guedes 

e-TCU 

Volume 

Digitalizado 

peça 5, pág. 

174 a 176 

22/2/2011, 

3/3/2011 

Encaminhamento ao gabinete do relator de pedido prorrogação de prazo 

para apresentação de defesa, formulado pela Força Sindical e pelo Sr. 
Ricardo Patah, ambos representados pelo advogado Diego Ricardo 

Marques 

e-TCU 

Volume 

Digitalizado 

peça 5, págs. 

181 a 191 
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Data Evento Referência 

28/2/2011 

Advogado Diego Ricardo Marques requer: 

- juntada de substabelecimento e de vista e cópia digitalizada dos autos, 

formuladas por Ricardo Patah; 

- prorrogação de prazo para apresentação de defesa, formulada por Paulo 

Pereira da Silva; 

- juntada de instrumento de Procuração em que Paulo Pereira da Silva 

outorga poderes para os advogados Romildo Olgo Peixto Júnior, Diego 

Ricardo Marques, Marcos de Araújo Cavalcanti e Thiago Groszewicz 

representarem os interesses do outorgante no patrocínio e acompanhamento 

do TC 014.543/2010-9 

e-TCU 

Volume 

Digitalizado 

peça 5, págs. 

193 a 200 

14/3/2011 

Despacho proferido em 11/3/2011 pelo relator, Ministro Aroldo Cedraz, 

declara o seu impedimento para relatar o processo e encaminha os autos à 

Presidência do TCU para sorteio de novo relator. 

e-TCU 

Volume 

Digitalizado 

peça 5, pág. 

192  

14/3/2011 
Apresentação de alegações de defesa pela Força Sindical, representada pelo 

advogado Diego Ricardo Marques 

e-TCU 

Volume 

Digitalizado 

peça 5, 

págs.203 a 223 

30/3/2011 

Deferimento pelo novo relator, Ministro Ubiratan Aguiar, de pedido 

prorrogação de prazo para apresentação de alegações de defesa e de 

concessão de cópia digitalizada dos autos, formulado por Ricardo Patah, 
representado pelo advogado Diego Ricardo Marques 

e-TCU 

Volume 

Digitalizado 

peça 5, 

págs.225 a 227 

7/4/2011 
Pedido de Vista e Cópia do processo formulado por Ricardo Patah, 
representado pelo advogado Diego Ricardo Marques 

e-TCU 

Volume 

Digitalizado 

peça 5, pág. 

228 

25/4/2011 
Apresentação de alegações de defesa por Ricardo Patah, representado pelos 

advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior e Thiago Groszewicz Brito  

e-TCU 

Volume 

Digitalizado 

peça 6, págs. 2 

a 34 

5/5/2011 

Apresentação de alegações de defesa por Paulo Pereira da Silva, 
representado pelos advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior, Diego 

Ricardo Marques e Thiago Groszewicz Brito 

e-TCU 

Volume 

Digitalizado 

peça 6, págs. 

36 a 70 

11/7/2001 

Instrução de mérito da TCE pela Secretaria de Controle Externo de São 

Paulo, com proposta de rejeição de alegações de defesa dos responsáveis 

solidários, aplicação de sanção pecuniária individual e condenação ao 

ressarcimento de dano aos cofres da Fundacentro. 

O processo é tramitado para o Ministério Público junto ao TCU. 

e-TCU 

Volume 

Digitalizado 

peça 6, págs. 

71 a 109 

2/9/2011 

Renúncia aos poderes de representação processual outorgados aos 

advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior e Marcos de Araújo Cavalcanti 

pela Força Sindical, por Paulo Pereira da Silva e por Ricardo Patah 

e-TCU 

Volume 

Digitalizado 

peça 6, pág. 

111 

16/9/2011 
Apresentação de Memorial pela Força Sindical e outros, subscrito pelos 

advogados Diego Ricardo Marques e Thiago Groszewicz Brito  

e-TCU 

Volume 

Digitalizado 

peça 6, págs. 

112 a 127  

17/11/2011 
Alteração da relatoria do processo do Ministro Ubiratan Aguiar para a 

ministra Ana Arraes, e restituição do processo da Secex/SP para o MP/TCU 
e-TCU 
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Data Evento Referência 

23/4/2012 

Parecer do Ministério Público junto ao TCU. 

Manifesta-se parcialmente de acordo com a proposta da unidade técnica por 

entender que a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – 

FESPSP também seja condenada em débito na tomada de contas especial, 

em solidariedade com a Força Sindical e os Srs. Paulo Pereira da Silva e 

Ricardo Patah. 

e-TCU 

Volume 

Digitalizado 

peça 6, págs. 

131 a 136 

13/6/2012 
Deferimento de pedido de vista e cópia digitalizada dos autos à advogada da 

Força Sindical, Tathiane Modolo Martins Guedes. 

e-TCU 

peça 22 

6/12/2012 
Declaração de impedimento da relatora, ministra Ana Lúcia Arraes de 

Alencar. 
e-TCU 

peça 23 

11/12/2012 
Sorteio de novo relator e distribuição do processo para o Ministro José 

Jorge. 
e-TCU 

2/5/2013 

Deferimento pelo relator, Ministro José Jorge, de pedido de vista e cópia 

dos autos, formulado pelo advogado Diego Ricardo Marques, em nome da 

Força Sindical e do Sr. Paulo Pereira da Silva. 

e-TCU 

peça 25 

20/6/2013 
Apresentação de Memorial por Ricardo Patah, em peça subscrita pelo 

advogado Diego Ricardo Marques.  

e-TCU 

peça 27 

18/6/2013 

Despacho do relator, Ministro José Jorge, encaminha o processo para 

Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo para análise do 

memorial apresentado por Ricardo Patah. 

e-TCU 

peça 28 

21/6/2013 
Pedido de cópia de peças dos autos formulado pelo representante legal do 

responsável Ricardo Patah, advogado Thiago Groszewicz Brito. 

e-TCU 

peça 29 

1/7/2013 

Instrução de mérito elaborada pela Secretaria de Controle Externo no 

Estado de São Paulo, a qual analisa memorial apresentado por Ricardo 

Patah. 

A unidade técnica ratifica a proposta anterior de rejeição das alegações de 

defesa dos responsáveis solidários, o julgamento pela irregularidade das 

contas especiais, a condenação ao ressarcimento de dano e a aplicação de 

sanção pecuniária individual e encaminhamento de cópia da deliberação ao 

Ministério Público da União. 

e-TCU 

peças 30, 31 e 

32 

5/7/2013 e 

9/7/2013 

Deferimento de pedido de cópia digitalizada e integral dos autos aos 

advogados Diego Ricardo Marques e Thiago Groszewicz Brito, 

representantes legais da Força Sindical e dos responsáveis Paulo Pereira 

da Silva e Ricardo Patah. Os causídicos foram representados pelo 

estagiário André de Vilhena Moraes Silva . 

e-TCU 

peças 33 e 34 

1º/11/2013 Parecer do MP/TCU endossa a proposta de mérito da Secex/SP. 
e-TCU 

peça 35 

5/11/2013 a 

7/11/2013 

Deferimento de pedido de vista e cópia do parecer do MP/TCU aos 

advogados Diego Ricardo Marques e Thiago Groszewicz Brito , 

representantes legais da Força Sindical e dos responsáveis Paulo Pereira da 

Silva e Ricardo Patah. Os causídicos foram representados pelo estagiário 

André de Vilhena Moraes Silva. 

e-TCU 

20/1/2015 
Alteração da relatoria do processo do Ministro José Jorge para o Ministro 

Vital do Rêgo 
e-TCU 

15/6/2015 
Inclusão do Processo na Pauta da Sessão Ordinária de Julgamento do 

Plenário, prevista para o dia 17/6/2015 
e-TCU 

17/6/2015 
Exclusão do Processo da Pauta da Sessão Ordinária de Julgamento do 

Plenário 
e-TCU 

25/6/2015 

Renúncia dos poderes de representação processual outorgados aos 

advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior e Marcos de Araújo Cavalcanti 

pela Força Sindical, por Paulo Pereira da Silva e por Ricardo Patah. Os 

causídicos requerem a imediata exclusão dos seus nomes da lista de 

patronos dos responsáveis na TCE 

e-TCU 

peça 38 

1/8/2016 
Processo incluído na pauta da sessão ordinária do Plenário, prevista para a 

3/8/2016 

e-TCU 

 

3/8/2016 Processo excluído da pauta da sessão de votação 
e-TCU 

 

17/8/2016 
Apreciação do processo, com a prolação do Acórdão 2150/2016-TCU-

Plenário 
e-TCU 
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3.1.10.2 Análise 

298. O primeiro fato que se extrai do histórico de eventos processuais é a declaração de 
impedimento do Ministro Aroldo Cedraz para presidir a instrução da tomada de contas especial, 

conforme despacho exarado em 11/3/2011. Até esse momento, Sua Excelência não havia proferido 
qualquer ato de cunho decisório que pudesse influenciar no deslinde do processo. A tomada de contas 
especial encontrava-se em fase de instrução preliminar com a realização de citação dos responsáveis 

solidários pela unidade técnica, tendo por base portaria de delegação do relator. 
299. Ao serem instados para apresentar defesa, os responsáveis constituíram os advogados 

Romildo Olgo Peixoto Júnior, Diego Ricardo Marques, Marcos de Araújo Cavalcanti e Thiago 
Groszewicz, todos vinculados ao escritório Cedraz & Tourinho Dantas, atual Cedraz Advogados. Na 
mesma oportunidade, os referidos causídicos requereram ao Ministro Aroldo Cedraz vista e cópia dos 

autos, bem como prorrogação para apresentação das respectivas alegações de defesa. A solicitação 
dos patrocinadores sequer foi analisada pelo relator original ao declinar sua competência para 

conduzir o processo. 
300. Do ponto de vista formal, a manifestação de impedimento do relator inicial está coerente 
com a vedação contida no art. 144, III, do Código de Processo Civil que considera defeso ao julgador 

atuar em processo no qual postule, como advogado da parte, respectivo cônjuge ou parente, 
consangüíneo ou afim, em linha reta; ou na linha colateral até o terceiro grau, inclusive. Com efeito, 

o vínculo de parentesco do Ministro Aroldo Cedraz com o principal sócio do escritório (Tiago Cedraz 
Leite Oliveira) ao qual estavam vinculados os causídicos constituídos nos autos poderia comprometer 
a imparcialidade do julgamento. 

301. Mesmo considerando o afastamento do Ministro Aroldo Cedraz na condução e no 
julgamento do processo, a comissão de sindicância cuidou de examinar a existência de indícios de 

exploração de tráfico de influência e de acesso privilegiado a dados e informações por parte dos 
aludidos causídicos, tendo por base qualquer forma de mediação oculta de interesse privados junto 
aos demais magistrados e servidores públicos desta Corte. 

302. Nesse sentido, a análise dos eventos processuais disponíveis no e-TCU revela que os 
patrocinadores da lide atuaram dentro das suas prerrogativas que lhe conferem a legislação 

processual do Tribunal de Contas da União, tendo-se-lhes concedido regularmente os pedidos de vista 
e cópia dos autos mediante prévia autorização do relator ou, mediante prévia delegação de 
competência, pela unidade técnica. De igual forma, os causídicos manejaram todos os instrumentos 

que lhe garantem a lei para defesa do interesse de seus constituintes, tendo, inclusive, utilizado 
sistema de acompanhamento processual. 

303. Ao examinar os metadados de comunicações de ligações telefônicas feitas a partir de 
ramais do Tribunal no período entre a inclusão e exclusão do processo da pauta de julgamento, 
ocorrido entre 15/6/2015 a 17/8/2016, não foi possível extrair indícios mínimos de interlocução entre 

representantes do aludido escritório e qualquer agente público desta Corte de Contas que pudesse 
evidenciar transferência indevida de informações. A mesma conclusão se obtém da análise dos 

registros de metadados de mensagens recebidas e enviadas do escritório, pelo correio eletrônico do 
Tribunal, os quais não contêm qualquer alusão a conteúdo de informação ou documento do processo 
cujo acesso não tenha sido previamente autorizado pelo Tribunal. 

304. Os registros de acesso de usuários internos do Tribunal aos documentos que integram o 
processo também não apontam qualquer indício de mediação de interesse dos referidos causídicos 

que, correlacionados a outros eventos processuais, possa indicar a recuperação de informações 
reservadas ou inserção de documentos reveladores de interferência indevida em deliberações desta 
Corte de Contas. 

3.1.10.3 Conclusão 
305. Não é possível afirmar, com base nos registros disponíveis neste processo de sindicância, 

da existência de qualquer indício, sequer de evidências, de envolvimento de servidores ou de 
magistrados da Corte de Contas em tráfico de influência ou acesso privilegiado de dados e 
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informações que tenham sido patrocinados por sócios e advogados vinculados ao escritório Cedraz & 

Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados. 
3.1.11 TC 005.361/2011-7, TC 004.512/2011-1, TC 028.367/2011-1, TC 006.542/2011-5 e TC 

028.309/2011-1 

306. Trata-se de processos autuados pelo Tribunal de Contas da União com o objetivo de 
apurar possíveis irregularidades relacionadas à celebração, fiscalização e execução dos convênios 

702.720/2008, 718.467/2009 e 746.753/2010, celebrados entre o Ministério do Turismo (MTur) e as 
organizações não-governamentais Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (Ibrasi) e 

Cooperativa de Negócios e Consultoria Turística (Conectur). 
307. Todos os convênios previam a execução de ações inscritas âmbito do programa de 
trabalho ‘Qualificação de profissionais associados ao segmento do turismo no estado do Amapá’. Os 

valores envolvidos nesses acordos totalizaram o montante original de cerca de R$ 12.600.000,00. 
308. Os ajustes foram apreciados por esta Corte de Contas nos TCs 005.361/2011-7, 

006.542/2011-5, 004.512/2011-1, 028.367/2011-1 e 028.309/2011-1, conforme será resumidamente 
descrito a seguir. 
3.1.11.1 Convênio 702.720/2008 

309. Em representação autuada no TC 006.542/2011-5, a Secretaria de Controle Externo no 
Estado do Amapá apurou possíveis irregularidades na celebração, fiscalização e execução do 

Convênio nº 702.720/2008, firmado entre o Ministério do Turismo e a Cooperativa de Negócios e 
Consultoria Jurídica – Conectur. 
310. Celebrado em 31/12/2008, com valor total de R$ 2.750.000,00, sendo R$ 2.500.000,00 

oriundos do concedente e R$ 250.000,00, do convenente, o convênio tinha por objetivo a ‘realização 
de estudos e pesquisas sobre logística no turismo no Estado do Amapá, levando em conta a situação 

das redes estabelecidas ao redor dos serviços turísticos’. 
311. Inspeção realizada pela unidade técnica registrou, em síntese, os seguintes indícios de 
irregularidade: 

 celebração do ajuste com entidade privada sem qualificação técnica e capacidade 
operacional para executar o objeto conveniado; 

 ausência de fiscalização, pelo órgão concedente, da aplicação dos recursos conveniados; 
 ausência na prestação de contas de peças exigíveis pelo termo de convênio; 
 pagamento de despesas sem cobertura contratual; 

 execução do convênio em desacordo com o plano de trabalho aprovado; 
 ocorrência de fraude nos processos de cotação prévia de preços; 

 realização de pagamentos sem a correspondente contraprestação dos serviços. 
312. Por intermédio do Acórdão 2141/2011-TCU-Plenário, o Tribunal, ao acolher as propostas 
uniformes do relator e da unidade técnica, determinou, entre outras medidas: a conversão dos autos 

de representação em tomada de contas especial para citação dos responsáveis solidários e audiência 
dos gestores públicos; decretação da indisponibilidade temporária dos bens dos envolvidos. 

313. A Tomada de Contas Especial foi autuada no TC 028.309/2011-1, tendo o Tribunal, após 
o devido processo legal, proferido o Acórdão 3611/2013 (relator: Ministro Benjamin Zymler), 
retificado pelos Acórdãos 1071/2014, 1636/2014, todos do Plenário, em que deliberou, entre outras 

medidas, por: 
 julgar irregulares as contas de Wladimir Silva Furtado, condenando-o solidariamente com 

Cooperativa de Negócios e Consultoria Turística, Jads Assessoria e Consultoria em 
Gestão Empresarial Ltda., Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda, AG1 Turismo 
Ltda, Aginaldo Fernandes Pimenta, Hugo Leonardo Gomes, Humberto Silva Gomes, 

Marcelo Sotomaior Cardoso, e Flavia de Andrade Duque ao ressarcimento das quantias 
especificadas; 

 aplicar aos responsáveis cujas contas foram julgadas irregulares, sanção pecuniária 
individual proporcional ao dano ao erário; 
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 aplicar sanção pecuniária individual a Kerima Silva Carvalho e a Edimar Gomes da Silva, 

em razão de prática de ato com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 

3.1.11.2 Convênio 718.467/2009 
314. O Convênio 718.467/2009 foi objeto de representação formulada por equipe da Secretaria 
de Controle Externo no Amapá (Secex/AP), autuada no TC 004.512/2011-1, acerca de possíveis 

irregularidades verificadas na sua celebração, fiscalização e execução. 
315. O ajuste foi celebrado entre o Ministério do Turismo e o Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Sustentável - Ibrasi no valor de R$ 4.445.000,00, dos quais R$ 4.000.000,00 foram 
repassados pelo órgão concedente e R$ 445.000,00, assumidos como contrapartida pelo convenente. 
316. Firmado em 21/12/2009 e com vigência até 24/9/2011, o acordo tinha por finalidade a 

capacitação para o turismo no estado do Amapá. 
317. Fiscalização realizada pela Secex/AP identificou as seguintes irregularidades: 

 ausência de fundamentação para a não-realização de chamamento público para seleção 
da entidade convenente; 

 contratação de entidade sem condições técnicas ou operacionais; 

 não-realização de cotação prévia de preço de mercado por intermédio do Sistema de 
Convênios do Governo Federal (Siconv); 

 direcionamento e fraude nas contratações; 
 ausência de preços de referência e de critérios de aceitabilidade de preços; 
 inexecução ou execução parcial do objeto pactuado; 

 pagamento antecipado de serviços; 
 fraude nos documentos comprobatórios de despesas; 

 contrapartida não executada ou executada irregularmente; 
 inexistência ou fiscalização insatisfatória de convênios/contratos. 

318. Por meio do Acórdão 2140/2011-TCU-Plenário, proferido na Sessão Ordinária do dia 

17/8/2011, o Tribunal converteu os autos de representação em tomada de contas especial para citação 
dos responsáveis solidários, audiência dos gestores públicos e oitiva das empresas envolvidas. 

Determinou, também, a suspensão cautelar da execução do ajuste, o bloqueio de repasse de outros 
recursos e a indisponibilidade temporária de bens dos envolvidos. 
319. Após o devido processo legal, a Tomada de Contas Especial, autuada no TC 

028.367/2011-1, foi julgada pelo Tribunal em 14/9/2016, por conduto do Acórdão 2329/2016-TCU-
Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), em que, entre outras medidas: 

 arquivou o processo, sem julgamento de mérito, em relação ao Sr. Jorge Kengo Fukuda, 
ante o seu falecimento antes da apresentação das razões de justificativa; 

 acolheu as razões de justificativa dos Srs. Mário Augusto Lopes Moysés, Errolflyb de 

Souza Paixão e Francisca Regina Magalhães Cavalcante; 
 julgou irregulares as contas especiais de Luiz Gustavo Machado, Wladimir Silva Furtado, 

David Lorran da Silva Teixeira, Merian Guedes de Oliveira e Hellen Luana Barbosa da 
Silva, bem como do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável 
– Ibrasi e da Cooperativa de Negócios e Consultoria Turística – Conectur, condenando-os 

solidariamente a ressarcirem ao erário as importâncias que discrimina e aplicando-lhes 
sanção pecuniária individual, proporcional ao dano; 

 aplicou sanção pecuniária ao Sr. Luiz Gustavo Machado em razão de prática de ato com 
grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial; 

 solicitou à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas da União, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos 

responsáveis julgados em débito. 
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3.1.11.3 Convênio 746.753/2010 

320. O Convênio 746.753/2010 foi objeto de auditoria realizada pela Secretaria de Controle 
Externo do Amapá, autuada no TC 005.361/2011-7. 

321. O ajuste foi celebrado entre o Ministério do Turismo, por intermédio da Secretaria 
Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo, e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
de Infraestrutura Sustentável – Ibrasi, com vigência entre 2/9/2010 e 15/9/2011. Tinha por objeto a 

implantação de processos participativos para fortalecimento da cadeia produtiva de turismo no 
Estado do Amapá. 

322. Para custeio da finalidade do convênio foi acordada a importância total de R$ 
5.556.000,00, dos quais R$ 556.000,00 são referentes à contrapartida do convenente. 
323. Durante a fiscalização do ajuste, a Secretaria de Controle Externo no Amapá (Secex/AP) 

identificou as seguintes irregularidades: 
 a) celebração do convênio com entidade privada sem qualificação técnica e capacidade 

operacional para gerir a avença nem condições estatutárias condizentes com o objeto 
conveniado; 

 b) ausência de fundamentação quanto a não realização de chamamento público para a 

celebração do convênio, em desacordo com o disposto na Orientação Normativa AGU 
31/2010; 

 c) não indicação de servidor para a fiscalização da aplicação dos recursos conveniados; 
 d) inexistência ou insuficiência de fiscalização da aplicação dos recursos conveniados; 
 e) ausência de registro no Siconv dos atos e procedimentos relativos ao convênio; 

 f) liberação irregular de parcelas dos recursos conveniados, em face das seguintes 
ocorrências: 

 f.1) repasse de recursos ao convenente, no valor de R$ 3.000.000,00, sem que nenhuma 
das cinco metas do projeto tivesse sido concluída; 

 f.2) liberação ao convenente, em 30/12/2010, da segunda parcela do convênio, no valor de 

R$ 1.000.000,00, data em que se encontrava vencida a respectiva certidão comprobatória 
de regularidade quanto ao depósito das parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS; 
 g) ausência de registro no Siconv de informações e documentos comprobatórios da 

execução de despesas com recursos da contrapartida conveniada relativa às etapas 2 e 3 

da meta 1 do convênio. 
324. Após exame da oitiva prévia do MTur e do Ibrasi, o Tribunal prolatou o Acórdão 

2066/2011-TCU-Plenário, parcialmente alterado pelo Acórdão 2666/2011-TCU-Plenário, em que, 
entre outras medidas: 

 I) determinou à Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo do 

Ministério do Turismo: 
 I.1) a suspensão cautelar da execução do Convênio 746.753/2010 até que o Tribunal 

decida a matéria; 
 I.2) adoção de medidas junto ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura 

Sustentável (Ibrasi) para abster-se de utilizar qualquer parcela de montante de R$ 

3.000.000,00 liberado pela Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do 
Turismo do Ministério do Turismo, por força do Convênio 746.753/2010, inclusive os seus 

acrescimentos decorrentes de aplicações financeiras, até que o Tribunal delibere sobre o 
assunto; 

 II) determinou à Caixa Econômica Federal o bloqueio, de imediato, do saque ou da 

transferência de qualquer parcela dos R$ 3.000.000,00, inclusive os seus acrescimentos 
decorrentes de aplicações financeiras, até pronunciamento posterior do Tribunal; 
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 III) determinar à Secex/AP a realização de audiências dos responsáveis do Ministério do 

Turismo por irregularidades na celebração, fiscalização e execução do Convênio 
746.753/2010. 

325. Depois do exame das razões de justificativa apresentadas por ex-gestores do Ministério do 
Turismo, o Tribunal, ao acolher o voto do relator, Ministro Augusto Nardes, exarou o Acórdão 
2615/2012-TCU-Plenário, por meio do qual: excluiu o Sr. Luiz Gustavo Machado da relação 

processual; acolheu as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Colbert Martins da Silva Filho; 
rejeitou as razões dos demais responsáveis Frederico Silva da Costa e Edimar Gomes da Silva, 

aplicando-lhes multa individual e declarando-os inabilitados para exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança na Administração Pública pelo período de 5 anos. 
326. Mediante Acórdão 2871/2014-TCU-Plenário (relator: Ministro José Jorge), o Tribunal 

negou provimento aos pedidos de Reexame interpostos por Frederico Silva da Costa e Edimar Gomes 
da Silva contra o Acórdão 2651/2012-TCU-Plenário, mantendo os exatos termos da deliberação 

recorrida. 
327. Ao apreciar Embargos Declaratórios opostos ao Acórdão 2871/2014-TCU-Plenário, o 
Tribunal perfilhou o voto do relator, Ministro Vital do Rêgo, e prolatou o Acórdão 116/2016-TCU-

Plenário em que, reformando o Acórdão 2651/2012-TCU-Plenário, afastou a declaração de 
inabilitação dos responsáveis e reduziu a gradação da sanção pecuniária individual aplicada a um 

dos agentes apenados. 
3.1.11.4 Operação Voucher 
328. Com apoio em evidências de irregularidades identificadas nos processos de controle 

externo autuados pelo TCU, bem como em outros elementos obtidos por investigações presididas pela 
Justiça Federal do Amapá e conduzidas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, foi 

deflagrado, no dia 9/8/2011, a Operação Voucher. Referida operação teve por objetivo desbaratar 
esquema de desvio de recursos públicos do Ministério do Turismo, oriundos dos aludidos convênios, 
envolvendo gestores públicos do órgão ministerial, autoridade com prerrogativa de foro, as 

organizações não-governamentais Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (Ibrasi) e 
Cooperativa de Negócios e Consultoria Turística (Conectur), e outras empresas. 

329. As investigações realizadas pela Policial Federal indiciaram os responsáveis como 
incursos em vários ilícitos, tais como crimes contra a Administração Pública e atos de improbidade 
administrativa, dando ensejo ao oferecimento, pelo Ministério Público Federal, de ações penais e 

civis, já recebidas pela Justiça Federal no Estado do Amapá. 
330. No curso das apurações realizadas no âmbito da Operação Voucher, foi também 

identificado possível acesso privilegiado a dados e informações de processos de controle externo em 
tramitação no TCU, versando sobre os referidos convênios, por advogado vinculado ao escritório de 
Tiago Cedraz Leite Oliveira. De acordo com a análise pericial das degravações das interceptações 

telefônicas, autorizadas previamente pela Justiça Federal, o escritório advocatício teria sido 
contratado para atuar na defesa de interesse do Ibrasi perante a Corte de Contas, em articulação com 

gestores do Ministério do Turismo. 
3.1.11.5 Principais ações processuais e extraprocessuais 
331. Considerando que as informações reveladas no curso da Operação Voucher não 

detalharam as circunstâncias e o modo pelos quais representantes do escritório Cedraz & Tourinho 
Dantas ou Cedraz Advogados teriam atuado em processos em tramitação na Corte de Contas, houve 

necessidade de realizar análise conjuminada e cronológica de todos os eventos processuais e 
extraprocessuais envoltos aos TCs 005.361/2011-7, 006.542/2011-5, 004.512/2011-1, 028.367/2011-1 
e 028.309/2011-1, correlacionados aos dados previamente compartilhados pela Justiça Federal do 

Amapá. 
Data Evento Referência 
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Data Evento Referência 

17/2/2011 

A Secex-AP formula representação autuada no TC 004.512/2011-1, para 

apurar irregularidades no Convênio 718.467/2009, celebrado em 21/12/2009, 

entre o MTur e o Ibrasi. 

Esse convênio é frequentemente designado como ‘Amapá 1’ 

Capa do TC 

004.512/2011-1 

24/2/2011 O Ministro José Múcio Monteiro foi sorteado relator do processo. 
Peça 9 do TC 

004.512/2011-1 

28/2/2011 

O relator discorda da necessidade de sorteio e nega competência para relatar o 

processo. 
O Ministro Augusto Nardes assumiu posteriormente a relatoria natural do 

processo. 

Peça 10 do TC 

004.512/2011-1 

2/3/2011 

A Secex-AP autua processo de auditoria, TC 005.361/2011-7, para apurar 

possíveis irregularidades na execução do convênio 746.753/2010 , celebrado 

em 2/9/2010 entre o MTur e o Ibrasi. 

Esse convênio é frequentemente designado como ‘Amapá 2’ 

Capa do TC 

005.361/2011-7 

21/3/2011 

A Secex-AP formula nova representação autuada no TC 006.542/2011-5, 

desta vez para apurar possíveis irregularidades no Convênio 702.720/2008 , 

celebrado em 31/12/2008 entre o Ministério do Turismo e a Conectur para que 

fossem realizados estudos e pesquisas sobre logística no turismo no Estado do 

Amapá, levando em conta a situação das redes estabelecidas ao redor dos 

serviços turísticos. 

Capa do TC 

006.542/2011-5 

29/4/2011 

O relatório de auditoria (TC 005.361/2011-7) é remetido ao gabinete do 

relator, Ministro Augusto Nardes, com proposta de realização de oitivas e 

audiências. 

Peça 23 do TC 

005.361/2011-7 

2/5/2011 

Segundo degravações de áudio de interceptações de ligações telefônicas 

autorizadas pela Justiça Federal, Tiago Cedraz ou Thiago Groszewicz liga 

para Luiz Gustavo, diretor-presidente do Ibrasi, segundo mencionado em 

degravação de escuta telefônica, realizada pelo Departamento da Polícia 

Federal, com autorização da Justiça Federal. 
Esse é o primeiro registro de contato entre o Ibrasi e o escritório do advogado 

Tiago Cedraz Leite Oliveira. 

AC 2/2011, Áudio 

1. 

Fl. 220 do Inquérito 

da Operação 

Voucher (peça 19) 

2/5/2011 

Segundo degravação de áudio de escutas telefônicas entre membros do Ibrasi, 

infere-se que o escritório Cedraz Advogados já atuava, de fato, para a 

entidade. 

Luiz Gustavo avisa Maria Helena que vai ligar para o Dr. Tiago ‘do nosso 

escritório de Brasília’ 

AC 2/2011, Áudio 

1. 

Fl. 220 do Inquérito 

da Operação 

Voucher 

(peça 19) 

12/5/2011 

Por despacho, o relator autoriza apenas as oitivas do MTur e do Ibrasi, 

determina a remessa do relatório de auditoria ao MTur e ao Ibrasi  e restitui o 

processo à Secex-AP. 
As audiências não foram autorizadas. 

Peça 24 do TC 

005.361/2011-7 

13/5/2011 

A Secex-AP remete cópia do relatório acostado à peça 23 do TC 005.361/2011-

7 ao Ibrasi (Ofício 259/2011-TCU/SECEX-AP, de 13/5/2011) juntamente com a 

oitiva autorizada pelo relator. 
Segundo nota do escritório Cedraz Advogados, foi solicitada cópia do 

processo (provavelmente do TC 005.361/2011-7 e do TC 004.512/2011-1) por 

e-mail. 

Nota oficial do 

escritório Cedraz 

publicada na 

Imprensa (Fl. 942 

do Inquérito da 

Operação Voucher; 

peça 19) 

Peça 28 do TC 

005.361/2011-7 

13/5/2011 

O Ibrasi outorga poderes aos advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior, Diego 

Ricardo Marques, Marcos de Araujo Cavalcanti e Thiago Groszewicz Brito, 

todos vinculados ao escritório Cedraz Advogados. 

Peça 79 do TC 

004.512/2011-1 

14/5/2011 O Ibrasi formaliza a contratação do escritório Cedraz Advogados 

Nota oficial do 

escritório Cedraz 

publicada na 

Imprensa (Fl. 942 

do Inquérito da 

Operação Voucher 

– peça 19) 
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Data Evento Referência 

16/5/2011 

Ricardo Marques solicita dilação de prazo para responder ao que denomina 

de ‘alegações de defesa’ (sic.). 

A essa altura, o TC 004.512/2011-1 ainda não tinha sido encaminhado ao 

gabinete do relator. É possível, portanto, que se trate de dilação de prazo para 

encaminhamento de resposta às requisições de informações realizadas 

durante as inspeções efetuadas pela Secex/AP. 

Essa foi, aparentemente, a primeira intervenção do escritório de advocacia nos 

autos do processo. 

Peça 78 do TC 

004.512/2011-1 

17/5/2011 

Segundo nota do escritório advocatício, divulgado na imprensa, foi 

formalizado pedido de vista, o qual havia sido formulado anteriormente por e-

mail. 

Essa peça não foi localizada no TC 005.361/2011-7 nem no TC 004.512/2011-

1. 

Nota oficial do 

escritório Cedraz 

publicada na 

Imprensa (Fl. 942 

do Inquérito da 

Operação Voucher, 

peça 19) 

19/5/2011 

O advogado Thiago Groszewicz Brito Marques (thiagogros@gmail.com) passa 

acompanhar TC 006.542/2011-5 no Push de processos. 

Comentário inserido no Push de processos: ‘EDIMAR GOMES DA SILVA’ 

Cadastro do Push 

de processos (peça 

71) 

20/5/2011 Relatório de inspeção finalizado pelo auditor Paulo Sergio Alves Bezerra  

Peça 82 do TC 

004.512/2011-1 

Informação obtida 

nos metadados do 

documento Word. 

A instrução 

somente foi inserida 

no e-TCU em 

23/5/2011 

20/5/2011 

Thiago Groszewicz Brito encaminha e-mail para Maria Helena Necchi 

cobrando a procuração da cliente ‘o mais breve possível’. Menciona que uma 

cópia eletrônica pode ser mandada ‘no máximo’ até 23/5/2011. 

Laudo 232.11 

files\573160.html, 

disponível no 

Inquérito da 

Operação Voucher 

(peça 19) 

20/5/2011 

O Ibrasi outorga poderes aos advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior, 

Marcos de Araújo Cavalcanti, Diego Ricardo Marques e Thiago Groszewicz 

Brito. 

Peça 31 do TC 

005.361/2011-7 

23/5/2011 

Instrução concluída pela unidade técnica e remetida ao gabinete do relator, 

Ministro Augusto Nardes, com proposta de conversão do processo em tomada 

de contas especial. 

Peça 82 do TC 

004.512/2011-1 

24/5/2011 
O advogado Romildo Peixoto tem reunião com o Ibrasi, segundo mencionado 

em conversa entre membros do Ibrasi. 

AC 2/2011, Áudio 

3. 

Fl. 223 do Inquérito 

da Operação 

Voucher 

Peça 19 

24/5/2011 

Registra-se nos autos pedido de prorrogação de prazo para o Ibrasi responder 

a oitiva autorizada pelo relator: 

‘prorrogação, por mais 30 dias, do prazo para apresentação das razões de 

justificativa (sic.), tendo em vista que a sede da empresa peticionante é na 

cidade de São Paulo/SP e a maioria da documentação relacionada ao Convênio 

n. 746.753/2010 está no Estado do Amapá’ 

Peça 31 do TC 

005.361/2011-7 

24/5/2011 
O Escritório obtém cópia da instrução da unidade técnica. 

Não há registro desse ato processual nos autos do TC 004.512/2011-1 

Nota oficial do 

escritório Cedraz 

publicada na 

Imprensa (Fl. 942 

do Inquérito da 

Operação Voucher) 

Peça 19 
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Data Evento Referência 

25/5/2011 

No gabinete do relator, foi elaborada minuta de despacho com proposta de 

conversão do TC 004.512/2011-1 em tomada de contas especial e autorização 

das diligências, audiência e citações propostas. 

A minuta de despacho não chegou a ser oficializada. 

O processo somente foi apreciado de forma unitária em 17/8/2011, uma 

semana após a deflagração a operação Voucher. 

Doc 46.113.076-6 

(SisDoc) 

26/5/2011 

(13:00) 
Katiana (do Ibrasi) pede para Kérima (do MTur) ligar para Romildo [Peixoto]  

AC 2/2011, Áudio 

11. 

Fl. 300 do Inquérito 

da Operação 

Voucher Peça 19 

26/5/2011 

(15:30) 

Kérima confirma que falou com Romildo e com Tiago Cedraz ou Thiago 

Groszewics. 

Kérima: ‘Falei com o Romildo mais cedo, aí ele falou que ia conversar com o 

Tiago... eu desliguei o telefone agora, tem meio minuto.’ 

Segundo Kérima, a conversa ‘foi, foi boa, assim, acho que eu, nós temos o 

mesmo entendimento de algumas coisas. Eles não acabaram de olhar ainda 

todos os, os, o material que a gente deixou lá, daí a gente vai ver que que eles 

vão, que eles vão fazer.’ 

AC 2/2011, Áudio 

12. 

Fl. 234 do Inquérito 

da Operação 

Voucher Peça 19 

27/5/2011 

Romildo Peixoto liga para Luiz Gustavo Machado (Ibrasi) 

Romildo informa que já dispõe da instrução da unidade técnica e que no dia 

anterior falou com Kérima para alinhar as respostas do MTur com o Ibrasi. 

AC 3/2011, Áudio 

1. 

Fl. 297 do Inquérito 

da Operação 

Voucher 

Peça 19 

1/6/2011 
O processo foi enviado pelo Ministro Augusto Nardes para a sala dos 

advogados, para concessão formal de cópia. 

Histórico do TC 

004.512/2011-1 e 

Histórico do TC 

005.361/2011-7 

Peça 83 do TC 

004.512/2011-1 

Peça 34 do TC 

005.361/2011-7 

2/6/2011 

O advogado Diego Ricardo Marques (dr.marques@hotmail.com) passa 

acompanhar o TC 005.361/2011-7 no Push de processos do TCU. 

Comentário inserido no Push: 

‘IBRACI - AMAPÁ II - Nardes Convênio com Ministério do Turismo.’ 

Cadastro do Push 

de processos 

(Peça 71) 

2/6/2011 Insere-se nos autos pedido de cópia formulado por Diego Ricardo Marques 

Peça 83 do TC 

004.512/2011-1 

Peça 34 do TC 

005.361/2011-7 

2/6/2011 

Luiz Gustavo conversa com Antônio (assessor do secretário executivo do 

MTur). 

Luiz Gustavo diz que estava saindo do escritório dos advogados e que acaba 

de obter a cópia dos dois processos. 

Menciona que haverá uma reunião na próxima quarta-feira (provavelmente 

8/6/2011) com Dr. Fred [Frederico Silva da Costa - secretário executivo do 

MTur], Dr. Milton e Dr. Cedraz. (essa reunião foi desmarcada, segundo áudio 

10 do AC 2/2011). 

Informa que o processo vai demorar a ser apreciado, pois o ministro 

(provavelmente o relator, Min. AN) vai ficar duas semanas fora, em viagem. 

AC 3/2011, Áudio 

5. 

Fl. 300 do Inquérito 

da Operação 

Voucher Peça 19 

2/6/2011 
Mário Amaral da Silva Neto (estagiário do escritório de Tiago Cedraz - ver 

peça 169 do TC 004.512/2011-1) recebe as cópias do processo. 

Peça 88 do TC 

004.512/2011-1 

6/6/2011 

O advogado Diego Ricardo Marques (dr.marques@hotmail.com) passa 

acompanhar TC 004.512/2011-1 no Push de processos do TCU. 

Comentário inserido no Push: ‘IBRASI - Primeiro Processo Nardes Convênio 

com Ministério do Turismo.’ 

Cadastro do Push 

de processos - Peça 

71 

6/6/2011 
O relator autoriza prorrogação de prazo por mais cinco dias para que Colbert 

Martins e o Ibrasi respondam às oitivas. 

Peça 37 do TC 

005.361/2011-7 
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Data Evento Referência 

8/6/2011 

Luiz Gustavo tenta marcar uma reunião com Romildo sobre Amapá 1 

(Convênio 718.467/2009 - TC 004.512/2011-1) e Amapá 2 (Convênio 

746.753/2010 - TC 005.361/2011-7) 

Romildo avisa que está ‘revisando o Amapá 2 para dar entrada.’ 

AC 3/2011, Áudio 

16. 

Fl. 308 do Inquérito 

da Operação 

Voucher Peça 19 

8/6/2011 

Luiz Gustavo avisa Maria Helena que a reunião com Cedraz foi desmarcada. 

A reunião com Frederico (MTur) e Cedraz foi desmarcada. 

Luiz Gustavo diz que vai levar um material para Kérima, no MTur, e para o 

Tiago Cedraz, no escritório. 

AC 3/2011, Áudio 

11. 

Fl. 305 do Inquérito 

da Operação 

Voucher Peça 19 

8/6/2011 

Luiz Gustavo reclama com Romildo Peixoto que a reunião com Frederico já foi 

desmarcada duas vezes. Romildo tranquiliza Luiz dizendo que o processo ‘está 

sob controle’ 

AC 3/2011, Áudio 

13. 

Fl. 307 do Inquérito 

da Operação 

Voucher Peça 19 

10/6/2011 
Primeiro pagamento feito pelo Ibrasi ao escritório advocatício no valor de R$ 

30 mil. 

Laudo 241.11 

files\116040.xlsx 

Peça 19 

14/6/2011 
Provável reunião entre Luiz Gustavo e o escritório de advogados. 

Depreende-se que o Secretário Executivo do MTur não participou. 

AC 4/2011, Áudio 

7. 

Fl. 394 do Inquérito 

da Operação 

Voucher Peça 19 

21/6/2011 Insere-se nos autos pedido de cópia formulado por Diego Ricardo Marques. 
Peça 52 do TC 

005.361/2011-7 

29/6/2011 

Maria Helena Necchi avisa Uyara que o processo do TCU será julgado em 

agosto. Isso, de fato, se concretiza. 

‘Tenho notícias sobre TCU (Amapá 1) e recurso jurídico, sobre o Amapá 2 – 

que só será julgado em agosto, portanto o mês de julho teremos que acelerar a 

produção das ações do convenio com a equipe que temos. Não poderemos 

comprometer novos gastos nem pessoas mas temos que adiantar tudo que 

facilitará o trabalho quando de sua liberação, para a continuidade. Na última 

vez que falamos sobre isso solicitei o mapeamento de experiências e quadros 

locais tanto para as conferencias previstas quanto para as rodadas de 

negócios.’ 

Laudo 220.11 

files\subfolder1\299

635.html 

(Peça 19) 

6/7/2011 

A Secex-AP remete ao gabinete do relator, Ministro Augusto Nardes, proposta 

de expedição de medida cautelar para suspender a execução do convênio 

746.753/2010 e a realização de audiências. 

Peça 57 do TC 

005.361/2011-7 

8/7/2011 

Romildo diz a Luiz Gustavo que ‘sabemos tudo que está se passando’ no TCU. 

Provavelmente Romildo se refere ao TC 005.361/2011-7, que chegara havia 

pouco no gabinete do relator. 

Romildo deseja saber de seu interlocutor o que aconteceu na reunião no MTur 

na segunda-feira (provavelmente 04/7/2011). 

AC 5/2011, Áudio 

7. 

Fl. 472 do Inquérito 

da Operação 

Voucher 

Peça 19 

10/7/2011 

Segundo pagamento de R$ 30 mil aos advogados. 

Há registros de que os pagamentos prosseguiram até setembro 2013, pelo 

menos. 

Laudo 241.11 

files\116040.xlsx 

Peça 19 

26/7/2011 

O advogado Thiago Groszewicz Brito (thiagogros@gmail.com) passa 
acompanhar TC 005.361/2011-7 no Push de processos do TCU. 

Comentário inserido no Push: ‘IBRASI - EDIMAR GOMES DA SILVA’ 

Cadastro do Push 

de processos 

(Peça 71) 

26/7/2011 

O advogado Thiago Groszewicz Brito Marques (thiagogros@gmail.com) passa 

acompanhar TC 004.512/2011-1 no Push de processos do TCU. 

Comentário inserido no Push: ‘IBRASI’ 

Cadastro do Push 

de processos 

(Peça 71) 

27/7/2011 
Ibrasi (por meio de seus advogados) requer que os autos não sejam convertidos 

em tomada de contas especial. 

Peça 87 do TC 

004.512/2011-1 

29/7/2011 
A Secex-AP remete o TC 006.542/2011-5 ao gabinete do relator com proposta 

de conversão da representação em TCE. 

Peça 72 do TC 

006.542/2011-5 
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Data Evento Referência 

1/8/2011 

Gabinete do relator elabora minuta de acórdão de relação para o TC 

006.542/2011-5. 

Proposta de conversão em TCE e autorização das diligências, audiência e 

citações propostas. 

A minuta de acórdão não foi submetida a nenhum colegiado. 

O processo foi apreciado de forma unitária em 17/8/2011, uma semana após a 

deflagração a operação Voucher. 

Doc 46.564.247-0 

(SisDoc) 

5/8/2011 

Gabinete do relator elabora minuta de acórdão de relação para o TC 

004.512/2011-1. 

Proposta de conversão em TCE e autorização das diligências, audiência e 

citações propostas. 

A minuta de acórdão não foi submetida a nenhum colegiado. 

O processo somente foi apreciado de forma unitária em 17/8/2011, uma 

semana após a deflagração a operação Voucher. 

Doc 46.116.003-9 

(SisDoc) 

9/8/2011 

(manhã) 

Deflagração da Operação Voucher 

Expedição de 38 mandados de prisão. 

Dentre os presos, estão o secretário-executivo do Ministério do Turismo, 

Frederico Silva da Costa, o secretário nacional de Desenvolvimento de 

Programas de Turismo, Colbert Martins da Silva Filho, o ex-presidente da 

Embratur, Mario Moysés, empresários e funcionários do ministério e do Ibrasi. 

Na casa do diretor-executivo do instituto Ibrasi, também preso, a PF diz ter 

apreendido R$ 600 mil em espécie. 

http://g1.globo.com

/politica/noticia/20

11/8/entenda-

operacao-voucher-

da-pf-que-prendeu-

o-numero-2-do-

turismo.html 

9/8/2011 

(noite) 

Elaboração das primeiras minutas de relatório, voto e acórdão do TC 

005.361/2011-7, acompanhando a proposta da Secex-AP. 

Histórico de 

versões do SisDoc 

10/8/2011 

Inclusão em pauta do TC 005.361/2011-7, com fundamento do no art. 141, § 14, 

I do RI/TCU, vigente à época, conforme requerido pelo relator aos 23’ da 

sessão. 

O relator menciona que trará os TCs 004.512/2011-1 e 006.542/2011-5 na 

semana seguinte para apreciação do Plenário. 

\\srv-

media\Unidades\Se

mit\Video\Sessoes\2

011\08-Agosto 

10/8/2011 

Prolação do Acórdão 2066/2011-TCU-Plenário: 

(TC 005.361/2011-7, Convênio 746.753/2010) 

RELATÓRIO DE AUDITORIA. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O 

MINISTÉRIO DO TURISMO E O IBRASI. DEFICIÊNCIA NA AVALIAÇÃO DA 

CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL DA ENTIDADE CONVENENTE. 

ATRASO NA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO E DEFICIÊNCIA NA 

FISCALIZAÇÃO. RISCO DE PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. ADOÇÃO 

DE MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO 

CONVÊNIO. AUDIÊNCIAS. DETERMINAÇÃO À SECEX/AP PARA 

PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 

Advogados: Romildo Olgo Peixoto Júnior (OAB/DF 28.361) e Thiago 

Groszewics Brito (OAB/DF 31.762) 

Peça 60 do TC 

005.361/2011-7 

15/8/2011 

Os advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior (OAB/DF 28.361) e Marcos de 

Araújo Cavalcante (OAB/DF 28.560) renunciam aos poderes que lhes foram 

conferidos pelo Ibrasi. 

Peça 93 do 

TC 004.512/2011-1 

e Peça 86 do 

TC 005.361/2011-7 

16/8/2001 

Inserção nos autos 

Permaneceram constituídos nos autos os advogados Diego Ricardo Marques 

(OAB/DF 30.782) e Thiago Groszewicz Brito (OAB/DF 31.762) - informação 

extraída do relatório acostado à peça 94 do TC 004.512/2011-1 

Peça 93 do 

TC 004.512/2011-1 

e Peça 86 do 

TC 005.361/2011-7 
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Data Evento Referência 

17/8/2011 

Prolação do Acórdão 2140/2011-TCU-Plenário 

(TC-004.512/2011-1, Convênio 718.467/2009) 

REPRESENTAÇÃO. CONVÊNIO. APURAÇÃO DE EVIDÊNCIAS E 

INÚMEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA CELEBRAÇÃO E 

EXECUÇÃO DA AVENÇA. EVIDÊNCIAS DE CONLUIO E FRAUDE. 

VERIFICAÇÃO DE DÉBITO COM EXPRESSIVO VALOR. 

RISCO DE GRAVE PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA. 

CONVERSÃO DOS AUTOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA CAUTELAR 

DE SUSPENSÃO DO CONVÊNIO E BLOQUEIO DOS RECURSOS 

FINANCEIROS. DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS 

RESPONSÁVEIS. 

AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE MEDIDAS SANEADORAS. 

 

17/8/2011 

Prolação do Acórdão 2141/2011-TCU-Plenário: 

(TC-006.542/2011-5, Convênio 702.720/2009) 

REPRESENTAÇÃO. CONVÊNIO. CONSTATAÇÃO DE INÚMEROS INDÍCIOS 

DE IRREGULARIDADES NA CELEBRAÇÃO E EXECUÇÃO DA AVENÇA. 

NÃO-COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. 

VERIFICAÇÃO DE DÉBITO COM EXPRESSIVO VALOR. RISCO DE GRAVE 

PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DOS 

AUTOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AUTORIZAÇÃO DE 

REALIZAÇÃO DE CITAÇÕES, AUDIÊNCIAS E DILIGÊNCIAS. ADOÇÃO DE 

MEDIDA CAUTELAR PARA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS 

RESPONSÁVEIS. 

 

20/9/2011 

Os advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior (OAB/DF 28.361) e Marcos de 

Araújo Cavalcante (OAB/DF 28.560) renunciam aos poderes conferidos pelo 

Ibrasi. 

Permaneceram constituídos nos autos os advogados Diego Ricardo Marques 

(OAB/DF 30.782) e Thiago Groszewicz Brito (OAB/DF 31.762) - informação 

extraída do relatório acostado à peça 94 do TC 004.512/2011-1 

Peça 86 do 

TC 005.361/2011-7 

21/9/2011 
Luiz Gustavo (Ibrasi) outorga poderes a Diego Ricardo Marques (OAB/DF 

30.782) e Thiago Groszewicz Brito (OAB/DF 31.762)  

Peça 123 do 

TC 005.361/2011-7 

25/8/2011 

Autuação do TC 028.367/2011-1. Tomada de contas especial decorrente da 

conversão da representação apurada nos autos do TC 004.512/2011 -1, 

conforme Acórdão 2140/2011-TCU-Plenário. 

Capa do 

TC 028.367/2011-1 

25/8/2011 

Autuação do TC 028.309/2011-1. Tomada de contas especial decorrente da 

conversão da representação apurada nos autos do TC 006.542/2011 -5, 

conforme Acórdão 2141/2011-TCU-Plenário. 

Capa do 

TC 028.309/2011-1 

26/9/2011 

A Secex-AP remete ao relator, Ministro Augusto Nardes, proposta para 

decretar a indisponibilidade de bens do Ibrasi e determinar à CEF o bloqueio 

de R$ 3 milhões correspondentes da conta específica do Convênio 

746.753/2010. 

Peça 106 do 

TC 005.361/2011-7 

29/9/2011 

Aditivo ao contrato de prestação de serviços advocatícios entre Ibrasi e outros 

e Cedraz Advogados. 

Aparentemente, somente em setembro de 2013 os pagamentos deixaram de ser 

regulares. 

Peça 219 do 

TC 005.361/2011-7 
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Data Evento Referência 

5/10/2011 

Prolação do Acórdão 2666/2011-TCU-Plenário 

Dá nova redação aos subitens 9.1.1.2 e 9.1.2. do Acórdão 2066/2011-TCU-

Plenário 

 

Acórdão 2066/2011-TCU-Plenário Acórdão 2666/2011-TCU-Plenário 

9.1.1.2. adote medidas junto ao 

Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento de Infraestrutura 

Sustentável – Ibrasi para que este 

se abstenha de utilizar qualquer 

parcela do montante dos R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de 

reais) e de outros parcelas 

remanescentes eventualmente 

liberadas pela Secretaria Nacional 

de Programas de Desenvolvimento 

do Turismo do Ministério do 

Turismo, por força do Convênio nº 

7467.53/2010, até que o Tribunal 

decida ulteriormente; 

9.1.1.2. adote medidas junto ao 

Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento de Infraestrutura 

Sustentável – Ibrasi para que este se 

abstenha de utilizar qualquer 

parcela do montante dos R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais) 

liberados pela Secretaria Nacional 

de Programas de Desenvolvimento 

do Turismo do Ministério do 

Turismo, por força do Convênio nº 

7467.53/2010, até que o Tribunal 

decida ulteriormente; 

9.1.2. à Caixa Econômica Federal 

que bloqueie, de imediato, o saque 

ou a transferência de qualquer 

parcela dos R$ 4.000.000,00 

(quatro milhões de reais) e de 

outros valores eventualmente 

repassados, a posteriori, pela 

Secretaria Nacional de Programas 

de Desenvolvimento do Turismo do 

Ministério do Turismo ao Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento de 

Infraestrutura Sustentável – Ibrasi, 

por força do Convênio nº 

7467.53/2010, depositados em 

conta-corrente na Agência 2962-9, 

até que o Tribunal delibere 

ulteriormente; 

9.1.2. à Caixa Econômica Federal 

que bloqueie, de imediato, o saque 

ou a transferência de qualquer 

parcela dos R$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais) transferidos pela 

Secretaria Nacional de Programas 

de Desenvolvimento do Turismo do 

Ministério do Turismo ao Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento de 

Infraestrutura Sustentável – Ibrasi, 

por força do Convênio nº 

7467.53/20109, inclusive os seus 

acréscimos decorrentes das 

aplicações financeiras realizadas 

na Agência da CEF nº 2962, por 

intermédio da conta nº 77-6, bem 

como o saldo residual da conta nº 

612-3, até que o Tribunal delibere 

ulteriormente. 
 

 

23/2/2012 
O Ibrasi requer que todas as comunicações do processo sejam encaminhadas 

ao seu representante legal Thiago Groszewicz Brito (OAB/DF 31.762). 

Peça 296 do TC 

004.512/2011-1 

3/10/2012 

Prolação do Acórdão 2651/2012-TCU-Plenário: 

O relator diverge da UT e exclui o Sr. Luiz Gustavo Machado do polo passivo 

da relação processual: 

‘a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido da impossibilidade de 

aplicação da multa a dirigente de entidade privada convenente, com 

fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, o que não se confunde com 

a hipótese de sanção vinculada a dano ao erário para o qual possa aquele ter 

concorrido. 

(...) 

(...) deve ser excluído desta relação processual o Sr. Luiz Gustavo Machado.’ 

Peças 145, 146 e 

147 do TC 

005.361/2011-7 

18/12/2012 
Min José Jorge foi sorteado relator dos recursos interpostos por Frederico 

Silva da Costa e Edimar Gomes da Silva 

Peça 157 do TC 

005.361/2011-7 
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Data Evento Referência 

19/9/2013 

A advogada Luciana Andrea Accorsi Berardi substabelece os poderes que lhe 

foram conferidos por Edimar Gomes da Silva a Tiago Cedraz Leite Oliveira e 

outros. 

Outros advogados substabelecidos: Angela Oliveira Baleeiro, Bruno de 

Carvalho Galiano, Gabriel Cunha Rodrigues, Mário Amaral da Silva Neto, 

Priscila Maria Moreira Nova da Costa, Rodrigo Molina Resende Silva, Thiago 

Groszewicz Brito, Valéria Bittar Elbel 

Peça 204 do TC 

005.361/2011-7 

16/12/2013 

A advogada Valeria Bittar Elbel (vbittar@cedraz.adv.br) passa acompanhar 
TC 006.542/2011-5 no Push de processos do TCU. 

Comentário inserido no Push de processos: ‘Edimar’ 

Peça 71 

14/1/2014 
Tiago Cedraz Leite Oliveira renuncia os poderes outorgados por Edimar 

Gomes da Silva 

Peça 191 do 

TC 005.361/2011-7 

29/10/2014 

É prolatado o Acórdão 2871/2014-TCU-Plenário 

Nega provimento aos pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Frederico Silva 

da Costa e Edimar Gomes da Silva contra o Acórdão 2651/2012-TCU-Plenário. 

(a essa altura, nenhum dos responsáveis era representado por advogados do 

escritório Cedraz Advogados) 

Peça 197 do 

TC 005.361/2011-7 

9/4/2015 

Formação de apartados do TC 028.367/2011-1. 

Os processos apartados são: 008.002/2015-0, 008.001/2015-4, 008.000/2015-8 

e 007.999/2015-1 

Peça 629 do 

TC 028.367/2011-1 

22/4/2015 

Thiago Groszewicz Brito (OAB/DF 31.762) e Diego Ricardo Marques (OAB/DF 

30.782) renunciam aos instrumentos de procuração outorgados pelo Ibrasi e 

por Luiz Gustavo Machado, Sandro Elias Saad e Gerusa De Almeida Saad. 

Segundo Cedraz Advogados, o motivo da rescisão contratual é que, desde o 

setembro de 2013, o Ibrasi não honra os pagamentos devidos. 

Peça 219 do 

TC 005.361/2011-7 

24/11/2015 
A Secex-AP encaminha o TC com proposta de mérito ao gabinete do relator, 

Ministro Benjamin Zymler, que sucedeu o relator anterior. 

Peça 640 do 

TC 028.367/2011-1 

3.1.11.6 Análise 
332. Em diversas degravações de interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal, 
com autorização da Justiça Federal, envolvendo interlocutores do Ibrasi, do MTur e, em alguns casos, 

de integrantes do escritório de advocacia, os advogados transparecem saber detalhes do que se 
passava no TCU, fato que pode sugerir tanto a atuação ostensiva do escritório advocatício no uso de 

suas estritas prerrogativas profissionais quanto do acesso a servidores que detinham acesso direto às 
informações e documentos dos processos. 
333. Vejam-se os seguintes exemplos: 

 Em 2/6/2011, Luiz Gustavo (do Ibrasi), após sair do escritório de advocacia, em conversa 
com o assessor do secretário executivo do MTur, informa que o processo vai demorar a 

ser apreciado, pois o ministro vai ficar duas semanas fora, em viagem. 
 Em 8/6/2011, Romildo Olgo Peixoto Júnior tranquiliza Luiz Gustavo dizendo que o 

processo ‘está sob controle’. 

 Em 29/6/2011, Maria Helena Necchi avisa Uyara (ambas do Ibrasi) que o processo do 
TCU será julgado em agosto. Isso, de fato, se concretiza. 

 Em 8/7/2011, Romildo Olgo Peixoto Júnior diz a Luiz Gustavo que sabe tudo que está se 
passando no TCU. Provavelmente Romildo se refere ao TC 005.361/2011-7, que chegara 
há pouco no gabinete do relator com proposta da unidade técnica. 

334. Todavia, com base em análise acurada dos eventos registrados na tramitação dos 
processos investigados pela Comissão e no exame dos registros de metadados de comunicações 

realizadas a partir de ligações telefônicas e de mensagens de correios eletrônicos do TCU, não foi 
possível corroborar a hipótese de que advogados e sócios do escritório Cedraz & Tourinho 
Advogados Associados tiveram acesso privilegiado a dados e informações por intermédio de 

servidores deste Tribunal. 
335. As seguintes intercorrências processuais merecem registro factual, sem que delas possa 

derivar qualquer interpretação indiciária de desvio funcional. 
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336. Inobstante a Secex-AP ter proposto ao relator, em 23/5/2011, a conversão do TC 

004.512/2011-1 em tomada de contas especial e, em 6/7/2011, no âmbito do TC 005.361/2011-7, a 
expedição de medida cautelar para suspender a execução do convênio 746.753/2010, bem como a 

realização de audiências; tais medidas somente foram adotadas após a deflagração da operação 
Voucher, em 9/8/2011, por meio da prolação dos Acórdãos 2066/2011 (de 10/8/2011), 2140/2011 (de 
17/8/2011) e 2141/2011 (de 17/8/2011), todos do Plenário. 

337. A minuta de deliberação que deu origem aos Acórdãos 2066/2011-TCU-Plenário somente 
começou a ser elaborada no gabinete do relator na noite de 9/8/2011, mesmo dia em cuja manhã foi 

deflagrada a operação Voucher. 
3.1.11.7 Conclusão 
338. A partir da análise da tramitação dos processos instaurados no âmbito deste Tribunal 

relacionados à operação Voucher e da contextualização de eventos extraprocessuais, apesar de 
alguns fatos isolados poderem constituir indícios, não são suficientemente numerosos e robustos a 

ponto de alçarem status probatório apto a sustentar afirmação peremptória de que houve 
envolvimento de autoridade ou de servidor do Tribunal de Contas da União em possível tráfico de 
influência ou acesso privilegiado a informações ou documentos por parte de sócios ou colaboradores 

do escritório Cedraz Advogados. 
3.1.12 TC 019.431/2011-2 

339. Trata-se de Relatório de Auditoria realizada pela Secretaria de Controle Externo no Rio 
de Janeiro, cujo objeto é a análise de indícios de nepotismo e de irregularidades nas políticas de 
contratação e de remuneração de pessoal praticadas pelo Serviço Social do Comércio – 

Administração Regional do Rio de Janeiro (SESC/RJ). Entre os responsáveis da entidade, figura o Sr. 
Orlando Santos Diniz, Presidente do Conselho Regional do SESC/RJ, e Maria Ângela Lemos Ferreira 

dos Santos, Gerente de Risco Operacional. 
340. Um dos achados de auditoria diz respeito ao Programa de Premiação Individual por 
Alcance de Metas, instituído pelo Sesc/RJ em benefício de seus empregados e dirigentes. Discutia-se a 

licitude e legitimidade do programa, seus critérios e adesão aos princípios gerais da Administração 
Pública. 

341. Após a adoção de medidas saneadoras, o relator, Ministro Aroldo Cedraz, exarou 
despacho com medida cautelar no dia 25/1/2013, no sentido de o SESC/RJ abster-se de pagar valores 
correspondentes ao ‘Programa de Premiação Individual por Alcance de Metas’ aos empregados e 

dirigentes da entidade do Sistema S até que o Tribunal deliberasse sobre a matéria. 
342. No dia 12/3/2014, o Tribunal prolatou o Acórdão 519/2014-TCU-Plenário, que, entre 

outras medidas: 
 determinou ao SESC/RJ a adoção das providências necessárias à revogação das duas 

últimas faixas (master e simples) do Programa de Premiação Individual por Alcance de 

Metas estabelecido pela Resolução Sesc/RJ CR 54/2011, por estar em desacordo com os 
princípios da universalidade, da equidade, da imparcialidade e da razoabilidade; 

 rejeitou, em parte, as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Orlando 
Santos Diniz, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58 II, da Lei 8.443/1992, no valor de 
R$ 46.500,00; 

 determinou à Secretaria-Geral de Controle Externo, por meio da unidade técnica 
competente, a instauração de processo apartado com finalidade de tratar da matéria 

relativa à aplicação da Lei 10.101/2000 aos Serviços Sociais Autônomos ‘S’, e à 
regularidade dos mecanismos de remuneração/premiação variável. 

343. Por intermédio do Acórdão 3002/2014-TCU-Plenário (Sessão Ordinária do dia 

5/11/2014), o Tribunal deu provimento parcial aos embargos de declaração opostos pelo responsável 
Orlando Santos Diniz contra o Acórdão 519/2014-TCU-Plenário, para reduzir o valor da multa a ele 

aplicada, de R$ 46.500,00 para R$ 38.500,00. 
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344. Ao apreciar novos embargos declaratórios opostos por Orlando Santos Diniz contra o 

Acórdão 3002/2014-TCU-Plenário, o Tribunal acolheu voto do relator, desta vez, Ministro Augusto 
Nardes, para dar provimento parcial ao pedido do embargante e reduzir a gradação da multa de R$ 

38.500,00 para R$ 15.000,00, conforme Acórdão 2365/2015-TCU-Plenário, exarado na Sessão 
Ordinária do dia 23/9/2015. 
345. Por fim, foi interposto Pedido de Reexame pelo responsável Orlando Santos Diniz, contra 

o Acórdão 2365/2015-TCU – Plenário, o qual está pendente de julgamento pelo Tribunal. 

3.1.12.1 Principais ações processuais 

Data Evento Referência 

12/7/2011 Autuação do processo. e-TCU 

7/12/2011 

Conclusão do Relatório de Auditoria realizada pela Secretaria de Controle 

Externo no Rio de Janeiro e tramitação do processo para o gabinete do 

relator, Ministro Aroldo Cedraz 

e-TCU 

20/12/2011 e 

1/2/2012 

Concessão de Vista e Cópia a uma das responsáveis do SESC/RJ, Maria 

Angela Lemos Ferreira dos Santos 
e-TCU 

26/1/2012 

Despacho do relator, encaminhando o processo para a Secex/RJ, a fim de 

promover oitiva prévia da entidade, audiência dos responsáveis e 

diligências. 

e-TCU 

16/5/2012 
Juntada de solicitação e publicação de vista eletrônica no dia 29/3/2012, 

requeridas pela responsável Maria Ângela Lemos Ferreira dos Santos 
e-TCU 

17/7/2012 
Conclusão da instrução pela Secex/RJ e tramitação do processo ao gabinete 

do Ministro Aroldo Cedraz, com proposta de expedição de medida cautelar 
e-TCU 

25/1/2013 

Expedição de despacho de Medida Cautelar pelo Ministro Aroldo Cedraz e 

encaminhamento do processo para a Secex/RJ, para adoção de outras 

providências. 

e-TCU 

5/2/2013 
Solicitação de vista e cópia dos autos pelo advogado Guilherme Augusto 

Fregapani – OAB/DF 
e-TCU 

4/4/2013, 

9/4/2013 e 

21/5/2013 

Solicitações de vista e cópia dos autos, formuladas pelo advogado Marcelo 

Cama Proença Fernandes, OAB/DF nº 22.071, procurador do responsável 

Orlando Santos Diniz, pela responsável Maria Ângela Lemos Ferreira dos 

Santos e por representante do SESC/RJ 

e-TCU 

26/11/2013 
Conclusão da instrução do processo pela Secex/RJ e tramitação dos autos 

ao gabinete do Ministro Aroldo Cedraz 
e-TCU 

12/3/2014 Prolação do Acórdão 519/2014, em Sessão Ordinária do Plenário. e-TCU 

1/4/2014 

Oposição de Embargos de Declaração opostos por Orlando Santos Diniz, 

representado pelos advogados Marcelo Cama Proença Fernandes e 

Vladimir Spíndola Silva, ao Acórdão 519/2014-TCU-Plenário 

e-TCU 

15/10/2014 a 

23/10/2014 

Juntada, no gabinete do Min Aroldo Cedraz, de pedido de vista e cópia dos 

autos, formulado por Orlando Santos Diniz, representado pela advogada 

Andréa Dantas Pina.  

e-TCU 

5/11/2014 Prolação do Acórdão 3002/2014, em Sessão Ordinária do Plenário e-TCU 

24/11/2014 

Oposição de novos embargos declaratórios pelo responsável Orlando 

Santos Diniz, representados pelos advogados Vladimir Spíndola Silva e 

Andréa Dantas Pina, Acórdão 3002/2014 – TCU – Plenário 

e-TCU 

25/11/2014 Tramitação do processo para a Secretaria de Recursos e-TCU 

2/1/2015 
Alteração da relatoria do processo do Ministro Aroldo Cedraz para o 

ministro Augusto Nardes 
e-TCU 

15/7/2015 a 

27/7/2015 

Pedido de vista e cópia do processo, formulado pelo responsável Orlando 

Santos Diniz, representada por Amanda Barros Seabra Pereira, deferido no 

gabinete do Ministro Augusto Nardes 

e-TCU 

16/9/2015 
Exclusão do processo da Pauta de Julgamento da Sessão Ordinária do 

Plenário 
e-TCU 

23/9/2015 Prolação do Acórdão 2365/2015, em Sessão Ordinária do Plenário e-TCU 

30/9/2015 

Deferimento pela Secex/RJ de pedido de vista e cópia integral dos autos, 

formulada por Orlando Santos Diniz, representado por Amanda Barros 

Seabra Pereira 

e-TCU 
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9/10/2015 
Interposição de Pedido de Reexame por Orlando Santos Diniz contra o 

Acórdão 519/2015-TCU-Plenário 
e-TCU 

3/12/2015 
Exame de admissibilidade de recursos, pela Secretaria de Recursos 

(SERUR). 
e-TCU 

11/12/2015 
Despacho do relator, Ministro Walton Alencar Rodrigues, admitindo o 

recurso. 
e-TCU 

8/12/2015 a 

3/2//2016 

Deferimento de Pedido de vista e cópia do processo, formulado pelo 

responsável Orlando Santos Diniz 
e-TCU 

3.1.12.2 Análise 

346. A partir da análise dos eventos processuais, dos registros de acesso de usuários internos 
ao processo eletrônico, dos metadados de ligações telefônicas e de mensagens recebidas e enviadas 

dos correios eletrônicos, não é possível inferir qualquer indício de envolvimento de servidor ou 
autoridade em eventual interferência ilícita de representantes ou advogados vinculados do escritório 
Cedraz & Tourinho Dantas no agenciamento de interesses de responsáveis do SESC/RJ ou mesmo da 

referida entidade do Sistema S, mesmo não tendo sido nomeados ou constituídos como procuradores 
nos autos. 

347. O interesse do escritório no acompanhamento do processo também não foi identificado, 
dada a ausência de cadastro dos respectivos advogados no Push de processos. 
348. Os advogados devidamente constituídos nos autos, além de não estarem vinculados ao 

escritório Cedraz & Tourinho Dantas, valeram-se de suas prerrogativas processuais e profissionais 
previstas no Estatuto da Advocacia, na Lei Orgânica e no Regimento Interno do TCU para defesa do 

direito dos seus constituintes. 
349. Apesar de ainda não ter havido o trânsito em julgado administrativo, as sucessivas 
deliberações exaradas pelo Tribunal neste processo contrariam o interesse do principal responsável, 

Orlando Santos Diniz, ao manter penalidade de multa cominada ao referido agente por infração a 
normas internas do SESC/RJ e a princípios da Administração Pública. Tal quadro, isoladamente, 

afasta hipótese de possível favorecimento prévio à parte ou interessado. 
3.1.12.3 Conclusão 
350. Não é possível afirmar, com base nos registros disponíveis neste processo de sindicância, 

de qualquer indício, sequer de evidências, de envolvimento de autoridade ou de servidor desta Corte 
de Contas em suposta interferência indevida de sócios e advogados vinculados ao escritório Cedraz & 

Tourinho Dantas (ou Cedraz Advogados) por meio de tráfico de influência e acesso privilegiado a 
dados e informações do TCU no âmbito do TC 019.431/2011-2. 
3.1.13 TC 010.375/2014-7 

351. Trata-se de representação autuada em cumprimento à determinação exarada no item 9.3 
do Acórdão 519/2014-TCU-Plenário, tendo por finalidade examinar a possibilidade de aplicação da 

Lei 10.101/2000 aos Serviços Sociais Autônomos ‘S’ e a regularidade dos mecanismos de 
remuneração/premiação variável identificado no referido processo. 
352. A unidade técnica manifestou-se pela impossibilidade de aplicação da Lei 10.101/2000 

aos Serviços Sociais Autônomos e pela inviabilidade de instituição, por parte dos referidos entes 
colaborativos, de programa de remuneração de funcionários que visem ao pagamento de salário extra 

e de bonificação, seja com base em cumprimento de metas, seja com base em desempenho dos 
funcionários. 
353. O relator, Ministro Aroldo Cedraz, dissentiu da unidade técnica e submeteu proposta ao 

Plenário, acolhida por meio do Acórdão 3554/2014, no sentido de considerar que as entidades do 
Sistema S, regidas pelo regime privado, poderiam realizar pagamento de participação nos lucros e 

resultados com base em aplicação analógica da Lei 10.101/2000, desde que observada a 
razoabilidade e a proporcionalidade dos mecanismos de remuneração/premiação variável. 
354. A deliberação mencionada recomendou, inclusive, que os Conselhos Nacionais do Sistema 

S que editassem normas internas para disciplinar o tema, visando ao estabelecimento de princípios e 
diretrizes, de modo a que o programa de avaliação seja atrelado ao aumento de produtividade, 

definido por meio do alcance de metas físicas e orçamentárias, inovação e melhorias nos processos e 
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mensuração da satisfação dos clientes, com o uso de indicadores de qualidade pré-estabelecidos, tal 

como definido no voto condutor da Decisão 117/1997 – TCU-1ª Câmara, do Acórdão 519/2014 – 
Plenário e no Acórdão 3554/2014-TCU-Plenário. 

3.1.13.1 Principais ações processuais e extraprocessuais 

Data Evento Referência 

16/4/2014 Autuação do processo. e-TCU 

2/5/2014 unidade técnica propõe a adoção de medidas saneadoras (peça 2). e-TCU 

23/5/2015 
relator autoriza as diligências e determina outras providências (peça 5). A 

unidade técnica leva 2 meses para expedir os ofícios. 
e-TCU 

12/8/2014 
Pedido de prorrogação de prazo para atendimento às diligências por parte 

do SENAI/DN (peça 20). 
e-TCU 

27/8/2014 
Pedido de prorrogação de prazo para atendimento às diligências, por parte 

do Sr. Antonio Oliveira Santos (peça 26). 
e-TCU 

2/9/2014 
relator defere prorrogação, de forma genérica, para todas as diligências 

que não tenham sido atendidas (peça 27)  
e-TCU 

26/9/2014 

relator fixa data para realização de Painel de Referência (14/10/2014), 

facultando aos Serviços Sociais Autônomos 2 (duas) horas para 

apresentação de seus posicionamentos quanto a: utilização de políticas de 

remuneração variável em suas entidades; enquadramento jurídico; e 

adequação das regras de funcionamento. 

e-TCU 

7/11/2014 
Juntada de diversos elementos decorrentes das manifestações e 

apresentações realizadas. 
e-TCU 

12/11/2014 

Finalização da instrução do processo, com proposta da unidade técnica no 

sentido de ser juridicamente inviável a aplicação da Lei 10.101/2000 a os 

Serviços Sociais Autônomos, bem como pela impossibilidade de instituição, 

por parte dos referidos entes, de programa de remuneração de funcionários 

que visem ao pagamento de salário extra ou bonificação, seja com base em 

cumprimento de metas, seja com base em desempenho dos funcionários. 

e-TCU 

9/12/2014 Prolação do Acórdão 3554/2014 – TCU – Plenário  e-TCU 

3.1.13.2 Análise 

355. A partir da análise dos eventos processuais, dos registros de acesso feito por usuários 
internos ao processo eletrônico, dos metadados de ligações telefônicas e de mensagens recebidas e 
enviadas dos correios eletrônicos, não é possível inferir qualquer indício de envolvimento de 

autoridade ou servidor do Tribunal de Contas da União em eventual interferência ilícita de 
representantes ou advogados vinculados do escritório Cedraz & Tourinho Dantas (ou Cedraz 

Advogados) no agenciamento informal de interesses de responsáveis do SESC/RJ. Não foi 
identificado, inclusive, interesse do escritório no acompanhamento do processo por meio de registro 
no Push de processos. 

356. Os advogados devidamente constituídos nos autos, além de não estarem vinculados ao 
escritório Cedraz & Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados, valeram-se de suas prerrogativas legais 

processuais previstas no Estatuto da Advocacia, na Lei Orgânica e no Regimento Interno do TCU 
para defesa do direito dos seus constituintes. 
3.1.13.3 Conclusão 

357. Não é possível afirmar, com base nos registros disponíveis neste processo de sindicância, 
de qualquer evidência, sequer de indício, de envolvimento de autoridade ou servidor desta Corte de 

Contas em possível interferência indevida de sócios e advogados vinculados ao escritório Cedraz & 
Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados por meio de tráfico de influência e acesso privilegiado a 
dados e informações do TCU no âmbito do TC 010.375/2014-7. 

3.1.14 TC 019.819/2014-5 

358. Trata-se de representação formulada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens 

do Distrito Federal (ABAV-DF) contra possíveis irregularidades no Credenciamento nº 1/2014, 
conduzido pela Central de Compras e Contratações do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
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Gestão (edital e anexos à peça 2, p. 124-166), com pedido de suspensão cautelar do certame, inaudita 

altera parte. 
359. O edital visa ao credenciamento, pelo prazo de 60 meses, das empresas de transporte 

aéreo para fornecimento de passagens em linhas regulares domésticas, sem a intermediação de 
agências de viagens e turismo. 
3.1.14.1 Principais ações processuais e extraprocessuais 

 
Data Evento Referência 

20/8/2014 
Instrução da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) propõe a 

não concessão da cautelar. 
Sisdoc 

1/9/2014 

relator, Ministro Raimundo Carreiro (MIN-RC), exara despacho para ouvir a parte e 

Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação (SLTI) do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), antes de conceder a cautelar. 

Associação Brasileira de Agências de Viagens do Distrito Federal (ABAV-DF) é 

admitida como parte no processo.  

Sisdoc 

31/10/2014 
Selog, após analisar a defesa da SLTI, propõe o indeferimento da cautelar (pela 

inexistência da fumaça do bom direito) e a improcedência da representação. 
Sisdoc 

12/11/2014 

MIN-RC, discordando da Selog, concede a cautelar e suspende o Credenciamento 

1/2014. Para o relator, a fumaça do bom direito configura-se em razão de o MPOG 

não indicar a forma de controle da aquisição de passagens aéreas com base nos 

cartões de crédito corporativos. Determina a oitiva da Central de Compras do MPOG 

para que se manifeste acerca de como esse controle será realizado. 

 

Sisdoc 

18/11/2014 

MIN-RC, por meio de novo despacho, restringe os efeitos da cautelar para impedir que 

a Central de Compras não faça o cadastramento de novos órgãos da Administração 

Pública Federal (APF). 

Sisdoc 

19/11/2014 

O Plenário do TCU, por unanimidade e em apreciação da cautelar concedida, delibera 

pela conversão da medida liminar em determinação para que a Central de Compras 

encaminhe ao TCU, em 30 dias, os estudos determinados pelo Acórdão 1973/2013 -

TCU-Plenário, detalhando a forma de controle dos gastos a serem rea lizados na 

aquisição de passagens. 

Sisdoc 

25/11/2014 

A Selog, considerando a nova documentação apresentada pela representante (ABAV-

DF), admitida como parte no processo em 1/9/2014, propõe que sejam encaminhadas 

cópias integrais dessas novas peças para manifestação do Ministério Público junto ao 

TCU (MPTCU) e requerimento de documentos adicionais, com vistas ao saneamento 

do processo em conjunto com a diligência determinada pelo MIN-RC. 

Sisdoc 

1/12/2014 
A ABAV-DF interpõe agravo contra decisão do Plenário de 19/11/2014. 

 
Sisdoc 

4/12/2014 
Despacho do MIN-RC determina a remessa do processo à Secretaria de Recursos 

(Serur) para fins de análise de admissibilidade e instrução do Agravo interposto. 
Sisdoc 

23/12/2014 
Despacho do MIN-RC determina o encaminhamento dos autos à Serur para análise de 

nova documentação. 
Sisdoc 

2/1/2015 
Despacho do MIN-RC indefere o pedido de prorrogação de prazo apresentado pelo 

MPOG para atender à determinação do Plenário. 
Sisdoc 

14/1/2015 
O MPOG apresenta agravo contra despacho que indeferiu a prorrogação de prazo 

solicitada. 
Sisdoc 

25/2/2015 

O auditor da Serur propõe a negativa de provimento do Agravo interposto pela ABAV-

DF contra decisão do Plenário que converteu cautelar em determinação, bem como a 

concessão de cautelar para suspensão do pregão eletrônico 2/2015 e para a adesão de 

novos órgãos e entidades ao Credenciamento 1/2014. 

Sisdoc 
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25/2/2015 

O secretário da Serur, concordando em parte com o auditor, propõe a concessão de 

ofício de cautelar suspendendo o pregão eletrônico 2/2015, a adesão de órgãos ao 

Credenciamento 1/2014, a eficácia da Instrução Normativa MPOG 3/2015. 
Chama a atenção o fato de que o documento foi assinado com caneta, digitalizado e 

inserido como peça no processo, fugindo ao procedimento padrão de se gerar a 

instrução no próprio e-TCU e proceder à assinatura eletrônica. Com exceção de 

despachos assinados a caneta pelo Ministro Raimundo Carreiro, até a data de 

8/10/2015, não foram detectados outros documentos com essa característica. Vale 

dizer que o pregão eletrônico 2/2015 iria ser realizado em 27/2/2015, posteriormente 

adiado para 6/3/2015, e tinha por objetivo a contratação de uma única empresa para 

prestar o serviço de agenciamento de viagens dos voos não atendidos pelo 

credenciamento. 

Sisdoc e Log 

de acesso 

27/2/2015 

Despacho do MIN-RC acolhe proposta do secretário da Serur, concede a cautelar 

sugerida e determina o retorno à Serur. 

Esse documento é inserido as 13h05 por Auditor Federal de Controle Externo Cl audio 

Souto Maior. Ministro Carreiro acessa pela primeira vez às 13h09, acessa pela última 

vez à 13h30. Às 13h31, Claudio Souto Maior altera a regra de acesso do documento e, 

às 13h35, o Auditor Federal de Controle Externo Sergio Mendes acessa o despacho d o 

Ministro Reator. O Secretário da Selog acessa esse mesmo documento apenas às 

15h31.  

Sisdoc e Log 

de acesso 

3/3/2015 

A Selog, em análise perfunctória, entende estar em risco a vantajosidade de se 

comprar bilhetes diretamente das companhias aéreas (emissão de bilhetes diretamente 

pela Administração Pública Federal), razão pela qual entende presente a fumaça do 

bom direito. Sugere o envio ao relator, em cumprimento ao despacho de 27/2/2015. 

Sisdoc 

4/3/2015 
O Plenário, por 4 a 2, revoga, mais uma vez, a cautelar concedida, determinando que 

o mérito do processo fosse apreciado em 30 dias. 
Sisdoc 

13/3/2015 
Despacho do MIN-RC determina que a Selog se pronunciem, em até 4 dias, sobre o 

pedido da ABAV-DF para ter acesso às peças sigilosas. 
Sisdoc 

17/3/2015 A Selog sugere o indeferimento do pedido de acesso às peças sigilosas. Sisdoc 

30/3/2015 
Despacho do MIN-RC acolhe proposta da Selog e indefere pedido de acesso às peças 

sigilosas do MPOG, solicitado pela ABAV-DF. 
Sisdoc 

6/4/2015 

A ABAV-DF apresenta Embargos de Declaração em face da decisão do Plenário que 

revogou a cautelar concedida pelo MIN-RC. 

 

Sisdoc 

14/4/2015 
A ABAV-DF interpõe Agravo contra despacho do MIN-RC que negou acesso aos 

documentos sigilosos. 
Sisdoc 

16/4/2015 
Despacho do MIN-RC justifica o não-cumprimento do prazo de 30 dias dado pelo 

Plenário e determina que a Selog se manifeste com urgência. 
Sisdoc 

20/4/2015 

A Selog, entre outros, sugere a oitiva da Central de Compras para que apresente mais 

informações que permitam a análise de vantajosidade da compra centralizada e direta 

de passagens. Sugere também a adoção de cautelar, de ofício, para que seja 

determinado à Central de Compras que expeça ofício circular aos órgãos da 

Administração Pública Federal com vistas a orientar que mantenham seus contratos 

com as agências de viagens até que suas vigências expirem naturalmente ou até o 

julgamento de mérito do processo. 

Sisdoc 

22/4/2015 
Despacho do MIN-RC acolhe a proposta da Selog e concede mais uma cautelar. 

 
Sisdoc 

22/4/2015 O Plenário ratifica a decisão do MIN-RC. Sisdoc 

28/4/2015 
O MPOG interpõe Agravo contra despacho do MIN-RC, de 22/4/2015, que concede 

cautelar. 
Sisdoc 

28/4/2015 
A ABAV-DF apresenta Embargos de Declaração em face da decisão do MIN-RC que 

foi ratificada pelo Plenário em 22/4/2015. 
Sisdoc 

5/5/2015 

Despacho do MIN-RC determina que a Selog se pronuncie quanto ao mérito das 

questões de fato e de direito objeto da Representação, preliminarmente à análise dos 

recursos pendentes. 

Sisdoc 

23/7/2015 

A Selog apresenta proposta de mérito para considerar a representação parcialmente 

procedente. Sugere manter a cautelar concedida pelo MIN-RC. Entende que a compra 

direta é vantajosa, desde que devidamente monitorada e normatizada. 

Sisdoc 

29/7/2015 Despacho do MIN-RC determinou a oitiva do MPTCU. Sisdoc 
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8/10/2015 

O MPTCU emite parecer considerando a representação parcialmente procedente. Em 

essência, entende que a compra direta é vantajosa e deveria ser ampliado o 

credenciamento para abranger as passagens aéreas internacionais. 

Sisdoc 

27/4/2016 

Prolação do Acórdão 993/2016-TCU-Plenário, o qual nega Agravo interposto pela 

Associação Brasileira de Agência de Viagens do DF (ABAV-DF) contra despacho do 

relator que negou petição da entidade, acerca de diligência realizada pela unidade 

técnica 

Sisdoc 

3.1.14.2 Análise 
360. As questões que envolvem o mérito (vantagem da compra direta de passagens junto às 

empresas aéreas, dispensando a intermediação das agências de viagem) estão sendo delimitadas, com 
informações e posicionamentos das partes, e devem ser decididas em breve, em face da existência de 
instrução da unidade técnica, Selog, e de parecer conclusivo do MPTCU. 

361. Ao serem analisadas as tramitações e as decisões nele já exaradas, observam-se os 
embates na concessão, manutenção e cassação de cautelares com vistas a suspender o 

Credenciamento 1/2014 e o Pregão Eletrônico 2/2015, conduzido pela Central de Compras e 
Contratações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, este último com o objetivo de 
contratar uma única empresa para prestar o serviço de agenciamento de viagens dos voos não 

atendidos pelo credenciamento. O relator concedeu cautelares para suspensão dos certames, em dois 
momentos. Em ambos, o Plenário discordou do relator. A primeira cautelar foi transformada pelo 

Plenário em determinação e a segunda foi revogada. 
362. É de se registrar que a concessão da segunda cautelar de suspensão do pregão eletrônico 
2/2015 foi sugerida pela Serur, quando da apreciação de agravo em face da decisão do Plenário que 

converteu a primeira cautelar concedida em determinação. Nesse ponto, cabe registrar o fato de o 
despacho do Secretário da Serur não se constituir em documento eletrônico gerado no Microsoft 
Word, mas ter sido impresso, assinado, digitalizado e autuado no processo, situação incomum. 

363. Outra ocorrência digna de registro foi o fato de o despacho do relator concordando com o 
Secretário da Serur ter tido seu acesso disponibilizado ao mencionado dirigente quase que 

imediatamente após sua anexação ao processo. O despacho do relator foi inserido nos autos às 13h05 
pelo servidor do gabinete do relator, Claudio Souto Maior. Às 13h31 esse mesmo servidor altera a 
regra de acesso desse documento e às 13h35 o Secretário da Serur acessa o mencionado despacho. 

364. Tal fato, expresso no parágrafo anterior, contudo, não demonstra irregularidade ou 
impropriedade, porquanto a autoridade e os servidores envolvidos atuaram estritamente dentro dos 

limites das normas que regem a tramitação processual no TCU. Entretanto, indica, ao menos, a 
intenção de que o então recente despacho do relator fosse acessado pelo Secretário da Serur. 
365. Posteriormente, o relator concedeu mais uma cautelar, a terceira, por sugestão da Selog. 

Nela, foi determinado à Central de Compras que expedisse ofício circular aos órgãos da 
Administração Pública Federal com vistas a orientar que eles mantivessem seus contratos com as 

agências de viagens até que suas vigências expirassem naturalmente ou até o julgamento de mérito do 
processo. 
366. Especificamente à eventual atuação do Escritório Cedraz & Tourinho Advogados 

Associados ou Cedraz Advogados junto à autoridade ou a servidores que atuaram neste processo, 
para obtenção de informações privilegiadas ou para interferir no andamento processual, após cotejar 

planilhas contendo dados de acesso às peças processuais, metadados de ligações telefônicas e de 
mensagens de correios eletrônicos corporativos, em especial para os eventos processuais de natureza 
decisória, não se vislumbrou prova material ou indícios que permitissem tal inferência. 

3.1.14.3 Conclusão 
367. Em análise das ações processuais no âmbito TC 019.819/2014-5 e seus respectivos 

conteúdos, em cotejo com as planilhas contendo dados de acesso às peças processuais, metadados de 
ligações telefônicas e de mensagens de correios eletrônicos corporativos, e considerando a limitação 
dos dados disponíveis, é de se concluir, especificamente em relação ao processo em questão, pela não 

observância de existência de ligações/relações entre a autoridade e servidores que atuaram neste 
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processo com o Escritório Cedraz & Tourinho Advogados Associados ou Cedraz Advogados, não 

existindo indícios de interferência de tal escritório no andamento do processo nem de que tenha 
ocorrido transferência indevida de informações relativas a este processo ao mencionado escritório. 

3.1.15 TC 014.205/2011-4 

368. Trata-se de Solicitação do Congresso Nacional, formulada com base em requerimento da 
Senadora Gleisi Hoffman, de realização de auditoria nos contratos de concessão das rodovias 

federais que constituem o Programa de Concessões do Paraná, delegados pela União àquela unidade 
federativa, a fim de apurar a existência de desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos. 

369. Saneados os autos, o Tribunal, por meio do Acórdão 346/2012 – Plenário, mantido pelos 
Acórdãos 788/2012-TCU-Plenário e 858/2013-TCU-Plenário, o qual não conheceu de embargos 
declaratórios, determinou ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) que 

promovesse o restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro de alguns contratos de 
concessão de rodovia naquele Estado, nos seguintes termos: 

‘9.1. determinar ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, relativamente 
aos contratos de concessão firmados com as empresas concessionárias de rodovias Rodovias 
do Norte S.A. - Econorte, Rodovias Integradas do Paraná S.A. - Viapar, Rodovia das Cataratas 
S.A. - Ecocataratas, Caminhos do Paraná S.A., Concessionária de Rodovias Integradas S.A. - 
Rodonorte e Concessionário Ecovia Caminhos do Mar S.A., que: 

9.1.1 promova, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, o restabe lecimento do 
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, ajustando os investimentos, de acordo com as 
necessidades públicas e as taxas de rentabilidades praticadas, a percentuais compatíveis com o 
contexto econômico vigente e o custo de oportunidade atual do negócio, considerando, entre 
outros parâmetros, possíveis sobrepreços em obras e serviços oriundos dos termos aditivos ao 
contrato inicial e submetendo os resultados à avaliação deste Tribunal de Contas, com 
supedâneo no princípio da economicidade; 

9.1.2 adote, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, as medidas necessárias para que 
se faça constar cláusula de revisão periódica da tarifa, a fim de repassar os ganhos decorrentes 
de produtividade e da eficiência tecnológica, o aumento ou a redução extraordinária dos custos 
e/ou das despesas da concessionária, bem como as alterações ocorridas no custo de 
oportunidade do negócio, preferencialmente por negociações entre as partes, nos contratos de 
concessão, de acordo com o § 2º do art. 9º e o inciso V do art. 29, ambos da Lei 8.987/1995;’ 

370. Contra a decisão original, as concessionárias interpuseram pedidos de reexame, cujo 

relator sorteado foi o Ministro Aroldo Cedraz, sucedido pelo Ministro Augusto Nardes em janeiro de 
2015. 
371. Na Sessão Extraordinária do dia 23/11/2016, mediante Acórdão 2983/2016-TCU-

Plenário, o Tribunal examinou os pedidos de reexame, tendo proferida a seguinte deliberação: 
‘VISTO, relatado e discutido este processo de Solicitação do Congresso Nacional em que 

se apreciam, nesta oportunidade, pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 346/2012-
TCU-Plenário por Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. (Econorte), Rodovias 
Integradas do Paraná S.A. (Viapar), Caminhos do Paraná S.A.; e, conjuntamente, por Rodovia 
das Cataratas S.A. (Ecocataratas) e Concessionária Ecovia Caminhos do Mar S.A.,  

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, 
ante as razões expostas pelo relator, em: 

9.1. conhecer, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento 
Interno, dos presentes pedidos de reexame e, no mérito: 

9.1.1. negar provimento aos interpostos por Rodovias Integradas do Paraná S.A. 
(Viapar) e Caminhos do Paraná S.A.; 

9.1.2. dar provimento aos interpostos por Empresa Concessionária de Rodovias do Norte 
S.A. (Econorte), Rodovia das Cataratas S.A. (Ecocataratas) e Concessionária Ecovia Caminho 
do Mar S.A., para, em substituição às determinações contidas no subitem 9.1 do Acórdão 
346/2012-TCU-Plenário, determinar ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do 
Paraná (DER/PR), relativamente aos contratos de concessão firmados com as sociedades 
anônimas Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. (Econorte), Rodovias Integradas 
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do Paraná S.A. (Viapar), Rodovia das Cataratas S.A. (Ecocataratas), Caminhos do Paraná 
S.A., Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (Rodonorte) e Concessionária Ecovia 
Caminhos do Mar S.A., que avalie, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias – submetendo o 
resultado dessa avaliação ao Tribunal de Contas da União: 

9.1.2.1. a equação econômico-financeira dos contratos, aferindo se estão presentes e se 
são válidos os indícios de desequilíbrio evidenciados nesta fiscalização, os quais, uma vez 
confirmados, sugerem ajustes nos investimentos, de acordo com as necessidades públicas e as 
taxas de rentabilidades praticadas, a percentuais compatíveis com o contexto econômico 
vigente e o custo de oportunidade atual do negócio, considerando, entre outros parâmetros, 
possíveis sobrepreços em obras e serviços oriundos dos termos aditivos ao contrato inicial, com 
supedâneo no princípio da economicidade; 

9.1.2.2. a necessidade de inclusão, nos contratos de concessão, de cláusula de revisão 
periódica da tarifa, a fim de repassar, se for o caso, os ganhos decorrentes de produtividade e 
da eficiência tecnológica, o aumento ou a redução extraordinária dos custos e/ou das despesas 
da concessionária, bem como as alterações porventura ocorridas no custo de oportunidade do 
negócio, preferencialmente por negociações entre as partes, de acordo com o § 2º do art. 9º e o 
inciso V do art. 29, ambos da Lei 8.987/1995; e 

9.2. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o acompanham, às 
recorrentes, à Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (Rodonorte), ao Senado Federal, ao 
DER/PR e à Procuradoria-Geral do Estado do Paraná.’ 

372. Depreende-se das razões expostas no voto condutor da decisão ad quem, que os 
fundamentos do Acórdão 342/2016-TCU-Plenário não haviam sido conclusos e definitivos quanto à 

ocorrência de desequilíbrios econômico-financeiros nos contratos de concessão rodoviária vigentes 
no Estado do Paraná. Tendo por base parecer da extinta 1ª Secretaria de Fiscalização de 
Desestatização e Regulação (Sefid-1), a qual integra o Relatório e o Voto da deliberação originária, 

foram levantados, apenas, indícios de desbalanço da equação econômico-financeira das referidas 
avenças, em desfavor do Poder Concedente delegado, os quais deverão ser comprovados pelo 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná por meio de análises específicas atinentes a cada 

instrumento de concessão, assegurado o processo legal com o devido contraditório e ampla defesa das 
concessionárias. 

373. Nessa vereda, considerando que a parte dispositiva do acórdão recorrido não se ter 
amoldado perfeitamente à sua ratio decidendi, haja vista pressupor juízo conclusivo sobre a matéria e 
exarar medida de caráter mandamental de revisão dos contratos, foi proposta pelo relator do recurso 

e acolhida pelo Plenário a substituição de determinação ao órgão regulador por avaliação dos 
aludidos desequilíbrios e possibilidades de revisão periódica tarifária, devendo os resultados desses 

estudos serem encaminhados ao Tribunal de Contas da União no prazo fixado. 
374. O relator dos pedidos de reexame também dissentiu da tese defendida pelo titular da 
Secretaria de Recursos que, ao revés do auditor informante, propugnava provimento integral dos 

apelos para tornar insubsistentes os acórdãos até aqui proferidos, fazendo o processo retornar à fase 
de audiência, sem prejuízo de aproveitamento dos atos processuais anteriores à instrução da unidade 

técnica de origem e da continuidade dos processos de negociação instaurados no âmbito do DER-PR. 
375. Segundo do relator, fiscalização preliminar empreendida pelo Tribunal que redunde 
apenas em indícios de irregularidades ou prejuízos à Administração não obriga à abertura de 

contraditório da parte futuramente implicada em apuração administrativa autônoma cujo desfecho 
venha a confirmar as suspeitas levantadas inicialmente no processo de controle externo. Prossegue S. 

Excelência, a hipótese vertente também não se enquadra no Enunciado nº 3 da Súmula Vinculante do 
Supremo Tribunal Federal porque a decisão recorrida, ora substituída em função do provimento 
recursal de natureza integrativa, não implicará ofensa às garantias constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. 
376. Salientou, por fim, o Ministro Augusto Nardes que, mesmo tendo-se passado tempo 

considerável entre a prolação do Acórdão 346/2012-TCU-Plenário e a apreciação dos pedidos de 
reexame, recebidos no efeito suspensivo, as tratativas entre o DER/PR e as concessionárias 
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avançaram, devendo ser analisadas pelo relator a quo mediante monitoramento da deliberação 

recorrida. 
3.1.15.1 Principais ações processuais e extraprocessuais 
Data Evento Referência 

20/5/2011 

Autuação do processo de Solicitação do Congresso Nacional (SCN). Senado 

Federal encaminha requerimento da Senadora Gleisi Hoffman, solicitando 

auditoria do TCU nos contratos de concessão das rodovias que constituem o 

Programa de Concessões do Paraná. 

Peça 1 

16/6/2011 

1ª Instrução da Sefid-1 - Proposta de diligências ao Ministério dos 

Transportes, ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná  

(DER/PR) e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR). 

Peça 4 

8/8/2011 Resposta do Ministério dos Transportes. Peças 15/18 

18/8/2011 

Instrução 1ª Secretaria de Fiscalização de Desestatização e 

Regulação (Sefid-1). Sugere prorrogação de prazo para o DER/PR – 

Instrução do servidor André Luiz F. da Silva Vital (doravante, André Vital). 

Peça 19 

19 a 25/8/2011 

André Vital acessa o processo. Recupera sua própria instrução (no dia 19, 

acessou também o ‘de acordo’ do Secretário e, no dia 25, acessou a 

comunicação ao DER/PR) 

Logs de acesso 

 

13/9/2011 Resposta do DER/PR Peça 25 

18/10/2011 
Instrução da Sefid-1. Pede prorrogação para atendimento à Solicitação do 
Congresso Nacional – Instrução do servidor André Vital. 

Peça 26 

25/10/2011 Acórdão 2846/2011 – Plenário. Autoriza prorrogação do prazo por 90 dias. Peça 32 

27/10/2011 

André Vital acessa o processo. Recupera sua própria instrução que solicita 

prorrogação de prazo para atendimento da SCN (peça 26), parecer com o ‘de 

acordo’ do secretário, relatório, voto e acórdão do Ministro José Múcio. 

Logs de acesso 

 

3/11 a 28/12/2011 
André Vital acessa o processo. Recupera sua própria instrução que solicita 

prorrogação de prazo para atendimento da SCN (peça 26). 
Logs de acesso 

10/11/2011 Instrução Sefid. Pede ao relator autorização para fazer inspeção no DER/PR. Peça 34 

15 a 20/12/2011 André Vital acessa o processo. Recupera a mesma instrução de 18/8/2011. 
Logs de acesso 

 

22/12/2011 
André Vital acessa o processo. Recupera a instrução de Alberto Scherer – que 

propõe inspeção (peça 34), com o ‘de acordo’ do diretor. 

Logs de acesso 

 

2/2/2012 

Instrução Sefid-1. Propõe determinar ao DER/PR que promova o 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e que faça 

constar cláusula de revisão periódica da tarifa, a fim de repassar os ganhos 

decorrentes de produtividade e da eficiência tecnológica, o aumento ou a 

redução extraordinária dos custos e/ou das despesas da concessionária, bem 

como as alterações ocorridas no custo de oportunidade do negócio. 

Peça 49 

15/2/2012 
Prolação do Acórdão 346/2012 – Plenário. Acompanha proposta do relator, 

Ministro José Múcio Monteiro, e da unidade técnica. 

Peças 52/54 

 

17/2/2012 
André Vital acessa o processo. Recupera voto do Ministro José Múcio 

Monteiro. 
Logs de acesso 

16/3/2012 
André Vital acessa o processo. Recupera a mesma instrução de 18/8/2011 e a 

instrução de 18/10/2011. 
Logs de acesso 

16/3/2012 
Ofício assinado pelo diretor da Associação Brasileira de Concessionárias de 

Rodovias (ABCR). 
Peça 71 

20/3/2012 
Econorte, Ecovia Caminho do Mar, Ecocataratas Caminhos do Paraná e 

Viapar pedem ingresso e vista e cópia dos autos. 

Peças 75, 82, 

84, 86 

22/3/2012 
Instrução da Sefid-1. Propõe indeferir ingresso da ABCR e da Econorte. 

Propõe dar vista às concessionárias. 
Peça 91 

23/3/2012 

Embargos de Declaração da Rodonorte, representada pelo escritório 

advocatício Aroeira Salles (petição assinada pela advogada Renata Arnaut 

Araújo Lepsch (DF)). 

Peça 96 

26/3/2012 

Pedido de reexame interposto por Ecovia Caminho do Mar e Ecocataratas, 

ambos patrocionados por Justen Filho Advogados (petição assinada por 

Ricardo Barretto de Andrade (DF) e Aline Lícia Klein (PR) e outros). 

Peça 106 

26/3/2012 Despacho do Ministro José Múcio indefere ingresso das concessionárias. Peça 107 

30/3/2012 
Pedido de reexame interposto pela empresa Viapar. (petição assinada por 

Egon Bockmann (PR)). 
Peças 110/142 
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Data Evento Referência 

3/4/2012 
Pedido de reexame interposto pela empresa Caminhos do Paraná (petiçã o 

assinada por Egon Bockman e mais dois advogados do Paraná). 
Peças 147/180 

4/4/2012 

Acórdão 788/2012 – Plenário. Não conhece dos Embargos de Declaração 

opostos pela empresa Concessionária de Rodovias Integradas S.A. - 

Rodonorte. 

Peças 184/186 

9/4/2012 André Vital acessa o processo. Recupera a instrução de 18/10/2011. Logs de acesso 

24/4/2012 
Pedido de reexame interposto pela empresa Econorte (petição assinada por 

Flávio Bettega (PR)). 
Peça 193 

4/5/2012 
Embargos de Declaração opostos pela Rodonorte contra o Acórdão 788/2012 

– Plenário 
Peça 200 

21/6/2012 André Vital acessa o processo. Recupera a instrução de 18/10/2011. Logs de acesso 

2/7/2012 André Vital acessa o processo. Recupera a instrução de 18/10/2011. Logs de acesso 

20/8/2012 
André Vital acessa o processo. Recupera instrução de mérito (peça 49), 

elaborada por ele e mais dois auditores federais de controle externo  
Logs de acesso 

15/3/2013 

André Vital acessa várias peças do processo: instrução de 16/6/2011 e 

parecer com o ‘de acordo’ do secretário (peças 4 e 5); instruções de 

18/8/2011 (peça 19) e de 18/10/2011; Voto do Ministro José Múcio, propondo 

a prorrogação de prazo para atendimento da Solicitação do Congresso 

Nacional; instrução propondo inspeção (peça 34); despacho do chefe de 

gabinete do Ministro José Múcio, autorizando inspeção (peça 37); instrução 

de mérito, relatório voto e acórdão de mérito do Ministro José Múcio; aviso de 

colegiado; e correspondência do DER/PR, dando notícia das providências 

adotadas após a prolação acórdão de mérito do Tribunal. 

Logs de acesso 

 

10/4/2013 
Acórdão 858/2013 – Plenário. Tribunal não conhece dos novos embargos 

opostos pela concessionária Rodonorte. 
Peças 246/248 

7/5/2013 Encerramento do processo. Despacho do Serviço de Apoio da Sefid-1. Peça 250 

12/7/2013 

Exame prévio de admissibilidade dos pedidos de reexame interpostos por 

Econorte, Viapar, Caminhos do Paraná, Caminho do Mar e por Ecocataratas. 

Secretaria de Recursos (Serur) propõe não conhecer dos pedidos de reexame. 

Peças 255, 256, 

257, 258, 259, 

260 

12/7/2013 Sorteio do Ministro Aroldo Cedraz como relator dos recursos. Peça 261 

29/7/2013 
Parecer do Ministério Público junto ao TCU. De acordo com a proposta da 

Serur. 
Peça 264 

5/8/2013 

André Vital acessa o processo. Recupera relatório, voto e acórdão do 

Ministro José Múcio, referente à apreciação dos primeiros Embargos 

Declaratórios (Acórdão 788/2012 – Plenário) e outros documentos, incluindo: 

o exame prévio de admissibilidade da Serur, pelo não conhecimento; termo de 

sorteio do relator; despacho do relator do Recurso, Ministro Cedraz, pedindo 

para ouvir MP; parecer do MP; entre outras peças, tais como pedido de vista 

e cópia por advogados. 

Logs de acesso 

 

13/8/2013 Apresentação de novos elementos pela concessionária Ecocataratas. Peça 269 

15/8/2013 
Apresentação de novos elementos pelas concessionárias Viapar e Caminhos 

do Paraná. 
Peça 271 

23/8/2013 

André Vital acessa o processo. Recupera: ofício de diligência feita ao 

DER/PR em 27/6/2011 (peça 6 do processo) e sua instrução concedendo 

prorrogação de prazo ao DER/PR (peça 19); relatório e acórdão de mérito do 

Ministro José Múcio; e relatório do Ministro José Múcio sobre embargos de 

declaração. 

Logs de acesso 

29/11/2013 

Despacho do Ministro Aroldo Cedraz. Conhece dos recursos ‘ante os novos 

argumentos trazidos pelas concessionárias Ecovia Caminho do Mar S.A e 

Rodovia das Cataratas S.A. – ECOCATARATAS (peça 269)’ pois ‘a 

determinação constante do item 9.1 do Acórdão 346/2012 – TCU – Plenário 

poderá ocasionar reajustes nas contas, provocando, por via reflexa, 

sucumbência às concessionárias recorrentes’ 

Peça 275 

29/11/2013 (às 

10h52) 

O servidor Anestor Ferreria da Cunha altera regra de acesso ao despacho 

proferido no mesmo dia  
Logs de acesso 
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Data Evento Referência 

17/2/2014 

André Vital acessa o processo. Recupera: sua instrução, concedendo 

prorrogação de prazo ao DER/PR (peça 19); sua outra instrução de 

18/10/2011, pedindo mais prazo para atendimento à SCN; o voto do Ministro 

José Múcio 

, autorizando a prorrogação de prazo da SCN; instrução de mérito, voto e 

acórdão de mérito de Ministro José Múcio; pedidos de reexame da Viapar, 

Caminhos do Paraná e Econorte; acórdão conduzido pelo Ministro José 

Múcio, relativo aos embargos de declaração; parecer de Procurador junto ao 

TCU, Sérgio Caribé, pelo não conhecimento do recurso; ofício de advogado 

pedindo para recurso ser conhecido; despacho do Ministro Cedraz 

conhecendo do recurso (peça 275); e outros documentos 

Logs de acesso 

 

21/2/2014 André Vital acessa o processo. Recupera instrução de mérito (peça 49)  
Logs de acesso 

 

24/2/2014 André Vital acessa o processo. Recupera voto de mérito e dos embargos Logs de acesso 

29/10/2014 
Instrução da Serur. Propõe não conhecer ou conhecer e negar provimento. 

Todos de acordo. 
Peça 306 

30/10/2014 a 

7/11/2014 
Anestor, Ricardo Zacarias Madela e Moacir acessam o processo. Logs de acesso 

11/11/2014 

Nova manifestação da Ecovia Caminho do Mar e Ecocataratas. Rebate, 

expressamente, a instrução da Serur. Não há pedido de vista entre a instrução 

da Serur e a peça da empresa. 

 

Peça 309 

6/11/2014 12h52 

7/11/2014 12h20 

10/11/2014 14h43 

2/12/2014 11h12 

3/12/2014 11h19 

3/12/2014 11h21 

4/12/2014 10h20 

4/12/2014 15h11 

9/12/2014 18h10 

9/12/2014 18h13 
 

Ligações para escritório de Tiago Cedraz 

Maria Vitória Tourinho Dantas 

Quase todos do ramal 5403 (recepção gabinete do Ministro Aroldo Cedraz). 

Só um do 5405 (gabinete do Ministro Aroldo Cedraz) 

 

5/12/2014 
André Vital acessa o processo. Recupera instrução de mérito da Serur de 

16/5/2014. 

Logs de acesso 

 

8/12/2014 

André Vital acessa o processo. Recupera peça inicial do processo (ofício do 

Senado), e relatório e acórdão de mérito e relatório dos embargos de 

declaração. 

Logs de acesso 

18/12/2014 
Despacho do Ministro Cedraz. Devolve processo à Serur para novo exame de 

mérito. 
Peça 310 

2/1/2015 
Encerrada a relatoria do Ministro Aroldo Cedraz e distribuído o processo 

para o Ministro Augusto Nardes. 
e-TCU 

23/2/2015 16h39 
Ligação para escritório do advogado Tiago Cedraz (ramal 5412, da Adriana  

Palma Freitas). 
 

2/3/2015 14h36 

4/3/2015 11h19 

4/3/2015 12h37 

5/3/2015 14h59 

20/3/2015 15h38 

7/4/2015 16h57 

22/4/2015 12h20 

22/4/2015 12h23 

18/6/2015 15h58 

 
 

Ligações para escritório de Tiago Cedraz: 

Todas realizadas a partir do ramal 5412, à exceção das ligações efetuadas no 

dia 22/4, feita do ramal 7201. 

Ramal 5412 – Adriana Palma Freitas 

Ramal 7201 – Sandra Regina Bragança e Silva 

(TEFC) 

 

 

1/7/2015 
André Vital acessa o processo. Recupera diversas peças (pedidos de vista, 

ofício para DER/PR, entre outros) 
Logs de acesso 
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Data Evento Referência 

2/7/2015 
Instrução de Auditor da Serur. Propõe não conhecer dos pedidos de reexame 

ou, alternativamente, conhecê-los para, no mérito, negar-lhes provimento. 
Peça 332 

2/7/2015 Parecer Diretor. De acordo com a proposta do Auditor. Peça 333 

2/7/2015 

Parecer do Secretário de Recursos, Sérgio Mendes. Propõe conhecer dos 

pedidos de reexame para, no mérito, provê-los, a fim de tornar o Acórdão 

346/2012-TCU-Plenário insubsistente. 
Peça 334 

23/11/2016 

Prolação do Acórdão 2983/2016-TCU-Plenário, desta vez conduzida pelo 

Ministro Augusto Nades. Determina ao DER/PR, apenas, que avalie os 

indícios de desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, 

bem como a possibilidade de inclusão de cláusula de revisão periódica da 

tarifa, dando ciência ao Tribunal. Manteve os fundamentos do Acórdão 

346/2012-TCU-Plenário, sem torná-la insubsistente. 

Peças 367 a 

369 

3.1.15.2 Análise 
377. Destaca-se, neste processo, a forma não usual como os pedidos de reexame contra o 

Acórdão 346/2012 – Plenário foram conhecidos, o que poderia suscitar eventual interferência oculta 
de advogados vinculados ao escritório Cedraz & Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados, na defesa 
de interesse das concessionárias. 

378. Protocolados os recursos das empresas, a Secretaria de Recursos, em julho de 2012, em 
pareceres uniformes, propôs o não conhecimento, por ausência de legitimidade e interesse recursal. 

Chamado a se pronunciar pelo Ministro Aroldo Cedraz, o Ministério Público junto ao TCU 
concordou com a unidade técnica. Não obstante, o relator, ante os novos elementos juntados pelas 
empresas, conheceu dos recursos e restituiu o processo à Serur para exame do mérito. 

379. Em novo pronunciamento, de outubro de 2014, a unidade técnica, mais uma vez de 
maneira uniforme, opinou pelo não conhecimento e, alternativamente, pelo conhecimento e negativa 
de provimento. 

380. Em dezembro de 2014, Ministro Cedraz restituiu o processo à Serur para novo exame de 
mérito, ante a presença de petição complementar. No longo despacho, deu pistas acerca do mérito do 

recurso, no sentido do provimento. 
381. Em nova manifestação, a terceira, o Auditor ratificou as instruções anteriores e propôs, 
com a concordância do Diretor, o não conhecimento do recurso e, alternativamente, o conhecimento e 

a negativa de provimento. Já o Secretário sugeriu o provimento dos pedidos de reexame, a fim de 
tornar insubsistente o Acórdão 346/2012 – Plenário, e o retorno dos autos à fase de audiência. 

382. Os recursos foram julgados pelo Tribunal em 23/11/2016. Após acolher o voto do novo 
relator, Ministro Augusto Nardes, a Corte de Contas proferiu o Acórdão 2983/2016-TCU-Plenário, 
em que determinou ao DER/PR, apenas, que avalie os indícios de desequilíbrio econômico-financeiro 

dos contratos de concessão apontados pela unidade técnica de origem, bem como a possibilidade de 
inclusão de cláusula de revisão periódica da tarifa, dando ciência ao Tribunal dos estudos realizados. 

Manteve, assim, a essência dos fundamentos do Acórdão 346/2012-TCU-Plenário, sem torná-la 
insubsistente. 
383. Ao longo do desenvolvimento processual, foram examinados os registros de acesso às 

peças do processo eletrônico, em confronto com os metadados de comunicações telefônicas e de 
mensagens enviadas e recebidas nas caixas de correio eletrônico corporativos. 

384. Não foi identificado qualquer indício de mediação oculta de interesses patrocinados por 
representantes do escritório Cedraz & Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados, com envolvimento de 
autoridades e servidores do Tribunal de Contas da União, a qual tenha sido realizada por meio de 

tráfico de influência ou de acesso privilegiado a dados e informações do processo no TCU. 
3.1.15.3 Conclusão 

385. Não obstante o conhecimento dos pedidos de reexame em condições não usuais, não é 
possível, diante das limitações impostas à pesquisa feita na marcha processual, principalmente no que 
diz respeito aos dados disponíveis para análise e comparação com as decisões e pareceres proferidos, 

concluir pela presença de indícios mínimos de envolvimento de autoridade ou de servidor desta Corte 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 019.602/2015-4 

 

91 
 

de Contas em eventual interferência ilícita de advogados e sócios do escritório Cedraz e Tourinho 

Dantas Advogados Associados ou Cedraz Advogados na condução do processo ou mesmo em acesso 
privilegiado a informações ou dados reservados. 

386. A limitação dos metadados das comunicações telefônicas associada à inexistência de 
mensagens enviadas e recebidas de correios eletrônicos de servidores investigados com advogados do 
Escritório Cedraz & Tourinho Dantas Advogados Associados ou Cedraz Advogados não permitem 

extrair qualquer menção ou referência ao processo em exame. 
3.1.16 TC 005.686/1998-9 

387. Trata-se de Tomada de Contas Especial oriunda da conversão de denúncia a respeito de 
irregularidades na execução do Convênio PG-863/1981, celebrado entre o extinto Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do 

Piauí - DER/PI. Esse ajuste objetivava a restauração de rodovias federais naquele Estado. Mais 
especificamente, os recursos foram utilizados na execução do Contrato PJU 01/1991, firmado entre o 

DER/PI e a Construtora Getel Ltda. para a realização de obras de restauração na rodovia BR 135/PI, 
trecho Eliseu Martins - Cristino Castro, segmento km 0 - km 36. 
3.1.16.1 Principais ações processuais e extraprocessuais 

Data Evento Referência 

30/7/1998 

Autuação do processo. Denúncia de engenheiro do 

DNER com base em auditoria da Secretaria Federal de 

Controle. 

Peça 1- pp 3-4 

14/11/2001 Conversão do processo em TCE.  

Decisão 964/2001 – 

Plenário (relator: 

Ministro Iram Saraiva) 

2/9/2004 

O TCU julgou as contas irregulares com imputação de 

débito de R$ 1,5 milhão (valores de 1996) a servidores 

do DNER em solidariedade com a construtora Getel. 

Na mesma deliberação, determinou que o DNIT 

apurasse se os valores pagos à Queiroz Galvão e à 

OAS, no âmbito dos Contratos PJU 02/1991 e 03/1991, 

relativos aos Lotes II e III da Concorrência 01/1990, 

respectivamente, promovida pelo DER/PI, também 

financiados com recursos do Convênio PG-863/1981, 

eram incompatíveis com os preços de mercado. 

Acórdão 1653/2004 – 2ª 

Câmara (relator: 

Ministro-Substituto 

Lincoln Magalhães da 

Rocha) 

 

18/3/2008 
TCU nega recurso de reconsideração interposto pelos 

responsáveis.  

Acórdão 606/2008 – 2ª 

Câmara – relator: 

Ministro Benjamin 

Zymler 

16/4/2008 
Embargos de Declaração opostos pela empresa Getel 

– Peça assinada por Sebastião Batista Affonso. 
Peça 96, pp. 2/7 

6/3/2009 

Gledston Peixoto Cavalcante pede vista e cópia dos 
autos. No mesmo pedido, autoriza Alexandre Baptista 

Pitta Lima (advogado vinculado ao Escritório Cedraz 

& Tourinho Advogados Associados) a retirar as 

cópias. Cópias retiradas no mesmo dia.  

Peça 95, pp. 8/9 

12/5/2009 

Sebastião Batista Affonso (advogado da Getel) 

substabelece, com reserva, para Alexandre Pitta Lima 

os poderes a ele outorgados. 

Peça 95, p. 12 

26/3/2010 

Alexandre Pitta Lima pede vista das pags. 50-67 do 

Anexo 7 dos autos (Instrução da Secob 2,/3/2010, que 

propõe negar provimento aos embargos). 

Peça 95, p. 13 

11/5/2010 
TCU acolhe parcialmente embargos de declaração 

opostos pela Construtora Getel, diminuindo o débito.  

Acórdão 2101/2010 – 2ª 

Câmara. Peça 102, p. 9 

23/6/2010 

Novos embargos de declaração opostos pela 
Construtora Getel. Peça assinada por Alexandre Pitta 

Lima. 

Peça 104, pp. 1/5 
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Data Evento Referência 

30/11/2010 
Ministro Benjamin Zymler levou os embargos para a 

sessão, mas Ministro Raimundo Carreiro pediu vista.  
Peça 102, p. 15 

2/3/2011 
Min Ubiratan Aguiar herda processo do Ministro 

Benjamin, mas se declara impedido. 
Peça 102, p. 17 

3/3/2011 Sorteado Ministro José Jorge. Peça 102, p. 18 

25/5/2011 
Alexandre Pitta Lima (advogado da Construtora 

Getel) pede vista e cópia dos autos. 
Peça 95, p. 21 

29/11/2011 

O Tribunal, por meio do Acórdão 11.432/2011 – 2ª 

Câmara, rejeitou novos Embargos de Declaração 

opostos pela Construtora Getel Ltda. contra o Acórdão 

2101/2010 – 2ª Câmara. 

Ministro Raimundo Carreiro apresentou voto revisor, 

mas ficou vencido (ele queria sobrestar este processo 

para esperar o exame da regularidade da execução dos 

contratos dos outros dois lotes). 

Ministro Aroldo Cedraz votou, a despeito de constar 

Alexandre Pitta Lima como advogado. 

Peça 103, p. 15 

19/12/2011 

Alexandre Pitta Lima substabelece, com reserva de 

poderes, a Walter Costa Porto e Perilo, os poderes 

conferidos pela Construtora Getel. 

Peça 109 

20/12/2011 

A Construtora Getel entra com os terceiros Embargos 

de Declaração, agora contra o Acórdão 11.432/2011 – 

2ª Câmara. Peça assinada por Costa Porto e Perilo 

(mas consta nome do advogado Alexandre Pitta Lima)  

Peça 111 

6/3/2012 

Acórdão 1294/2012 – 2ª Câmara-TCU decidiu 

sobrestar processo. Ministro Raimundo Carreiro 

reapresentou o voto que tinha proferido em 

29/11/2011, a qual foi acolhida pelo colegiado. Não 

prosperou a proposta do Ministro José Jorge de 
rejeição dos embargos declaratórios. Ministro Aroldo 

Cedraz declarou-se impedido. Resultado da votação: 

Vencedora a proposta dos ministros Augusto Nardes e 

Raimundo Carreiro. Vencida a proposta do Ministro 

José Jorge. 

Peças 113/116 

19/3/2012 

Representante do MP/TCU, Dra. Cristina, entra com 

Agravo contra o Acórdão 1294/2012 – 2ª Câmara. 

Pede levantamento do sobrestamento. 

Peça 119 

4/9/2012 
Processo levado a julgamento e o Ministro Aroldo 

Cedraz pede vista. 
Peça 127 

18/9/2012 

Anestor (servidor lotado no gabinete do Ministro 

Aroldo Cedraz) acessa o processo. Recupera despacho 

da servidora Elenir Teodoro Gonçalves, da Secretaria 

das Sessões, dizendo que Ministro Cedraz pediu vista. 

Logs de acesso  

25/9/2012 

Anestor acessa o processo. Recupera Agravo da 

Subprocuradora-Geral Dra. Cristina, pedido de vista 

do advogado Guilherme Fregapani de 6/7/2012, 

despacho da Elenir dizendo que Ministro Cedraz pediu 

vista. 

Logs de acesso 

22/10/2012 

Ricardo Madela acessa o processo - Recupera 

despacho da Elenir dizendo que Min. Cedraz pediu 

Vista. 

Logs de acesso 

23/10/2012 

Acórdão 7705/2012 – 2ª Câmara. O Tribunal não 

conhece do agravo interposto pelo Ministério Público 
junto ao TCU. Ministro Cedraz declarou-se impedido. 

A proposta do Ministro José Jorge ficou vencida. 

Resultado da votação: vencedora a proposta dos 

Ministros Augusto Nardes e Raimundo Carreiro. 

Vencida a proposta do Min. José Jorge. 

Peças 128/131 
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Data Evento Referência 

22/9/2015 

Prolação do Acórdão 7789/2015 – 2ª Câmara. O 

Tribunal altera o Acórdão 606/2008 – 2ª Câmara, 

dando provimento ao recurso de reconsideração, para 

julgar regulares com ressalva as contas. Além disso, 

tornou insubsistente a determinação do Acórdão 

1653/2004 – 2ª Câmara para que o DNIT apurasse os 

superfaturamentos dos dois outros lotes. 

Acórdão 7789/2015 – 2ª 

Câmara. Peças 169/171 

3.1.16.2 Análise 
388. Inicialmente, este processo foi escolhido para sofrer um exame mais acurado por duas 

razões. Primeiro, atuou como defensor da parte o advogado Alexandre Pitta Lima, integrante da lista 
de causídicos constituídos em processos de controle externo, em relação aos quais o Ministro Aroldo 

Cedraz se declarou impedido para julgar. Isso porque tais advogados têm relação com o escritório de 
Tiago Cedraz. 
389. Segundo, o processo sofreu uma tramitação atípica após a oposição de três embargos de 

declaração, ocasião em que o Tribunal reapreciou o recurso de reconsideração interposto pela 
Construtora Getel Ltda, constituinte de Alexandre Pitta Lima, dando-lhe provimento a fim de reformar 

a deliberação original e julgar as respectivas contas regulares, com a exclusão do débito. 
390. A singularidade da marcha processual e a integral reversão de mérito em condições não 
usuais suscitaram dúvidas quanto a possível interferência externa indevida no deslinde da matéria, 

sobretudo em razão de atuação de advogado vinculado ao escritório de Tiago Cedraz na defesa de 
interesse da parte. Nesse norte, procurou-se avaliar se houve envolvimento de servidor ou autoridade 

desta Corte de Contas em possível tráfico de influência ou acesso privilegiado a dados e a 
informações do processo, promovidos por representantes do escritório Cedraz & Tourinho Dantas ou 
Cedraz Advogados. 

391. Pois bem, a despeito de o advogado Alexandre Pitta Lima figurar como advogado 
constituído nos autos, Ministro Aroldo Cedraz praticou atos nesse processo: votou no Acórdão 

11.432/2011 – 2ª Câmara. No Acórdão 1294/2012 – 2ª Câmara, Sua Excelência declarou-se 
impedido. Ocorre que, em julgamento, posterior, relativo ao agravo interposto pelo MP/TCU, 
Ministro Cedraz pede vista do processo, devolve os autos ao gabinete do Ministro Raimundo Carreiro, 

e na sessão de 23/10/2012 confirma seu impedimento. 
3.1.16.3 Conclusão 

392. Apesar de a decisão final do processo (Acórdão 7789/2015 2ª Câmara) fugir ao padrão 
das deliberações do Tribunal, principalmente por ter sido proferida em sede de embargos de 
declaração (o terceiro interposto pela construtora condenada), não é possível afirmar ter sido alvo de 

influências externas. 
393. Embora o advogado Alexandre Pitta Lima ter vinculação profissional ou proximidade com 

o escritório Cedraz & Tourinho Advogados Associados (ou Cedraz Advogados), não foram 
encontrados indícios de tráfico de influência ou de acesso privilegiado a informações ou dados no 
âmbito do TCU, que tenham sido mediados por servidores ou agentes públicos desta Corte de Contas. 

394. Não há como afirmar, também, com base nos elementos colhidos pela sindicância, indícios 
de interferência ilícita de representante do escritório advocatício no sentido influenciar 

posicionamento de autoridade julgadora quanto às deliberações do Tribunal exaradas neste processo. 
3.1.17 TC 007.722/2006-7 

395. Trata-se de relatório de auditoria realizada na Infraero, referente às obras de 

modernização do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia-GO, com o objetivo de prestar informações 
ao Congresso Nacional e subsidiar os trabalhos da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 

e Fiscalização. 
396. As obras previam a ampliação do aeroporto com a quase duplicação da capacidade de 
posições de aeronaves (de 6 para 11) e aumento da capacidade anual do transporte de passageiros 

(de 600.000 para 2.100.000), entre outros investimentos. 
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397. A responsabilidade pelo gerenciamento da implantação do empreendimento ficou a cargo 

da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Para execução das obras, foi 
contratado o consórcio Odebrecht/Via Engenharia. A fiscalização do empreendimento contou com 

apoio dos serviços prestados pelo consórcio ATP/STE. 
3.1.17.1 Principais ações processuais 
Data Evento Referência 

2/6/2006 

A Secretaria Adjunta de Fiscalização (Adfis) assina portaria de fiscalização nº 

728/2006, designando dois servidores da Secretaria de Controle Externo no 

Estado de Goiás (Secex-GO) e um da Secretaria de Fiscalização de Obras e 

Patrimônio da União (Secob) para compor a equipe e realizar a fiscalização.  

Sisdoc 

4/10/2006 

Primeira decisão no processo. Despacho do relator, Ministro Walton Alencar 

Rodrigues, determina: suspensão de pagamentos não previstos em contrato; 

retenção cautelar de pagamentos, até manifestação definitiva do TCU; realização 

das audiências prévias (exceto quanto aos Srs. Marconi Perillo e Alcides 

Rodrigues Filho). 
 

Sisdoc 

2/8/2007 
Primeira manifestação do Ministro Raimundo Carreiro. Acolhe a proposta da 

Secex-GO e determina o encaminhamento para a Secob para análise.  
Sisdoc 

20/11/2007 
Secob apresenta proposta de mérito. 
 

Sisdoc 

29/11/2007 

Ministro Raimundo Carreiro (MIN-RC), por meio de novo despacho, determina o 

aguardo de novos documentos a serem apresentados pela Infraero, relativos à 

composição de preços de 91 itens com indícios de sobrepreço e superfaturamento.  

Sisdoc 

19/12/2007 
MIN-RC determina que a Secob proceda à análise da nova documentação e, caso 

novas informações fossem apresentadas durante a instrução, deveriam elas ser 

apreciadas em outra etapa processual. 

Sisdoc 

1/2/2008 

MIN-RC, seguindo proposta da Secob, determina o sobrestamento da análise pela 

unidade técnica, até que a Infraero apresentasse as alterações de projeto. 

Determina também o prosseguimento da análise das alegações complementares 

pela Secex-GO. 

Sisdoc 

14/3/2008 

Secex-GO apresenta nova proposta de mérito, em que reafirma a proposta 

anterior e apenas sugere a aplicação de multa aos responsáveis Mário Jorge 

Moreira e Sérgio Seixas. Propõe que a Secob proceda à análise técnica. 
 

Sisdoc 

2/4/2008 
Despacho do MIN-RC determina a suspensão da análise técnica da Secob, até que 

a Infraero apresente a documentação relativa aos projetos básico e executivo. 
Sisdoc 

12/3/2009 
Infraero comunica ao TCU a intenção de rescindir o contrato com o consórcio da 

Odebrecht/Via Engenharia. 
 

6/11/2009 

Ante a possibilidade de a Infraero rescindir o contrato com o consórcio da 

Odebrecht, a Secob sugere a adoção de medidas cautelares, a exemplo de não 

realização de pagamentos decorrentes da rescisão contratual e da necessidade de 

o consórcio manter as garantias contratuais. 

Sisdoc 

30/11/2009 
MIN-RC, em decisão monocrática, adota as cautelares sugeridas pela Secob, entre 

outras medidas.  
Sisdoc 

6/9/2011 

A Secob-1 menciona as decisões já adotadas pelo grupo de trabalho para solução 

das pendências para a construção do novo aeroporto Santa Genoveva e sugere 

que seja informado à Infraero que não há, por parte do TCU, óbices para o 

pagamento da parcela correspondente à entrega do Projeto básico (R$ 1,76 

milhão), vez que não havia sido apontado sobrepreço nesse serviço.  

Sisdoc 

30/11/2011 
O MIN-RC, antes de acatar a sugestão da Secob-1, determina a realização de 

diligência à Infraero para a obtenção de novas informações. 
Sisdoc 

13/10/2011 
MIN-RC, após receber as informações solicitadas, determina o retorno do 

processo à Secob-1 para análise dessas informações e emissão de novo parecer.  

Sisdoc e Log de 

acesso 

16/11/2011 
Secob-1 reitera proposta anterior (para pagamento da parcela correspondente ao 

que já foi elaborado do projeto básico).  

Sisdoc e Log de 

acesso 
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Data Evento Referência 

31/1/2012 

A Secob-1 analisa o Termo de Acordo, firmado entre a Infraero e o consórcio 

formado pela Odebrecht e pela Via Engenharia, tratando das providências iniciais 

e das condições a serem por elas observadas com o objetivo de chegarem a um 

acordo final sobre a retomada do Contrato 012.EG/2005/0011. Sugere comunicar 

à Infraero que o termo de acordo demonstra abordagem satisfatória no que tange 

à necessidade de finalização do projeto executivo para que seja possível a 

assinatura de eventual acordo definitivo com vistas à retomada das obras do 

aeroporto de Goiânia.  

Sisdoc 

4/4/2012 

É prolatado o Acórdão 778/2012-TCU-Plenário, dando ciência à Infraero de que: 

a) não há novas providências a serem adotadas por este Tribunal em 
relação às obras do Aeroporto de Goiânia, cabendo aos gestores 

públicos adotarem as medidas que entenderem oportunas e 

convenientes; b) a atuação desta Corte de Contas será retomada 
quando receber o projeto executivo das obras atualizado e 

acompanhado do respectivo orçamento.  

Sisdoc 

9/4/2013 

Despacho do MIN-RC determina a juntada ao presente processo de cópia de peças 

do processo que tramita na Justiça, interposto pelo consórcio Odebrecht/Via em 

face da Infraero e da União, com o intuito de executar as obras do aeroporto 

Santa Genoveva. 

Sisdoc 

10/5/2013 

Despacho do MIN-RC determina que a Secretaria de Fiscalização de Obras 

Aeroportuárias e de Edificação (SecobEdif) promova, em 15 dias úteis, a análise 

da documentação enviada pela Infraero (Projetos de engenharia, especificações 

técnicas e orçamento). 

Sisdoc 

20/5/2013 
A SecobEdif sugere a realização de diligência à Infraero para obter mais 

informações.  
Sisdoc 

28/5/2013 

Despacho do MIN-RC autoriza a realização da diligência e determina a 

realização de reunião coordenada pela unidade técnica, com a Infraero e com o 

consórcio construtor, para que sejam dirimidas as questões levantadas. 

Sisdoc 

4/6/2013 
Instrução da SecobEdif esclarece que foi realizada a reunião determinada pelo 

relator e informa que nova reunião será realizada em 6/6/2013, oportunidade em 

que sugere que as partes apresentem as informações que a instrução menciona. 

Sisdoc 

15/7/2013 

A SecobEdif, em nova instrução, propõe que seja cientificado à Infraero que o 

valor do novo orçamento integrante do projeto executivo do Terminal de 
Passageiros (TPS) do Aeroporto de Goiânia apresenta inadequação em relação 

aos preços referenciais oficiais e àqueles praticados nas recentes contratações de 

empreendimentos aeroportuários semelhantes da própria Estatal. Sugere ainda a 

devolução do processo à Secex-GO para tratar das situações pendentes no 

processo (tratamento dos indícios de sobrepreço/superfaturamento) . 

Sisdoc 

17/7/2013 

É prolatado o Acórdão 1823/2013-TCU-Plenário, em que a Infraero é cientificada 

de duas inconsistências no orçamento apresentado. Também é determinado à 

Infraero que somente inicie obras, reformas ou ampliação de aeroportos desde 

que tenha os respectivos projetos básicos, com os orçamentos detalhados (para o 

terminal de passageiros). Por fim, determina que seja informada à Comissão 

Mista de Orçamento do Congresso Nacional que não existem óbices ao regular 

desenvolvimento das obras de ampliação do Aeroporto de Goiânia. Determinou 

que a SecobEdif acompanhasse o empreendimento, bem como apurasse as 

responsabilidades dos gestores de administrações passadas da Infraero, devendo 

ser instauradas as devidas Tomadas de Contas Especiais (TCEs), se for o caso. 

Sisdoc 

31/7/2013 

Nova instrução preliminar da SecobEdif, com a finalidade de apurar a 

responsabilidade de antigos gestores da Infraero, sugere a realização de 

diligência para obtenção de novas informações. 
 

Sisdoc 

31/10/2013 

A SecobEdif, em instrução de mérito, apura a responsabilidade dos gestores, dos 

consórcios contratados, além de determinar à Infraero que promova junto ao 

Consórcio da Odebrecht/Via o ressarcimento de R$ 36 milhões. Sugere, por fim, a 

realização de novas audiências e citações de responsáveis. 

Sisdoc 
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Data Evento Referência 

27/3/2014 

A SecobEdif, em nova instrução preliminar, considerando desfecho do processo 

judicial movido pela Odebrecht, bem como a apresentação da documentação 

referente ao projeto executivo e orçamento das obras de infraestrutura, sugere a 

realização de diligência para a obtenção de novas informações. 

Sisdoc 

28/4/2014 

A SecobEdif apresenta nova instrução de mérito em que analisa a documentação 

da parte de infraestrutura do Aeroporto de Goiânia (sistemas de pátio e pistas, 

estacionamento de veículos e sistema viário interno), complementando a análise já 

realizada para o terminal de passageiros (TPS). Propõe, na essência, que a 

Infraero somente dê seguimento às obras de infraestrutura após a adequação dos 

preços, considerar saneadas algumas ocorrências e outras não; acolher algumas 

razões de justificativa e rejeitar outras; determinar que a Infraero promova o 

ressarcimento junto ao Consórcio de R$ 36,14 milhões. 

Sisdoc 

30/4/2014 

Despacho do Ministro Raimundo Carreiro (MIN-RC) determina que a SecobEdif 

adote as medidas necessárias para elucidar as diferenças de preços levantadas 

pelo seu gabinete, bem como à Infraero acerca dos valores a menores 

mencionados no anexo I da instrução da SecobEdif. 

Sisdoc 

16/5/2014 

A SecobEdif apresenta nova proposta de mérito, atendendo à determinação do 

relator, mantendo-se, na essência a proposta anterior, além de retomar a proposta 

de mérito constante da peça 230 (uma das instruções de mérito da unidade 

técnica). 

Sisdoc 

1/7/2014 

Despacho do MIN-RC, para atender à questão levantada pelo Ministro Substituto 

Weder de Oliveira (MINS-WDO) durante a sessão, determina a realização da 

oitiva da Odebrecht e da Via Engenharia acerca do sobrepreço apontado pela 

SecobEdif em sua última instrução de mérito. 

Sisdoc 

19/9/2014 

A SecobEdif promove nova instrução, em que realiza análise da oitiva das 

empresas do consórcio e mantém, na essência, a proposta de mérito já elaborada 

(com redução do sobrepreço em R$ 4,2 milhões). 

Sisdoc 

10/12/2014 

Prolatado o Acórdão 3288/2014-TCU-Plenário. O relator entende que a obra de 

infraestrutura pode continuar. Deixa de acolher, contudo, a determinação para 

que a Infraero cobre R$ 36,1 milhões do consórcio e da imediata instauração de 

TCE (essas medidas podem ser adotadas após o fim das obras). Entende que não 

deve ser liberado para o Consórcio os valores retidos cautelarmente em R$ 13 

milhões. Os Ministros Benjamin Zymler e Walton Alencar Rodrigues apresentaram 

votos complementares. MINS-WDO apresentou Voto Revisor e foi vencido. 

Sisdoc 

3.1.17.2 Análise 

398. O mencionado processo já possui duas decisões de mérito. 

399. A primeira delas refere-se ao Acórdão 1823/2013-TCU-Plenário que, entre outros, 
autoriza a Infraero a dar continuidade às obras do novo terminal de passageiros (TPS), desde que 

previamente sejam elaborados os respectivos projetos básicos, com os orçamentos detalhados. 
400. A segunda decisão é relativa ao Acórdão 3288/2014-TCU-Plenário que, entre as 
deliberações exaradas, autorizou a continuidade das obras de infraestrutura do aeroporto de Goiânia, 

como sistemas de pátio e pistas, estacionamento de veículos e sistema viário interno, obras 
complementares àquela relativa à construção do novo terminal de passageiros (TPS). 

401. É de se destacar que em nenhum momento, tanto as propostas de encaminhamento das 
unidades técnicas, Secex-GO e SecobEdif, quanto as decisões de mérito adotadas pelo Plenário, 
seguindo o voto condutor do relator, Ministro Raimundo Carreiro, deixaram de concluir pela 

existência de sobrepreço e superfaturamento detectados no relatório inicial de auditoria nas obras de 
ampliação do aeroporto de Goiânia. 

402. Durante todo o curso processual, as irregularidades mencionadas no relatório inicial da 
auditoria realizada pela Secex-GO e grande parte confirmada pela SecobEdif foram objeto de 
audiência e citação, sendo devidamente analisadas e investigadas nos adequados momentos 

processuais. 
403. Cabe mencionar que o Acórdão 3288/2014-TCU-Plenário, de 10/12/2014, ao seguir o 

voto condutor do relator, com a implementação de sugestões dos Ministros Benjamin Zymler e Walton 
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Alencar Rodrigues, apesar de liberar a continuidade das obras de infraestrutura daquele aeroporto, 

deixou de acolher, contudo, a determinação para que a Infraero cobrasse R$ 36,1 milhões do 
consórcio Odebrecht/Via Engenharia e aquela relativa à imediata instauração de TCE, sob o 

argumento de que tais medidas poderiam ser adotadas após o fim das obras. 
404. Mencionado acórdão também entendeu que não deveria ser liberado para o Consórcio os 
valores retidos cautelarmente no montante de R$ 13 milhões. 

405. De modo geral, as duas decisões de mérito seguiram, com alguns ajustes, as propostas das 
unidades técnicas. Não foram observados encaminhamentos dissonantes das propostas técnicas, o que 

revela, ao menos, um alinhamento entre as instâncias decisórias e técnica desta Corte de Contas. 
406. Um fato, contudo, merece destaque por não seguir o rito processual usual que seria 
esperado, sem, contudo, caracterizar qualquer tipo de irregularidade. Trata-se da concessão de nova 

oportunidade para que o Consórcio Odebrecht/Via Engenharia se manifestasse nos autos, após a 
instrução final de mérito da SecobEdif em que foi apontado sobrepreço e superfaturamento, elaborada 

em 16/5/2014. 
407. Nesse ponto, o Ministro Raimundo Carreiro, após ter detectado, por meio de trabalho de 
sua assessoria, uma discrepância nos preços de referência trazidos pela SecobEdif e que serviram de 

base para calcular o sobrepreço e superfaturamento, em instrução de mérito datada de 28/4/2014, 
bem como seguindo entendimento manifestado em sessão acerca do caso pelo Ministro-Substituto 

Weder de Oliveira, abre novo prazo para defesa do Consórcio. 
408. Compulsando as planilhas contendo registros de acesso às peças processuais, metadados 
de ligações telefônicas e de correios eletrônicos corporativos, no período de 16/5/2014, data da última 

instrução de mérito da SecobEdif, e 2/7/2014, dia seguinte ao despacho do Ministro Raimundo 
Carreiro concedendo nova chance de defesa para o Consórcio Odebrecht/Via Engenharia, não foi 

detectado qualquer situação anômala que pudesse levantar suspeita sobre os atos processuais 
adotados. 
409. Não há indícios mínimos, tampouco evidências de tráfico de influência ou de acesso 

privilegiado a informações e a dados do processo em análise por parte de representantes do escritório 
Cedraz & Tourinho Dantas (ou Cedraz Advogados), os quais tenham sido mediados por servidores 

públicos e autoridades do Tribunal de Contas da União. 
3.1.17.3 Conclusão 
410. Assim, em análise das ações processuais no âmbito TC 007.722/2006-7 e seus respectivos 

conteúdos, em cotejo com as planilhas com registros de acesso às peças processuais, metadados de 
ligações telefônicas e de mensagens correios eletrônicos corporativos, e dada a limitação dos dados 

disponíveis, não é possível afirmar a ocorrência de irregularidade na atuação dos agentes públicos do 
Tribunal que decorra de eventual tráfico de influência e acesso privilegiado de dados e informações 
por parte de representantes do escritório Cedraz & Tourinho Dantas (ou Cedraz Advogados). 

3.1.18 TC 013.389/2006-0 

411. Trata-se de Relatório de Auditoria realizada nas obras de construção do novo aeroporto 

de Vitória/ES, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero). O objeto da fiscalização compreende obras e serviços de engenharia de construção do 
novo terminal de passageiros, dos sistemas de acessos viários, do estacionamento de veículos, do 

pátio de aeronaves, da segunda pista de pouso e decolagem, da torre de controle e grupamento de 
navegação aérea, da seção contra-incêndio, da central de utilidades e de elaboração dos projetos 

executivos. 
412. O principal instrumento jurídico utilizado para implantação do empreendimento foi o 
Contrato nº 0067-EG/2004/0023, firmado entre a Infraero e o consórcio Camargo Correa/Mendes 

Junior/Estacon em 22/12/2004, por R$ 337.438.781,17. Após a celebração, seu valor passou para R$ 
370.788.484,82. 

413. O TCU realizou diversas fiscalizações no empreendimento por intermédio do Fiscobras de 
2006, 2007 e 2008, quando identificou graves irregularidades consistentes em: 
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sobrepreço/superfaturamento; apresentação de projetos básico e executivo deficientes; troca de 

soluções estruturais e de fundações sem ganhos para a contratante; e execução e pagamento por 
serviços não previstos contratualmente. 

414. Inicialmente, o Tribunal exarou medida cautelar, com retenção de valores, e facultou à 
Infraero e ao consórcio construtor oportunidade para justificar os sobrepreços impugnados. Diante 
do impasse da não elisão dos sobrepreços questionados e da provável repactuação da avença a ser 

determinada pela Corte de Contas, a construtora resolveu paralisar as obras em 30/7/2008, alegando 
rompimento da segurança jurídica e do equilíbrio econômico-financeiro da avença. 

415. À época, houve forte reação da opinião pública, bem como grande mobilização da 
bancada federal do Espírito Santo na Câmara dos Deputados e no poder legislativo local a fim de o 
Tribunal, a Infraero e a construtora encontrarem solução de consenso a viabilizar a retomada das 

obras. 
416. Nesse contexto, o Tribunal continuou a franquear à Infraero e ao Consórcio novas 

oportunidades para justificar os preços excessivamente onerosos, substituir a retenção cautelar por 
garantias suficientes, bem como apresentar projeto executivo e orçamento que espelhasse a realidade 
do empreendimento. Foram também realizadas diversas reuniões com representantes do TCU, da 

empresa pública federal e da construtora com vista a esclarecer as dúvidas por ventura existentes nos 
documentos enviados pela Infraero ao Tribunal. 

417. Paralelamente, estabeleceu-se uma lide entre a Infraero e o consórcio construtor, 
envolvendo várias ações no âmbito da Justiça Federal, até culminar na celebração de termo de 
rescisão definitiva do contrato em 11/5/2009. 

418. Com a rescisão da avença, houve a necessidade de se promover encontro de contas com 
base em laudo pericial definitivo. Nesse sentido, o Tribunal exarou o Acórdão 1394/2009-TCU-

Plenário (Sessão do dia 24/6/2009), por meio do qual determinou à Infraero a apresentação de 
relatório técnico indicando expressamente os serviços executados e a executar para conclusão do 
empreendimento, juntamente com a estimativa dos respectivos custos. 

419. A empresa pública federal encaminhou ao TCU conclusão de perícia realizada pelo 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, o qual foi analisado pela unidade 

técnica do Tribunal (antiga Secob) em conjunto com laudo de perícia realizada pela Polícia Federal. 
420. Na sequência, em 29/6/2012, a Infraero encaminhou para avaliação e aprovação do TCU 
termo de acordo preliminar firmado entre aquela empresa estatal e o consórcio construtor, com vistas 

à reativação do contrato rescindido e à retomada das obras. Assim, ante a possibilidade de haver 
distrato da rescisão anteriormente assinada pela Infraero e pelo consórcio, a companhia pública deu 

prosseguimento à elaboração de projetos executivos e do orçamento do empreendimento, os quais 
somente foram apresentados ao TCU em 11/2/2014. 
421. Entre 21/2/2014 a 24/2/2014, foram realizadas várias reuniões entre auditores da então 

SecobEdificações, representantes da Infraero e prepostos do consórcio para avaliação e apresentação 
de esclarecimentos sobre os documentos técnicos enviados ao Tribunal. Caso o TCU aprovasse os 

documentos técnicos encaminhados pela entidade estatal que subsidiaram o termo de acordo 
preliminar, seria firmado acordo definitivo entre a Infraero e o Consórcio para retomada das obras e 
finalização da construção do novo aeroporto. 

422. Após conclusão da análise da unidade técnica, o relator, Ministro Raimundo Carreiro 
incluiu o processo na pauta de julgamento do Plenário do TCU, em Sessão Ordinária do dia 

30/4/2014, ocasião em que o Ministro Benjamin Zymler pediu vista dos autos. A essência da proposta 
do Ministro Raimundo Carreiro foi a seguinte: 

 conhecer o orçamento apresentado pela Infraero por meio do Ofício nº 1165/PR/2014-R, 

de 10/2/2014 (peça 365); 
 informar à Infraero que, dada a excepcionalidade do caso presente, e no uso de seu poder 

discricionário, o orçamento mencionado pode ser utilizado para a retomada das obras do 
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aeroporto de Vitória (ES), desde que nos exatos termos do Ofício nº 2976/PR/2014-R, de 

8/4/2014; 
 alertar a Infraero que, no caso de retomada das obras com a reativação do contrato já 

mencionado, não deverão ser admitidos quaisquer aditivos, sejam quantitativos, 
qualitativos ou, ainda, relativamente a prazos, uma vez que o empreendimento será 
administrado pelo Regime de Empreitada Global; 

 em relação ao sobrepreço/superfaturamento identificado nos autos anteriormente à 
rescisão do Contrato TC 0067-EG/2004/0023, Sua Excelência propôs: 

 acolher as razões de justificativa apresentadas por ex-Diretor Comercial, bem como 
rejeitar as razões de justificativa ofertadas por ex-Diretor de Engenharia da Infraero, 
aplicando a essa última responsável multa pecuniária prevista na Lei Orgânica do 

TCU; 
 constituir processo de tomada de contas especial para apuração dos fatos ocorridos até 

30/7/2008 em relação a este contrato, identificação dos responsáveis e quantificação 
do dano decorrente do superfaturamento apontado no contrato em tela, observando, 
para esse mister, os serviços executados pelo consórcio e que serão aproveitados no 

novo projeto das obras, bem como valores retidos em cumprimento à Medida Cautelar 
adotada em 2/10/2006, observado o disposto no item 9.2.5 do Acórdão 1947/2007-

TCU-Plenário. 
423. O processo voltou à pauta de julgamento da Sessão Ordinária do Plenário do dia 
7/5/2014, ocasião em que o Tribunal proferiu o Acórdão 1146/2014 ao acolher o voto do Revisor, 

Ministro Benjamin Zymler, e afastar a proposta de reativação de contrato rescindido. Naquela 
assentada, o Tribunal exarou, entre outras, as seguintes medidas: 

 determinar à Infraero que a retomada das obras seja condicionada à realização de novo 
procedimento licitatório, preferencialmente por meio do Regime Diferenciado de 
Contratações, e ao estabelecimento de preços unitários referenciais nos termos do Decreto 

7.983/2013, a exemplo das demais licitações da Infraero, em detrimento da adoção de 
referenciais paramétricos do Aeroporto de Goiânia/GO; 

 constituir processo de Tomada de Contas Especial para identificação dos responsáveis e 
quantificação dos danos decorrentes de sobrepreço e superfaturamento identificado nos 
autos, anteriormente à rescisão do Contrato TC 0067-EG/2004/0023, observando os 

serviços executados pelo consórcio e que serão aproveitados no novo projeto das obras; 
 determinar à unidade técnica do Tribunal a constituição de processo apartado para 

monitorar os desdobramentos da deliberação, bem como avaliar compatibilidade dos 
quantitativos constantes do projeto executivo apresentado pela Infraero com os 
quantitativos da planilha orçamentária atual. 

424. Por meio do Acórdão 1938/2014-TCU-Plenário (Sessão do dia 23/7/2014), o Tribunal 
conheceu dos Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 1146/2014-TCU-Plenário pelo Consórcio 

Camargo Corrêa/Mendes Júnior/Estacon, para, no mérito, rejeitá-los. 
425. Mediante Decisão monocrática datada de 8/10/2014, o Ministro Bruno Dantas não 
conheceu do Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 1146/2014-TCU-Plenário pelo 

Consórcio Camargo Corrêa/Mendes Júnior/Estacon. 
426. Por fim, por conduto do Acórdão 233/2015 – TCU-Plenário (Sessão do dia 11/2/2015), o 

Tribunal conheceu dos Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 1146/2014-TCU-Plenário pelo 
Sr. Paulo Dietzsch Neto, ex-Superintendente de Empreendimentos de Engenharia da Infraero, para, 
no mérito, rejeitá-los. 

427. Atualmente, o processo encontra-se encerrado. 
3.1.18.1 Principais ações processuais 
Data Evento Referência 
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Data Evento Referência 

26/6/2006 Autuação do processo. 

e-TCU 

Capa do 

processo 

23/8/2006 
Conclusão da instrução preliminar da unidade técnica (Secretaria de Controle 

Externo no Espírito Santo - Secex-ES). 

e-TCU Volume 

Digitalizado – 

peças 3, 4 e 5 

18/9/2006 
Deferimento de vista e cópia dos autos à Infraero pelo relator, Ministro Valmir 

Campelo. 

e-TCU Volume 

Digitalizado – 

peças 5, págs 29 

a 32. 

2/10/2006 

Expedição, pelo relator, de Medida Cautelar inaudita altera parte, com determinação 

de oitiva e convocação dos responsáveis da Infraero em audiência, para justificar 

indícios de sobrepreço e superfaturamento nos preços no contrato principal. 

e-TCU Volume 

Digitalizado – 

peça 5, pág 33 a 

38. 

30/11/2006 e 

6/12/2006 

Deferimento de vista e cópia dos autos ao Consórcio Camargo Corrêa/Mendes 

Júnior/Estacon. 

e-TCU Volume 

Digitalizado – 

peça 6, pág 27 e 

59. 

24/1/2007 Deferimento, pelo relator, de vista e cópia integral do processo à Infraero. 

e-TCU Volume 

Digitalizado – 

peça 6, pág 72. 

14/2/2007 

Despacho do relator, Min. Valmir Campelo, encaminhando os autos à Secretaria de 

Fiscalização de Obras e Patrimônio da União (Secob) para manifestar-se sobre os 

esclarecimentos prestados pelo Consórcio construtor, relativos às questões que 

motivaram a medida cautelar. 

e-TCU Volume 

Digitalizado – 

peça 6, pág 80. 

23/3/2007 Concessão, pelo relator, de pedido de vista e cópia feito pelo consórcio construtor. 

e-TCU Volume 

Digitalizado – 

peça 7, pág 11. 

4/4/2007 
Conclusão da instrução de mérito no âmbito da Secob e tramitação do processo ao 

gabinete do novo relator, Ministro Raimundo Carreiro.  

e-TCU Volume 

Digitalizado – 

peça 7, págs. 18 

a 60, e peça 8, 

págs. 1 a 10 

10/4/2007 
Concessão, pelo relator, de pedido de vista e cópia feito pelo Consórcio construtor e 

pela Infraero. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 8, págs. 11 

a 19 

13/4/2007 
Despacho do relator, Ministro Raimundo Carreiro, para a Secex/ES para finalização 

da instrução, considerando a manifestação da Secob. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 8, págs. 21 

a 22 

25/4/2007 

Juntada de comunicação do Consórcio construtor à Infraero, informando a suspensão 

das obras, em razão de insegurança jurídica motivada, entre outros fatores, pela 

retenção cautelar do TCU e iminência de determinação do Tribunal para repactuação 

do contrato. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 8, págs. 21 

a 38 

27/4/2007 
Conclusão da instrução de mérito no âmbito da Secex/ES e tramitação do processo ao 

gabinete do novo relator, Ministro Raimundo Carreiro. 

e-TCU Volume 

Digitalizado – 

peça 9, págs 1 a 

7, peça 10, pág. 1 

2/5/2007 

3/5/2007 e 

8/5/2007 

Deferimento pelo relator de vista e cópia dos autos à Infraero, ao respectivo dirigente 

e ao Consórcio construtor. 

e-TCU Volume 

Digitalizado – 

peça 10, págs. 5 

a 12 

10//5/2007 

Apresentação de contrarrazões do Consórcio Camargo Corrêa/Mendes 

Júnior/Estacon à instrução da unidade técnica. Peça subscrita pelo advogado 

constituído nos autos, Alexandre Aroeira Salles – OAB/MG 71.947 

e-TCU Volume 

Digitalizado – 

peça 10, págs. 13 

a 41 e peça 11, 

págs. 1 a 56 
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Data Evento Referência 

21/5/2007 

Restituição dos autos à Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União 

(Secob) para realização de diligência à Infraero para manifestação acerca de preços 

unitários de serviços. 

e-TCU Volume 

Digitalizado – 

peça 11, págs. 59 

a 62 

27/6/2007 
Nova petição do Consórcio construtor encaminhada ao relator para juntada de 

contra-argumentos à última instrução de mérito da unidade técnica. 

e-TCU Volume 

Digitalizado – 

peças 12 a 17 

25/7/2007 
Conclusão da instrução no âmbito da Secob e tramitação do processo para o gabinete 

do relator, Ministro Raimundo Carreiro. 

e-TCU Volume 

Digitalizado – 

peças 18 a 19, 

págs. 1 a 50 

19/7/2007 
Petição da Bancada Federal do Estado do Espírito Santo endereçada ao relator, 

requerendo urgência na retomada das obras. 

Volume 

Digitalizado – 

peça 19, pág. 11 

2/8/2007 

Solicitação da Infraero ao relator para verificar a possibilidade de o Tribunal 

autorizar a substituição da retenção cautelar por uma das modalidades de garantia 

previstas no art. 56 da Lei 8.666/1993. 

Na oportunidade, também foi requerida a juntada de documentos que tratam de 

processo de orçamentação das obras no âmbito da Infraero. 

Volume 

Digitalizado – 

peça 19, págs. 12 

a 50 

6/8/2007 
Nova petição do Consórcio construtor encaminhada ao relator para juntada de 

contra-argumentos à última instrução de mérito da Secob. 

Volume 

Digitalizado – 

peça 20, págs. 1 

a 7 

9/8/2007 

a 

21/8/2007 

Solicitações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo ao relator, de Deputados 

Federais do Espírito Santo ao Presidente do TCU sobre informações do processo de 

fiscalização, enfatizando a urgência da retomada das obras paralisadas. 

Manifestações da Infraero sobre alternativas para retomada das obras. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 20, págs. 11 

a 33, peça 22, 

págs. 14 e 15 

13/9/2007 Concessão de vista e cópia dos autos à Infraero. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 20, págs. 35 

a 36 

19/9/2007 

Prolação do Acórdão 1947/2007-TCU-Plenário, em que o Tribunal manteve a medida 

cautelar, rejeitou as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, 

determinou à Infraero a repactuação dos preços, a correção da taxa de BDI, adoção 

de providências para que o consórcio repare os danos decorrentes da paralisação das 

obras e avaliação da substituição do valor da retenção cautelar por garantias 

previstas no art. 56 da Lei 8.666/1993. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 20, págs. 37 

a 51, peça 21 

17/10/2007 

Prolação do Acórdão 2174/2007-TCU-Plenário, em que o Tribunal deu provimento 

parcial aos embargos de declaração opostos pelos responsáveis da Infraero e do 

Consórcio contra o Acórdão 1947/2007-TCU-Plenário. Destaca-se da decisão a 

retirada da determinação de repactuação da avença, em razão de o Tribunal não 

haver emitido julgamento de mérito sobre o sobrepreço dos itens de serviço. Todavia, 

manteve a medida cautelar. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 22, págs. 17 

a 28 

5/12/2007 
Acórdão 2617/2007-TCU-Plenário, o qual rejeitou os embargos de declaração 

opostos pelo Consórcio construtor contra o Acórdão 2174/2007-TCU-Plenário. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 23, págs. 9 

a 12 

28/3/2008 

Conclusão da análise realizada pela Secob sobre novos documentos encaminhados 

pela Infraero posteriormente à prolação dos acórdãos referidos, em cumprimento à 

determinação do relator. 

No exame da unidade técnica, destaca-se a incompletude dos documentos técnicos 

encaminhados pela estatal, a ausência de orçamento e de projeto defini tivo, bem 

como a não formalização de termos aditivos das alterações realizadas, a caracterizar 

desídia dos administradores. A unidade técnica propõe a audiência dos responsáveis. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 24, peça 25, 

págs 1 a 16 

3/4/2008 

Despacho do relator determina à Secob suspensão da análise dos aspectos técnicos 

referentes aos preços contratados até que a Infraero encaminhe ao Tribunal nova 

documentação relativa aos Projetos Básico e Executivo, bem como apresente os 

resultados das negociações encetadas com a construtora para retomada das obras. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 25, pág. 17 
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Data Evento Referência 

25/4/2008 

Nova instrução da Secob conclui que as medidas administrativas determinadas pela 

Corte de Contas, na tentativa de evitar a paralisação do empreendimento, são 

insuficientes para resguardar o Erário. 

Propõe suspensão cautelar da execução orçamentária e financeira do contrato, 

determinação à entidade estatal de adoção de medidas corretivas das irregularidades, 

bem como audiência dos responsáveis. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 25, págs 26 

a 42 

8/5/2008 
Despacho do relator encaminha processo para Secex/ES para realização das análises 

pendentes a cargo daquela Secretaria. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 25, pág. 47 

4/7/2008 

Análise da Secob acerca dos novos documentos encaminhados pela Infraero ratifica 

proposta anterior de suspensão descentralização orçamentária e financeira para o 

empreendimento, de determinação de medidas corretivas e de audiência dos 

responsáveis. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 26, págs. 32 

a 34 

13/8/2008 

Prolação do Acórdão 1606/2008-TCU-Plenário. Da deliberação, destaca-se a 

suspensão cautelar das execuções orçamentária e financeira do contrato principal 

das obras do aeroporto de Vitória, até que a Infraero entregue ao TCU projeto 

executivo final, a fim de o Tribunal decidir sobre o mérito das questões suscitadas. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 26, pág. 42, 

peça 27 

26/5/2009 
Comunicação da Infraero ao relator de celebração de Termo de Rescisão do Contrato 

067/EG/2004/0023, conforme instrumento publicado no DOU de 25/5/2009. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 29, págs. 15 

a 20 

15/6/2009 

Nova instrução da Secob propõe ao relator a realização de diligências à Infraero a 

fim de elucidar dúvidas sobre o termo de rescisão contratual, com destaque para 

obtenção de cópia de laudo pericial definitivo no âmbito de ação judicial de produção 

antecipada de provas, de relação das garantias oferecidas pelo consórcio e de 

planilha orçamentária do ajuste financeiro final. 

A unidade técnica alerta ainda sobre potencial dano advindo do ‘encontro de contas’ 

a ser firmado entre a Infraero e o Consórcio construtor, resultante da rescisão 

contratual, agravado pelo fato de o Tribunal ainda não ter apreciado o mérito da 

matéria em razão de insuficiência de documentos até então entregues pela Infraero. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 29, págs. 37 

a 43 

16/6/2009. 

17/6/2009 e 

19/6/2009 

Deferimento, pelo relator, de pedidos de vista e cópia dos autos formulados pelo 

consórcio e por responsáveis da Infraero. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 29, pág. 44, 

peça 30, págs 1 a 

6 

19/6/2009 

Expedição, pelo relator, de medida cautelar para que a Infraero se abstenha de 

realizar pagamentos decorrentes do ‘encontro de contas’ resultante da rescisão 

contratual e não restitua ao consórcio as garantias contratuais, até que o Tribunal 

delibere sobre o mérito dos indícios de sobrepreço. Foi determinado, também, a 

realização de diligência à Infraero proposta pela Secob. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 30, págs. 7 

a 9 

22/6/2009 
Deferimento, pelo relator, de novo pedido de vista e cópia dos autos formulado pelo 

consórcio.  

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 30, pág. 10 

24/6/2009 

Prolação do Acórdão 1394/2009-TCU-Plenário, em que o Tribunal ratifica a cautelar 

exarada pelo relator em 19/6/2009, determina a realização de diligências à Infraero e 

informa à referida empresa estatal que as obras poderão ser retomadas desde que 

precedidas de licitação. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 30, págs. 11 

a 21 

4/9/2009 

Conclusão da análise, pela Secob, da documentação enviada pela Infraero em 

cumprimento ao Acórdão 1394/2009-TCU-Plenário. 

A unidade técnica propõe a manutenção dos efeitos da medida cautelar e demais 

determinações constantes do Acórdão 1394/2009-TCU-Plenário, além de sobrestar as 

análises relativas ao sobrepreço e ao superfaturamento até que a Infraero encaminhe 

documentação técnica suficiente para exame pelo Tribunal. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 33, págs. 4 

a 25 

7/10/2009 
Prolação do Acórdão 2360/2009-TCU-Plenário, em que o Tribunal acolhe a última 

proposta da Secob. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 33, págs. 33 

a 51; peça 34, 

págs. 1 a 4 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 019.602/2015-4 

 

103 
 

Data Evento Referência 

30/6/2010 

Prolação do Acórdão 1506/2010-TCU-Plenário, em que o Tribunal acolhe a proposta 

da Secob 3 e considera não ter a Infraero cumprido determinação exarada no 

Acórdão 2360/2009-TCU-Plenário. 

Todavia, não foi aplicada multa ao dirigente da estatal ante os esclarecimentos 

prestados pela Infraero de contratação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 

Estado de São Paulo (IPT) para prestação de serviços de perícia das obras e dos 

documentos necessários ao exame da questão relativa ao sobrepreço e ao 

superfaturamento. À época, a perícia estava em elaboração. 

Foi concedido novo prazo à Infraero para encaminhamento da documentação técnica 

ao Tribunal e determinado o sobrestamento da análise de sobrepreço e 

superfaturamento das obras. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 36, págs. 15 

a 24. 

4/10/2011 

Conclusão da instrução da 1ª Secretaria de Fiscalização de Obras (Secob 1) com a 

análise da documentação encaminhada pela Infraero (laudos do IPT, da Infraero e da 

Polícia Federal), em cumprimento aos Acórdãos do Plenário nº 1.394/2009 e 

1.506/2010. Foi analisada também denúncia relativa a aspectos de segurança 

operacional do aeródromo (TC 002.041/2009-6). 

A unidade técnica propõe, entre outras medidas: 

- constituir Tomada de Contas Especial para citação dos responsáveis solidários com 

vistas ressarcimento de dano decorrente de superfaturamento no contrato; 

- determinar à Infraero a adoção de medidas para salvaguardar crédito da estatal 

apontado no encontro de contas com o consórcio construtor, nas ações em curso na 

Justiça. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 44, págs. 14 

a 51, e peça 45, 

págs. 1 a 15. 

5/12/2011 
Autorização, pelo relator, de pedido de vista e cópia dos autos, formulado pela 

Infraero. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 45, pág.20. 

13/12/2011 

Apresentação de memorial por ex-Diretor de Operações da Infraero, representado 

pelos advogados Estenio Campelo e Carlos Aureliano Motta de Souza, bem como de 

memorial encaminhado pelo Consórcio Camargo Corrêa/Mendes Júnior/Estacon, 

representado pelo escritório Aroeira Salles Advogados. 

-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 45, págs. 27 

a 45 

12/7/2012 

Encaminhamento ao relator, para apreciação pelo Tribunal de Contas da União, de 

Termo de Acordo Preliminar firmado entre a Infraero e o Consórcio Camargo 

Corrêa/Mendes Júnior/Estacon, o qual estabelecia as condições necessárias à 

revogação da rescisão do contrato e à retomada das obras do aeroporto de 

Vitória/ES.  

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 46, págs.2 a 

50, peças 47, 48, 

49 e 50 

9/8/2012 

Conclusão da instrução da 1ª Secretaria de Fiscalização de Obras (Secob 1), em que 

analisa o termo de acordo preliminar firmado entre a Infraero e o consórcio. 

A unidade técnica propõe ao relator, entre outras medidas, a oitiva do MPTCU para 

avaliar a viabilidade jurídica da celebração do acordo preliminar com vistas à 

reativação de contrato já rescindido. 

 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 51, págs. 38 

a 46 

14/8/2012 
Apresentação de Memorial pela Infraero pugnando pela viabilidade da celebração do 

termo de acordo preliminar com o consórcio construtor 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 53, págs. 6 

a 13 

15/8/2012 

Prolação do Acórdão 2152/2012-TCU-Plenário, em que o Tribunal: 

- informa à Infraero que a atuação desta Corte de Contas será retomada quando 

houver o recebimento dos projetos executivos atualizados das obras, acompanhados 

dos respectivos orçamentos; 

- determinação à empresa estatal para adoção de providências necessárias nas ações 

judiciais em curso, a fim de resguardar o interesse da Infraero; 

- encaminhamento dos autos ao MP/TCU para manifestar-se sobre a legalidade da 

reativação de contrato já rescindido. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 52, págs. 1 

a 12 

14/9/2012 
Parecer do MPTCU quanto à inviabilidade da celebração do termo de acordo 

preliminar. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 53, págs. 18 

a 27 
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Data Evento Referência 

19/9/2012, 

20/9/2012, 

21/9/2012, 

24/9/2012, 

3/10/2012 e 

8/10/2012, 

 

Vista e Cópia dos autos deferida pelo relator aos advogados da Infraero, de 

determinados responsáveis da referida empresa estatal e do Consórcio Camargo 

Corrêa/Mendes Júnior/Estacon. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 53, págs. 36 

a 86 

25/9/2012, 

4/10/2012 e 

11/10/2012 

Memoriais apresentados pela Infraero e pelo Consórcio Camargo Corrêa/Mendes 

Júnior em resposta à intimação do relator, em que manifestarem-se contrários ao 

parecer do MPTCU e sustentaram a legalidade da celebração do termo de acordo 

preliminar. 

e-TCU Volume 

Digitalizado –

peça 53, págs. 91 

a 124 

8/11/2012, 

9/11/2012 

Instrução da Secob 1, a qual analisa cumprimento pela Infraero da determinação 

exarada pelo Acórdão 2152/2012-TCU-Plenário. 

e-TCU 

peças 313 e 314 

6/11/2012, 

12/11/2012 

 

Deferimento, pelo relator, de pedido de vista e cópia do processo, formulado por 

advogados da Infraero e do Consórcio Camargo Corrêa/Mendes Júnior/Estacon. 

e-TCU 

peças 315 a 318 

14/11/2012 

 

Julgamento do processo com a prolação do Acórdão 3075/2012-TCU-Plenário, em 

que o Tribunal informou à Infraero que a atuação do controle externo será retomada 

quando receber os projetos executivos atualizados das obras, acompanhados dos 

respectivos orçamentos. 

e-TCU 

peças 319 a 321 

10/12/2012 

Prolação do Acórdão 3453/2012-TCU-Plenário, em que o Tribunal rejeita os 

embargos de declaração opostos pelo Consórcio Camargo Corrêa/Mendes 

Júnior/Estacon contra o Acórdão 3075/2012-TCU-Plenário. 

e-TCU 

peças 332 a 334 

10/2/2014 

Despacho do relator, Ministro Raimundo Carreiro, que determina à Secretaria de 

Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação (SecobEdif) a análise do 

projeto executivo e do orçamento para retomada das obras do aeroporto de 

Vitória/ES, os quais foram encaminhados pela Infraero em cumprimento à 

determinação do Acórdão 3075/2012-TCU-Plenário. 

e-TCU 

peças 365 a 369 

12/3/2014 

Conclusão de instrução pela SecobEdif e envio ao gabinete do relator. 

A unidade técnica conclui que o projeto executivo e o orçamento para a retomada das 

obras não atendem ao interesse público por conterem preços excessivos e alteração 

desproporcional de quantitativos em relação ao contrato original. 

Entre outras medidas, sugere: 

- a constituição de processo de tomada de contas especial com vistas à citação dos 

responsáveis solidários em razão de superfaturamento do contrato; 

- a constituição e processo apartado para monitoramento e acompanhamento do 

encontro de contas objeto de ações em curso na Justiça Federal. 

 

e-TCU 

peças 370 a 372 

13/3/2014 e 

19/3/2014 

 

Deferimento de pedido de vista e cópia dos autos, requerido pela Infraero e pelo 

consórcio construtor. 

e-TCU 

peças 373 a 377 

31/3/2014 

 

Despacho do relator, determinando o reenvio dos autos à  SecobEdif para que proceda 

às diligências necessárias para reavaliar a instrução à luz das informações trazidas 

pela Infraero em 10/2/2014, especificamente quanto ao fato de a empresa estatal 

ainda não haver emitido parecer com aprovação do orçamento. 

Determina, também, que a unidade técnica se manifeste conclusivamente sobre a 

presença ou não de condições para eventual bloqueio o desbloqueio da execução 

orçamentária, financeira e física, conforme art. 99 da LDO 2014, com destaque para 

o custo de deterioração ou perda dos materiais adquiridos ou dos serviços 

executados, as despesas necessárias à preservação das instalações e serviços 

executados, e as despesas inerentes à desmobilização e ao posterior retorno às 

atividades. 

e-TCU 

pça 378 

9/4/2014 
Juntada de novos documentos pela Infraero em que defende a implementação do 

termo de acordo preliminar como melhor alternativa para retomada das obras. 

e-TCU 

peça 383 
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Data Evento Referência 

28/4/2014 

Conclusão da instrução da SecobEdif e tramitação do processo para o gabinete d o 

relator. 

A unidade técnica propõe, entre outras medidas: comunicar à Infraero que o 

orçamento por ela apresentado não atende ao interesse público por não estar de 

acordo com os sistemas referenciais oficiais e aos parâmetros de orçamentação 

comumente adotados pela empresa aeroportuária, podendo, assim, ensejar proposta 

de bloqueio orçamentário, financeiro e físico do empreendimento; instaurar TCE com 

vistas ao ressarcimento de dano causado aos cofres da companhia estatal em razão de 

superfaturamento das obras. 

e-TCU 

peças 387 e 388 

30/4/2014 
Processo excluído da Pauta de Julgamento da Sessão Ordinária do Plenário em razão 

de pedido de vista formulado pelo Ministro Benjamin Zymler. 

e-TCU 

 

7/5/2014 

Prolação do Acórdão 1146/2014-TCU-Plenário, em que o Tribunal, acolhe a 

proposta do Revisor, Ministro Benjamin Zymler, e expede, entre outras, as seguintes 

medidas: 

- determinar à Infraero que a retomada das obras seja condicionada à realização de 

novo procedimento licitatório, preferencialmente por meio do Regime Diferenciado de 

Contratações, e ao estabelecimento de preços unitários referenciais nos termos do 

Decreto 7.983/2013, exemplo das demais licitações da Infraero, em detrimento da 

adoção de referenciais paramétricos do Aeroporto de Goiânia/GO; 

- constituir processo de Tomada de Contas Especial para identificação dos 

responsáveis e quantificação dos danos decorrentes de sobrepreço e 

superfaturamento identificado nos autos, anteriormente à rescisão do Contrato TC 

0067-EG/2004/0023, observando os serviços executados pelo consórcio e que serão 

aproveitados no novo projeto das obras; 

- determinar à unidade técnica do Tribunal a constituição de processo apartado para 

monitorar os desdobramentos da deliberação, bem como avaliar compatibilidade do s 

quantitativos constantes do projeto executivo apresentado pela Infraero  

 

e-TCU 

peças 392 a 395 

4/6/2014 
Deferimento de Pedido de Vista e Cópia dos autos, formulado por advogada da 

empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A, Noélle Reina de O. Guerino. 

e-TCU 

peças 406 e 407 

3/7/2014 

Instrução da Secretaria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura Urbana 

(SeinfraUrbana) dos Embargos de Declaração opostos pela Consórcio Camargo 

Correa/Mendes Júnior/Estacon contra o Acórdão 1146/2014-TCU-Plenário 

e-TCU 

peças 421 e 422 

9/7/2014 
Deferimento de Pedido de Vista e Cópia dos autos, formulado por representantes da 

Infraero e da empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 

e-TCU 

peças 423 a 426 

23/7/2014 

Prolação do Acórdão 1938/2014-TCU-Plenário, em que o Tribunal rejeitou os 

embargos declaratórios opostos pelo Consórcio Camargo Corrêa/Mendes 

Júnior/Estacon. 

e-TCU 

peças 426 a 428 

21/8/2014 Autuação de recurso interposto contra o Acórdão 1938/2014-TCU-Plenário. 
e-TCU 

peças 427 a 429 

30/9/2014 

Exame prévio admissibilidade, pela Secretaria de Recursos, de Pedido de Reexame 

interposto pelo Consórcio Camargo Corrêa/Mendes Júnior/Estacon contra o Acórdão 

1146/2014-TCU-Plenário. 

e-TCU 

peças 454 e 455 

2/10/2014, 

7/10/2014, 

Deferimento de pedido de vista e cópia dos autos, formulado por representantes da 

Infraero e da empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 

e-TCU 

peças 458 a 461 

9/10/2014 

Despacho proferido pelo relator, Ministro Bruno Dantas, que não conhece do Pedido 

de Reexame interposto pelo Consórcio Camargo Corrêa/Mendes Júnior/Estacon 

contra o Acórdão 1146/2014-TCU-Plenário. 

e-TCU 

peça 462 

14/10/2014, 

15/10/2014, 

16/10/2014 

 

Deferimento de pedido de vista e cópia dos autos, formulado por representantes da 

Infraero e da empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 

e-TCU 

peças 464 a 472 

11/2/2015 

Prolação do Acórdão 233/2015-TCU-Plenário, em que o Tribunal rejeita os 

embargos de declaração opostos por ex-dirigente da Infraero contra o Acórdão 

1146/2014-TCU-Plenário. 

e-TCU 

peças 474 a 476 

3.1.18.2 Análise 
428. O motivo pelo qual a comissão de sindicância escolheu analisar detalhadamente os 

eventos relacionados à fiscalização das obras de construção do novo aeroporto de Vitória/ES decorre 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 019.602/2015-4 

 

106 
 

da peculiaridade dessa ação de controle externo ter seguido uma longa tramitação processual. Foram 

aproximadamente 9 anos até que o Tribunal emitisse julgamento definitivo quanto à inviabilidade 
jurídica da retomada dos serviços de construção e engenharia do referido aeródromo pela pretendida 

reativação de contrato rescindido, originalmente firmado entre a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e o Consórcio Mendes Júnior/Camargo Corrêa/Estacon. 
Exigiu a Corte de Contas que a continuidade da implantação do empreendimento fosse realizada por 

meio de prévia licitação. Também determinou a instauração de tomada de contas especial para 
chamamento dos responsáveis solidários com vistas a ressarcimento de dano aos cofres da companhia 

estatal. 
429. Entrementes, houve uma série de intercorrências marcadas, sobretudo, pela inércia da 
Infraero em fornecer as informações técnicas consistentes em projeto executivo e orçamento 

detalhado com os quais o Tribunal pudesse avaliar a regularidade e economicidade da contratação. 
Diante do risco de dano ao erário, oriundo de sobrepreço dos serviços ajustados e itens novos não 

previstos na planilha original, houve expedição de cautelar, confirmada e mantida pelo Tribunal em 
sucessivas decisões. A tibieza e incompetência técnica de agentes da companhia estatal em gerir o 
contrato e a resistência do consórcio construtor em rever os preços de serviços impugnados pelo TCU 

geraram impasses até que houvesse paralisação das obras e rescisão do contrato. 
430. Houve também intensa mobilização política para que o Controle Externo, a Infraero e o 

consórcio encontrassem solução que contemplasse a retomada das obras dentro dos parâmetros 
aceitáveis de legalidade e economicidade. Nesse quadro, foram dadas diversas oportunidades para 
que a Infraero e o Consócio construtor apresentassem projeto executivo e orçamento compatível com 

os sistemas oficiais de custos. Todavia, tais iniciativas não lograram reverter os indícios de 
sobrepreço e superfaturamento apurado nos autos. 

431. Foi nessa ambiência que a comissão de sindicância, com base em seleção aleatória, 
procurou verificar se as possíveis irregularidades veiculadas pela imprensa, relativas a tráfico de 
influência e acesso privilegiado a informações e dados do TCU pelo escritório de advogados Cedraz 

& Tourinho Dantas (ou Cedraz Advogados), também teriam ocorrido no âmbito do processo de 
fiscalização de obras do aeroporto de Vitória/ES. 

432. Conforme informações detalhadas e disponíveis no e-TCU, exame do cadastro de 
representantes legais de responsáveis e de terceiros interessados que integraram a lide do TC 
013.389/2006-0 não revela qualquer atuação direta ou indireta de sócios e advogados vinculados ao 

escritório Cedraz & Tourinho Dantas. Os advogados devidamente constituídos nos autos valeram-se 
regularmente de suas prerrogativas processuais para obter vista e cópia dos autos, requerer juntada 

de documentos, apresentar defesa, formular petições e apresentar recursos cabíveis. 
433. Também não se pode extrair evidências ou indícios indiretos de que os causídicos do 
escritório Cedraz & Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados tenham mediado interesses privados de 

dirigentes da Infraero ou de empresas que compõem o Consórcio Mendes Júnior/Camargo 
Corrêa/Estacon, mesmo não estando constituídos como advogados nos autos do TC 013.389/2006-0. 

Isso porque não há qualquer indicação de interesse de advogados do escritório no acompanhamento 
desse processo, ante a inexistência de registro no Push de processos do TCU. 
434. Além disso, ao examinar os metadados de comunicações de ligações telefônicas feitas a 

partir de ramais do Tribunal, pode-se perceber que foram realizadas ligações de ramais gabinetes de 
autoridades do TCU para telefones de advogados vinculados ao referido escritório, nos períodos em 

que estavam disponíveis as minutas de Relatório, Voto e Acórdão referentes às decisões proferidas 
por meio dos Acórdãos do Plenário nº 1.506/2010, 2.152/2012, 3.453/2012, 1.146/2014 e 233/2015. 
Entretanto, tais ligações, isoladamente, nada evidenciam a respeito de fatos relacionados ao processo 

TC 013.389/2006-0. Nesse mesmo período, também não foi identificado qualquer registro de 
metadados de mensagens recebidas e enviadas do escritório, pelo correio eletrônico do Tribunal, que 

indicasse transferência de informação não autorizada pelo TCU. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 019.602/2015-4 

 

107 
 

435. Os logs de acesso de usuários internos a documentos do processo também não apontam 

para qualquer indício de mediação indireta de interesse dos advogados do escritório que, 
correlacionados a outros eventos processuais, revele a recuperação de informações reservadas ou 

inserção de documentos caracterizadores de interferência indevida em deliberações desta Corte de 
Contas. 
3.1.18.3 Conclusão 

436. Não é possível afirmar, com base nos registros disponíveis neste processo de sindicância, 
de qualquer indício, sequer de evidências, de envolvimento de autoridades ou servidores desta Corte 

de Contas em interferência indevida de sócios e advogados vinculados ao escritório Cedraz & 
Tourinho Dantas (ou Cedraz Advogados) por meio de tráfico de influência e acesso privilegiado a 
dados e informações do TCU no âmbito do TC 013.389/2006-0. 

3.1.19 TC 011.717/2012-2 

437. Trata-se de Relatório de Auditoria realizada nas obras de reforma, ampliação e 

alargamento do Cais Comercial do Porto de Vitória/ES, objeto do Fiscobras 2012. 
438. O empreendimento foi licitado por meio da Concorrência Pública nº 003/2009, promovido 
pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), da qual resultou a celebração do Contrato nº 

77/2009 com a empresa Carioca Christiani Nielsen Engenharia, no valor de R$ 115.705.205, 81, já 
inclusos os quatro termos aditivos. 

439. No curso da fiscalização, foram identificados os seguintes indícios de irregularidade 
grave: desvio do objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas 
construtivas, modificações relevantes de material quanto ao tipo e à qualidade); sobrepreço 

decorrente de alteração da metodologia executiva e de discrepâncias verificadas na vistoria in loco 
das obras; ausência de celebração de termo aditivo que formalizasse as alterações das condições 

inicialmente pactuadas; adiantamento de pagamentos; e fiscalização deficiente. 
440. Inicialmente, as discrepâncias de valores somavam aproximadamente R$ 20 milhões, uma 
vez que não se tinha, ao tempo da fiscalização, a real dimensão do valor do empreendimento. Tal 

incerteza deriva das relevantes alterações na concepção do objeto licitado, as quais foram realizadas 
concomitantemente com a execução da obra, sem a devida formalização dessas modificações em 

termo aditivo, de forma a consolidar o custo total das obras. Nesse contexto, vários serviços novos 
foram acrescidos informalmente durante a execução do empreendimento, os quais não passaram pelo 
crivo do procedimento licitatório. 

441. Dada a materialidade dos indícios de irregularidade em relação ao valor total contratado, 
além da potencialidade de risco de dano ao Erário e da possibilidade de graves desvios relativamente 

aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, a unidade técnica (então 
Secretaria de Fiscalização Obras 4 – Secob 4), após examinar as manifestações preliminares da 
Codesa e da empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., propôs ao relator, Ministro 

Raimundo Carreiro, entre outras medidas: 
 considerar o desvio de objeto e o sobrepreço indícios de irregularidade com 

recomendação de paralisação do empreendimento (IGP), em cumprimento ao disposto no 
art. 91, § 1º, IV, da Lei 12.465/2011 (LDO/2012), e os achados como indícios de 
irregularidade com continuidade do empreendimento (IG-C); 

 expedir medida cautelar prevista no art. 276 do Regimento Interno para que a Codesa 
abstenha-se de realizar qualquer pagamento à empresa Carioca Christiani Nielsen 

Engenharia, até que o Tribunal delibere sobre o mérito da questão ou até que sejam 
elididos os indícios de irregularidade grave concernentes ao desvio de objeto e ao 
sobrepreço. 

442. Em despacho do dia 3/9/2012, o relator reputou insuficientes as informações constantes 
dos autos para adoção de medida cautelar e comunicação ao Congresso Nacional de ocorrência de 

irregularidades graves. Por essa razão, expediu determinações à Codesa para que encaminhasse ao 
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Tribunal documentos e informações, bem como autorizou a realização de novas oitivas da companhia 

estatal e da empresa contratada. 
443. Em novo pronunciamento após exame da documentação encaminhada ao Tribunal, a 

unidade técnica manteve a proposta de expedição de medida cautelar. Todavia, o Tribunal, ao 
endossar o voto do relator, não adotou medida liminar e exarou as seguintes determinações, conforme 
Acórdão 2.874/2012-TCU-Plenário: 

‘9.1 determinar que a 4ª Secretaria de Fiscalização de Obras que  
9.1.1 promova, com fulcro no art. 250 V, do Regimento Interno do TCU, a oitiva da 

Companhia Docas do Espírito Santo, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias:  
9.1.1.1 pronuncie-se a respeito do indício de sobrepreço recalculado, tratado nesta 

instrução na peça 122; 
9.1.1.2 pronuncie-se a respeito da extrapolação dos limites de acréscimos e de 

supressões contratuais estipulados pelo §1º do art.65 da Lei 8.666, de1993;  
9.1.1.3 informe os padrões de desempenho estabelecidos para a obra, à luz dos serviços 

que o porto pretende oferecer, encaminhando os documentos que definiram tais padrões;  
9.1.1.4. pronuncie-se a respeito da eventual redução de funcionalidade do objeto do 

Contrato n.º 77/2009 em relação aos padrões de desempenho estabelecidos para a obra, 
abordando em especial as seguintes alterações: 

9.1.1.4.1 substituição do serviço de desmonte subaquático de rocha por pré -
fissuramento, sem que haja aumento da profundidade dos berços, impedindo a atracação do 
navio-tipo; e 

9.1.1.4.2 aumento do espaçamento entre defensas e entre cabeços de amarração, 
tornando não recomendável a utilização do cais por navios de menores comprimentos;  

9.1.1.5 comprove a realização da prova de carga estática das estacas, exigida pela NBR 
12.131/1992; 

9.1.2 promova, com fulcro no art. 250, V, do Regimento Interno do TCU, a oitiva da 
empresa Carioca Christiani Nielsen S.A., para que, no prazo de até 15 (quinze) dias:  

9.1.2.1 pronuncie-se a respeito do indício de sobrepreço recalculado, tratado nesta 
instrução na peça 122; 

9.1.2.2 pronuncie-se a respeito da extrapolação dos limites de acréscimos e de 
supressões contratuais estipulados pelo §1º do art.65 da Lei 8.666, de1993;  

9.1.3 comunique à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 98, caput, da Lei n.º 12.708, de 2012 
(LDO/2013), que até o momento não foram detectadas irregularidades no Contrato n.º 
77/2009, relativo à obra de reforma, ampliação e alargamento do cais comercial do Porto de 
Vitória/ES, que se enquadrem no art. 93, §1º IV, da LDO/2013;’ 

444. O Acórdão 3210/2012-TCU-Plenário concedeu novo prazo de 15 dias para manifestação 
da autoridade portuária e da empresa contratada. 

445. Atualmente, o processo aguarda julgamento de mérito. A documentação enviada pela 
Codesa e pela empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., em cumprimento ao Acórdão 
2974/2012, alterado pelo Acórdão 3210/2012, ambos do Plenário, estão em análise pela Secretaria de 

Fiscalização de Infraestrutura Portuária, Hídrica e Ferroviária. 
3.1.19.1 Principais ações processuais 

Data Evento Referência 

24/4/2012 Autuação do processo  e-TCU 

5/7/2012 

Relatório de Auditoria da Secretaria de Fiscalização de Obras e 

Patrimônio da União 4 (Secob 4), com proposta preliminar de: 

- convocação de gestor da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) 

para manifestação prévia preliminar acerca de indício de irregularidade 

com recomendação de paralisação do empreendimento (IGP); 

- oitiva do dirigente da Codesa e da empresa contratada, Carioca 

Christiani Nielsen Engenharia, para manifestarem-se sobre os indícios de 

irregularidades, os quais podem ensejar expedição de medida cautelar; 

- audiência dos responsáveis da Codesa para apresentação de razões de 

justificativa acerca das irregularidades atinentes às alterações de 

e-TCU 

peças 59 a 61 
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contrato. 

 

9/7/2012 
Prolação de despacho pelo relator, Ministro Raimundo Carreiro, que 

endossa a proposta preliminar da unidade técnica. 

e-TCU 

peça 64 

11/7/2012, 

12/7/2012 

Deferimento, pelo relator, de prorrogação de prazo improrrogável de 15 

dias para apresentação de manifestação preliminar da empresa Carioca 

Christiani-Nielsen Engenharia S.A., representada pelos advogados 

Giuseppe Giamundo Neto e Amauri Feres Saaad, ambos do escritório 

Edgard Leite Associados. 

Por questão de isonomia, o relator estendeu os efeitos da dilação de 

prazo à Codesa, caso essa companhia assim necessite. 

e-TCU 

peças 69 a 70 

17/7/2012 

Pedido de vista e cópia integral dos autos, formulado pela empresa 

Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., po meio de advogado 

regularmente constituído nos autos, acompanhado dos instrumentos de 

procuração e de novos documentos. 

e-TCU 

peças 74 a 76 

23/7/2013 

Deferimento, pelo relator, de pedido de prorrogação de prazo de 15 dias 

para manifestação preliminar prevista no art. 91, § 9, da Lei 12.465/2011 

(LDO 2012), formulado pela Companhia Docas do Espírito Santo 

(Codesa). 

e-TCU 

peças 77 a 81 

26/7/2012 

Solicitação ao relator, pela empresa Carioca Christiani-Nielsen 

Engenharia S.A., de fornecimento da íntegra de todas as composições de 

preços unitários, tabelas e demais dados utilizados pela equipe técnica da 

TCU na elaboração do relatório de auditoria. 

 e-TCU 

peça 86 

23/8/2012 

Instrução elaborada pela 4ª Secretaria de Fiscalização de Obras e 

Patrimônio da União com o objetivo de analisar a manifestação 

preliminar apresentada pela Companhia Docas do Espírito Santo quanto 

aos indícios de irregularidades graves com recomendação de 

paralisação, bem como a resposta às oitivas da Codesa e da empresa 

Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. com relação a possível 

expedição de medida cautelar. 

Em conclusão, a unidade técnica propõe, entre outras medidas: 

- expedição de medida cautelar para que a Codesa se abstenha de 

realizar pagamentos até que o Tribunal delibere sobre mérito da 

fiscalização ou sejam sanadas as irregularidades identificadas; 

- determinação à autoridade portuária para encaminhe ao Tribunal 

projeto executivo completo com a respectiva planilha orçamentária com a 

composição de custo unitário dos serviços aprovados; 

- comunicação à comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização do Congresso Nacional acerca da presença de indícios de 

irregularidade grave com recomendação de paralisação (IGP); 

- nova oitiva da Codesa e da empresa Carioca Christiani-Nielsen 

Engenharia S.A. sobre indícios de irregularidade apontados no Relatório 

de Fiscalização. 

 

 e-TCU 

peças 100 a 

102 

28/8/2012 

Deferimento de pedido de vista e cópia digitalizada dos autos, formulado 

pela empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., representada 

por advogada substabelecida nos autos, Maria Luiza Baillo Targa. 

 e-TCU 

peça 103 

3/9/2012 

Despacho do relator. Considera insuficientes as informações constantes 

dos autos acerca da ausência de periculum in mora reverso, bem como 

para adoção de medida cautelar e de comunicação da ocorrência de 

indícios de irregularidades graves ao Congresso Nacional. 

Determina, entre outras medidas, a realização das seguintes medidas 

saneadoras: 

- diligências à Codesa para apresentação de: 

. projeto executivo completo das obras, acompanhado do respectivo 

orçamento detalhado do empreendimento; 

. termo aditivo que contemple as alterações dos serviços e os preços 

pactuados; 

. informações sobre a economicidade e funcionalidade, tendo em conta os 

questionamentos feitos pela unidade técnica 

 e-TCU 

peça 104 
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- oitiva da Codesa e da empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia 

S.A. acerca dos inícios de irregularidade apontados no Relatório de 

Auditoria. 

 

17/10/2012 

Instrução da 4ª Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da 

União. 

A unidade técnica sugere, entre outras providências, a adoção das 

seguintes medidas: 

- expedição de medida cautelar para que a Codesa retenha, nas próximas 

medições, o valor correspondente à diferença entre os preços contratuais 

eos preços de referência, até que o Tribunal delibere definitivamente 

sobre o mérito das questões apontadas no processo; 

- comunicação ao Congresso Nacional de identificação de indícios de 

irregularidade que recomenda o bloqueio orçamentário para o 

empreendimento, cuja elisão dependera da realização de pedidas 

saneadoras pela autoridade portuária. 

 e-TCU 

peças 124 a 

126 

22/10/2012 

Deferimento, pelo relator, de pedido de vista e cópia dos autos, 

formulado pela empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., 

representada pela advogada Maria Luiza Baillo Targa. 

 e-TCU 

peça 127 

24/10/2012 

Julgamento do processo com a prolação do Acórdão 2874/2012 -TCU-

Plenário, em que o Tribunal, acompanhando a proposta do relator, 

determinou: 

- a realização de nova oitiva 

. da Codesa, para que se manifeste sobre os indícios de sobrepreço, de 

extrapolação do limite de aditivos contratuais, sobre os padrões de 

desempenho estabelecidos para a obra e a redução da funcionalidade do 

objeto do contrato, além de outros aspectos técnicos; 

. da empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., para que se 

pronuncie sobre indício de sobrepreço e extrapolação dos limites de 

acréscimos e supressões contratuais; 

- a comunicação ao Congresso Nacional sobre inexistência de 

irregularidades que recomendem a paralisação de repasse orçamentário 

ao empreendimento 

 e-TCU 

peças 128, 

129 e 130 

28/11/2012 

Prolação do Acórdão 3210/2012-TCU-Plenário, em que o Tribunal 

autoriza dilação de prazo de quinze dias para apresentação de 

manifestação, requeridos pela Codesa e pela empresa Carioca 

Christiani-Nielsen Engenharia S.A. (peças 137 a 143)  

 e-TCU 

peça 144 

22/2/2013 

Deferimento de pedido de vista e cópia dos autos, formulada pela 

empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., representada pela 

advogada Maria Luiza Baillo Targa. 

 e-TCU 

peças 153 e 

154 

28/4/2015 

Conclusão de instrução no âmbito da Secretaria de Fiscalização de 

Infraestrutra Porturária, Hídrica e Ferroviária (SeinfraHidroferrovias), 

com proposta de realização de diligência à Codesa. 

 e-TCU 

peças 159 a 

161 

8/5/2015, 31/8/2015 

Deferimento de pedido de vista e cópia dos autos, formulada pela 

empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., representada pela 

advogada Adriana Barbosa Felix. 

 e-TCU 

peças162, 

163, 169 e 

170 

3.1.19.2 Análise 
446. Exame do cadastro de representantes legais de responsáveis e de terceiros interessados no 

TC 011.717/2012-2 não revela qualquer atuação direta de sócios e advogados vinculados ao 
escritório Cedraz & Tourinho Dantas (ou Cedraz Advogados). Os patrocinadores da causa, 

regularmente constituídos nos autos, utilizaram-se de suas prerrogativas processuais para obter vista 
e cópia de peças do processo, requerer juntada de documentos, apresentar defesa e formular petições. 
447. Também não se pode extrair evidências ou indícios indiretos de que os causídicos do 

escritório Cedraz & Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados tenham mediado interesses privados de 
dirigentes da Companhia Docas do Espírito Santo ou da empresa Carioca Christiani-Nielsen 

Engenharia S.A., mesmo não tendo sido designados como advogados dos respectivos agentes. Isso 
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porque não há qualquer indicação de interesse de advogados do escritório no acompanhamento desse 

processo, ante a inexistência de registro no Push de processos. 
448. Além disso, ao examinar os metadados de comunicações de ligações telefônicas feitas a 

partir de ramais do Tribunal, bem como os registros de metadados de mensagens recebidas e enviadas 
nas caixas de correio eletrônico do Tribunal, não foram identificados quaisquer indícios que possam 
levantar a suspeita de ter havido possível transferência de informações reservadas referentes ao 

processo em análise. 
449. Os registros de acesso de usuários internos a documentos do processo também não 

apontam qualquer indício de mediação indireta de interesse dos advogados do escritório que, 
correlacionados a outros eventos processuais, revele a recuperação de informações reservadas ou 
inserção de documentos caracterizadores de interferência indevida em deliberação desta Corte de 

Contas. 
3.1.19.3 Conclusão 

450. Não é possível afirmar, com base nos registros disponíveis neste processo de sindicância, 
a existência de qualquer indício, sequer de evidências, de envolvimento de autoridades ou servidores 
do Tribunal de Contas da União em eventual interferência indevida de sócios e advogados vinculados 

ao escritório Cedraz & Tourinho Dantas (ou Cedraz Advogados) por meio de tráfico de influência e 
acesso privilegiado a dados e informações do TC 011.717/2012-2. 

4 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

451. Consta do Relatório de Análise de Polícia Judiciária 01/2015, elaborado pela 
Superintendência Regional do Departamento da Polícia Federal no Estado do Paraná, referente à 7ª 

Fase da Operação Lava Jato, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 8834451, 
expedido nos autos 5073475-13.2014.404.7000/PR, em trâmite na Seção Judiciária de Curitiba/PR, a 

interceptação de mensagens telemáticas trocadas entre os aparelhos do usuário José Aldemário 
Pinheiro Filho (mais conhecido como Léo Pinheiro), então Presidente da Construtora OAS, e agentes 
políticos e privados em situações que, pelas circunstâncias, pudessem indicar referências a 

solicitações ou favores (peça 111, Mídia nº 30, mídia 963, PET 5755, vol. 1, fl. 96 CD). 
452. Segundo a perícia, embora o nome do advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira 

(referenciado erroneamente, em algumas mensagens, como ‘Thiago Cedraz’) não esteja na lista de 
contatos do Sr. Léo Pinheiro, aparece nessas interceptações no contexto do julgamento do processo 
TC 007.578/2013-0, referente ao Acompanhamento do processo de concessão do Aeroporto 

Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) e do Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins). 
453. Conforme já salientado no tópico I.2 do Relatório de sindicância, discutia-se a limitação 

imposta pelo Edital de licitação de limitar a participação dos atuais operadores privados dos 
aeroportos em novas concessões aeroportuárias, em 15%. O interesse do lobby liderado pelo então 
dirigente da OAS era justamente ampliar esse limite. 

454. Das mensagens interceptadas, o nome ‘Tiago Cedraz’ é referenciado indiretamente desde 
25/9/2012 (págs. 106 a 111), havendo, segundo a PF, indicativos claros de que o empresário Léo 

Pinheiro gostaria de estabelecer conversações com o aludido causídico a fim de agenciar seu 
interesse no processo TC 007.578/2013-0, ‘antes que ele esteja do outro lado’, fazendo, assim, alusão 
a sua capacidade profissional ou a proximidade a um Ministro do Tribunal de Contas da União. 

455. Todavia, não foi detectada nenhuma mensagem diretamente travada entre o referido 
empresário ou respectivo preposto e o próprio advogado Tiago Cedraz ou outro causídico a ele 

associado. Muito menos foi registrada interlocução havida entre o referido empresário ou agente 
político e autoridade desta Corte de Contas a fim de influenciar julgamento do processo de 
acompanhamento de concessão aeroportuária, no interesse da OAS. 

456. Em determinados momentos, foi demonstrada, inclusive, preocupação de o Ministro 
Aroldo Cedraz estar viajando, situação que, depreende-se do contexto das conversações, 

inviabilizaria sua participação na relatoria do processo. Em outra oportunidade, em julho de 2013, 
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mensagem oriunda de e-mail, possivelmente associado a Antonio Carlos Mata Pires informa que 

‘Gustavo esteve com Tiago Cedraz’ e diz que ‘chances grandes de cair com  Aroldo, o nosso tema’. 
457. Entretanto, consoante já exposto neste Relatório, a deliberação do Tribunal, exarada em 

2/10/2013 por meio do Acórdão 2666/2013-TCU-Plenário, não foi favorável ao interesse da OAS. 
Conforme amplamente divulgado, o Plenário do TCU aprovou a primeira etapa das concessões dos 
aeroportos de Galeão e de Confins. Sete integrantes da Corte de Contas, entre eles, o Ministro Aroldo 

Cedraz, votaram por considerar lícita a regra editalícia que limita, em 15%, a participação dos atuais 
operadores privados em consórcios para os referidos leilões de concessões aeroportuárias, bem como 

restringir a respectiva influência em conselho de administração de futura Sociedade de Propósito 
Específico (SPE) que irá gerir a unidade aeroportuária. 
458. Por essas razões, os eventos processuais referentes ao TC 007.578/2013-0 não foram 

objeto de escrutínio detalhado pela comissão de sindicância. De todo modo, análise dos registros de 
metadados de comunicações corporativas colhidas ao longo desta apuração, encetadas por meio de 

ligações telefônicas ou mensagens de correios eletrônicos, não indiciam, sequer evidenciam qualquer 
envolvimento de autoridade ou agente desta Corte de Contas no referido agenciamento de interesse da 
empresa OAS, o qual tenha sido patrocinado por representantes do escritório Cedraz & Tourinho 

Dantas ou Cedraz Advogados. 
5 RESUMO DAS APURAÇÕES E CONCLUSÃO 

459. O presente procedimento de sindicância foi instaurado por determinação do então relator, 
Ministro Walton Alencar Rodrigues, com objetivo de apurar possíveis indícios de ilícitos 
administrativos praticados por servidores e autoridades do Tribunal de Contas da União, em 

decorrência de suposto tráfico de influência ou acesso privilegiado a dados e informações do TCU 
por parte de advogados vinculados ao escritório Cedraz & Tourinho Dantas (atual Cedraz 

Advogados). 
460. Os fatos que ensejaram a deflagração deste apuratório administrativo tiveram origem em 
uma série de notícias veiculadas pela imprensa, suportadas fundamentalmente por informações 

reveladas em inquéritos conduzidos pela Justiça. Em suma, levantam a suspeita de que o advogado 
Tiago Cedraz bem como os demais causídicos a ele associados por meio do escritório Cedraz & 

Tourinho Dantas (atual Cedraz Advogados) houvessem explorado prestígio junto a empresas e a 
pessoas físicas jurisdicionadas ao Tribunal de Contas da União no sentido de terem acesso indevido a 
informações e dados reservados de processos de controle externo, com que pudessem, por meios 

escusos e ilícitos, antecipar ações, influenciar instruções das Unidades Técnicas e alterar o 
posicionamento de autoridades com o propósito de lograrem decisões desta Corte de Contas 

favoráveis aos interesses privados. 
461. Conforme noticiado, o advogado Tiago Cedraz valeu-se da condição de filho de vogal 
desta Corte, Ministro Aroldo Cedraz, para potencializar o tráfico de influência perante as autoridades 

da Corte, com que pudesse influenciar as deliberações do TCU. Cogitou-se, inclusive, da 
possibilidade de o referido causídico haver interferido na escolha de servidores designados pelo 

genitor para cargos em comissão ou funções de confiança. 
462. Feito o recorte temático dos fatos divulgados pela imprensa, selecionados os processos de 
controle externo compreendidos nas notícias e outros a serem investigados, delimitado o período de 

apuração entre 2010 e 2015, e estabelecidos os critérios para identificação de possíveis ilícitos 
administrativos, a sindicância adotou como diretriz de investigação: 

 a verificação de indícios de autoria e materialidade de envolvimento de servidores e 
autoridades da Corte de Contas em eventual atuação ilícita de advogados do escritório 
Cedraz & Tourinho Dantas (ou Cedraz Advogados) no acesso privilegiado a documentos e 

informações de processos de controle externo, assim como na influência espúria na 
formulação de instruções e julgados do Tribunal. 

463. Nesse norte, a sindicância colheu amplo acervo de documentos oriundos de: diligências 
realizadas junto às unidades técnico-administrativas e aos gabinetes de autoridades do Tribunal; 
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colheita de depoimento e declaração de servidores; requisição de compartilhamento de todos os 

dados e informações de inquéritos conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal, pela Justiça Federal 
no Paraná e pela Justiça Federal no Amapá, onde tramitam processos de interesse da sindicância; 

solicitação de cópias de documentos aos cartórios extrajudiciais de Brasília/DF, São Paulo/SP, Rio 
de Janeiro/RJ e Salvador/BA, a fim de identificar possíveis procurações ou contratos, porventura 
firmados entre advogados vinculados ao escritório Cedraz & Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados 

e a empresa UTC Engenharia S.A. 
464. Tendo por base a documentação coligida em diligência, foram realizadas análises e ações 

adicionais a seguir descritas: 
 exame dos principais eventos ocorridos em cada processo de controle externo examinado 

pela comissão de sindicância; 

 rastreamento dos registros de acesso ou logs a documentos físicos e eletrônicos de 
processos relacionados aqueles em que tenham ocorrido as irregularidades difundidas 

pela imprensa, bem assim aos demais processos escolhidos pela comissão sindicante para 
análise, com a identificação do usuário, data e hora do acesso, ação realizada, 
identificação do IP (ponto de rede associado ao computador, com a respectiva 

geolocalização, se o acesso for externo); 
 exame dos metadados de documentos de peças dos processos eletrônicos e físicos, 

incluindo peças de instrução, pareceres e minutas de relatório, voto e acórdão, com vistas 
a identificar a sua origem e autenticidade; 

 avaliação do cadastro e dos registros de notificação do Push de processos feitas por 

advogados do escritório investigado, identificando os processos de seus interesses; 
 avaliação dos perfis de acesso concedido aos advogados do referido escritório 

advocatício, no âmbito dos processos eletrônicos; 
 levantamento dos registros de visita aos prédios do TCU de advogados do escritório 

investigado, incluindo a garagem, a contemplar a identificação do visitante e respectivo 

acompanhante, se houver, dia e hora da visita, destino; 
 levantamento dos metadados de comunicações realizadas a partir de ramais telefônicos de 

unidades  do TCU tendo por destino telefones dos advogados e do escritório investigado; 
 levantamento dos metadados de comunicações de correios eletrônicos corporativos do 

TCU, havidas entre representantes do escritório advocatício e agentes públicos do 

Tribunal escolhidos pela comissão de sindicância em razão de vínculo de parentesco e 
possível proximidade com o advogado Tiago Cedraz; 

 cruzamento entre os metadados de comunicações telefônicas e de mensagens de correios 
eletrônicos corporativos correspondentes aos períodos em que houve a disponibilização de 
minutas de relatório, de voto e de acórdão dos processos de controle externo, inserção ou 

recuperação de documentos de processos eletrônicos; 
 colheita de depoimentos de servidores que participaram da equipe de assessores do 

gabinete de transição desde a aposentadoria do Ministro Adylson Mota até a efetiva 
entrada em exercício do Ministro Aroldo Cedraz, em 2007, com os quais a comissão 
pudesse influência do advogado Tiago Cedraz na indicação de servidores para ocuparem 

cargos em comissão e funções de confiança no Tribunal; 
 exame de Termo de Declaração apresentada pelo servidor Carlos Maurício Lociks Araújo, 

servidor investido da função de assessor no Gabinete do Ministro Raimundo Carreiro, 
acerca de notícia veiculada na imprensa insinua associação daquele agente a possíveis 
irregularidades ocorridas ao longo da instrução processo de representação de Angra 3; 

 verificação da existência de procurações e contratos possivelmente firmados entre o 
escritório investigado e a empresa UTC Engenharia S.A., os quais pudessem ocultar 

eventuais pagamentos ilícitos por tráfico de influência e acesso privilegiado a informações 
do TCU; 
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 análise do conteúdo dos dados e informações efetivamente compartilhados pelo Supremo 

Tribunal Federal com o relator da sindicância no TCU, referentes ao Inquérito 4.075/DF, 
bem como pela Justiça Federal no Amapá, esta referente à Operação Voucher, com vistas 

a buscar subsídios para auxiliar as investigações administrativas efetuadas no âmbito 
desta Corte de Contas (não houve a efetiva disponibilização de informações oriundas de 
inquérito conduzido pela Justiça Federal no Paraná, em razão de terem sido desdobradas 

para o STF). 
465. O exame acurado e conjunto dos eventos dos processos investigados pela comissão de 

sindicância, dos registros de acesso de usuários aos processos físicos e eletrônicos, dos metadados de 
comunicações telefônicas e de mensagens de correios eletrônicos corporativos e do conteúdo de 
documentos eletrônicos não permitem afirmar a existência de indícios mínimos de autoria e 

materialidade de participação agentes públicos (servidores e autoridades) do Tribunal de Contas da 
União na prática de ilícitos administrativos correlacionados ao tráfico de influência e ao acesso 

privilegiado a informações e dados reservados do TCU por advogados vinculados ao escritório 
Cedraz & Tourinho Dantas (ou Cedraz Advogados). 
466. Em nenhum dos processos investigados pela comissão nos quais houveram reiteradas 

ações de recuperação de documentos por parte de servidores do Tribunal, foi confirmada eventual 
suspeita de transferência de informações e de dados reservados para o aludido escritório advocatício. 

A análise dos metadados de documentos inseridos em processos, os quais não foram originalmente 
gerados no processo eletrônico (Sagas, e-TCU), não puderam ter a sua origem e autenticidade 
confirmadas. 

467. Mesmo o exame do processo referente à pré-qualificação para licitação de serviços de 
montagem eletromecânica de equipamentos, com fornecimento de materiais, destinados à terceira 

usina da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (Usina Angra 3), alvo de principal denúncia 
veiculada pela imprensa, esta Comissão não pôde confirmar a ocorrência de eventual ilícito 
administrativo praticado por agentes desta Corte de Contas em associação com possível tráfico de 

influência incorrido por representantes do escritório de advocacia de Tiago Cedraz. Por mais 
contundentes que tenham sido as declarações prestadas pelo empresário Ricardo Ribeiro Pessoa, não 

há como asserir a participação de agentes públicos desta Corte de Contas, considerando a extensa 
documentação produzida ao longo da instrução da sindicância, bem assim aqueles dados e 
informações compartilhados pela Justiça até a data de encerramento de relatório. 

468. De igual forma, o exame do conteúdo dos processos relacionados à Operação Voucher, 
em conjugação com a análise dos autos do Inquérito Policial conduzido pela Justiça Federal no 

Amapá, não pôde corroborar as denúncias de acesso indevido privilegiado a informações e a dados 
de processos do TCU por advogados do escritório de Tiago Cedraz. 
469. As conclusões desta sindicância têm por fundamento os documentos coligidos neste 

inquisitório administrativo e naqueles até então disponibilizados pela Justiça. Todavia, a comissão 
sindicante ressalva a posição de que as asserções aqui expostas poderão ser revistas ante a 

superveniência de documentos novos com eficácia sobre a conclusão constituída neste apuratório, 
oriundos do compartilhamento dos novos dados e informações oriundos do Inquérito 4.075/DF, bem 
como dos demais inquéritos porventura instaurados pelo Poder Judiciário que indiquem a ocorrência 

de ilícitos administrativos praticados por servidores e agentes desta Corte em associação com o 
tráfico de influência ou acesso privilegiado a dados e informações do TCU, incorridos por 

representantes das sociedades advocatícias aqui investigadas. 
6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

470. Com fundamento nos arts. 145 I, da Lei 8.112/1990, 69, §§ 2º e 3º, da Lei 8.443/1992, 8º, 

§ 2º e 32 II, do Regimento Interno do TCU; combinados com os arts. 7º, caput e incisos I e II, da 
Resolução TCU 159/2003, alterada pela Resolução TCU 272/2015, e 2º I, da Resolução TCU 

272/2015, propõe-se ao relator: 
a) arquivar o procedimento de sindicância; 
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b) encaminhar cópia do inteiro teor do relatório conclusivo de sindicância, bem como das 

peças eletrônicas que integram o TC-019.602/2015-4 às autoridades abaixo indicadas, informando-as 
de que permanecem sob chancela de sigilo os dados e documentos que acompanham o procedimento 

administrativo, os quais contêm, inclusive, informações compartilhadas e protegidas por segredo de 
Justiça: 

b.1) ao Ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Albino Zavascki; 

b.2) à Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros; 
b.3) à Delegada da Superintendência Regional do Distrito Federal do Departamento da 

Polícia Federal, Graziela Machado da Costa e Silva, em complementação às respostas anteriormente 
enviadas em relação aos Ofícios nº 1.287/2015 - DPF/MJ, de 1º/12/2015, e 0358/2016-DPF/MJ, de 
7/4/2016; 

b.4.) ao Deputado Federal Arnaldo Jordy, autor das Solicitações de Informação nº 7/2015 
e 12/2015, aprovadas pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados em 25/6/2015 e 4/9/2015, 

respectivamente.” 
 3. Foram atendidos pedidos de cópia formulados pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia 
Federal. 

 4. Em 16/2/2017, a comissão de sindicância encaminhou à Corregedoria documentação 
contendo sugestões de melhoria de procedimentos internos do TCU relacionadas às investigações 

empreendidas no TC 019.602/2015-4. O documento foi autuado no TC 004.901/2017-7 (apensado a 
este processo). Transcrevo a seguir a peça apresentada: 

“I - Introdução 

Ao longo do desenvolvimento dos trabalhos de Sindicância autuada no TC 019.602/2015-4 
(Sigiloso), a comissão deparou-se com uma série de fragilidades em procedimentos e controles 

internos do Tribunal de Contas da União que, de certa forma, não favorecem a prevenção de 
irregularidades tais como aquelas veiculadas pela imprensa que motivaram a instauração do referido 
inquérito administrativo.   

Tais fragilidades envolvem vulnerabilidades na proteção de ativos críticos do Tribunal 
como a informação e dados de processos de controle externo, a englobar identificação e acesso de 

visitantes às dependências físicas da Corte de Contas, armazenamento de registros de logs nos 
sistemas de tecnologia de informação, registros de ligações enviadas e recebidas dos sistemas de 
telefonia interna, registros de mensagens enviadas e recebidas nas caixas de correio eletrônico 

corporativos e proteção contra compartilhamento de documentos protegidos por sigilo, os quais 
integram  a base de dados do TCU e do processo eletrônico. 

Outro assunto de suma importância com que se defrontou a comissão sindicante foi a 
ausência de marcos éticos claros e precisos que possam dirimir potenciais conflitos de interesse nas 
relações entre autoridades, servidores e terceiros (advogados e partes). Nesse ponto, os referenciais 

normativos trazidos pelo novo Código Civil, pelo Código de Ética da Magistratura, aprovado pelo 
Conselho Nacional de Justiça e pelo Código de Ética dos Servidores do TCU não esclarecem 

completamente o tema, o que enseja a necessidade de aperfeiçoamento da atual pletora de regras a 
fim de assegurar visão e compartilhamento unificado dos parâmetros mínimos de conduta e 
comportamento ético de todos os agentes públicos envolvidos. 

Sobre a atuação formal ou informal de advogados como patrocinadores de interesses de 
partes envolvidas em processos de controle externo no Tribunal de Contas da União, algumas 

considerações são trazidas acerca dos limites éticos decorrentes dos potenciais riscos de tráfico de 
influência exercido pelo causídico perante terceiros, em razão de proximidade ou relacionamento com 
outros membros e servidores da Corte. Tais riscos derivam daquelas específicas situações em que o 

patrono da causa vale-se de vínculo de parentesco ou de afinidade com vogal da Corte de Contas 
para realizar exploração de prestígio perante outras autoridades, servidores e terceiros, mesmo 

naqueles processos em que o magistrado a ele vinculado tenha-se declarado impedido.   
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Reconhecendo a impossibilidade jurídica de o Tribunal regulamentar os limites de 

atuação de advogado no TCU, matéria essa reservada à competência da exclusiva da respectiva 
corporação de ofício, é analisada a proposta de recomendação ao Presidente do Conselho Federal 

das Ordem dos Advogados do Brasil para que, se assim quiser, avalie a necessidade de atualização e 
detalhamento do tema no Código de Ética e Disciplina dos Advogados. 

Todas essas oportunidades de melhoria, embora tenham perpassado todas as questões de 

fundo tratadas no processo de sindicância, mereceram por parte da comissão proposta de 
encaminhamento em separado, uma vez que não fizeram parte do escopo específico das investigações 

conduzidas no TC 019.602/2015-4 (Sigiloso).  
II - Controle de Acesso Físico de Visitantes às dependências do Tribunal de Contas da 

União 

Tendo por base a análise de dados e informações compartilhados do Inquérito 4.075/DF, 
em tramitação no Supremo Tribunal Federal (peça 111 do TC 019.602/2015-4, Mídia 31, AC 3914 

Apenso I DF 06, pág. 58), a comissão sindicante teve acesso a cópia de Crachá de identificação e 
credenciamento de acesso às dependências do Tribunal de Contas da União, com a indicação de 
Visitante, número de cartão 560, e referência a Área Restrita (cópia anexa), apreendida pelo 

Departamento da Polícia Federal na residência do advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira. 
O objeto foi arrecadado por ocasião da deflagração da Operação Politeia, em atenção à 

ordem judicial expedida nos autos da Ação Cautelar nº 3914, apensa ao Inquérito 4.075/DF. 
Conforme Relatório de Análise de Material Apreendido nº 001/2015 do Departamento da Polícia 
Federal, o art. 8º, inciso II, da Portaria TCU nº 203/2015 classifica o crachá da categoria Visitante 

como do tipo ‘eventual’, sendo destinado a pessoa sem vínculo com o Tribunal, enquanto estiver em 
suas dependências.   

Ainda de acordo com o Relatório de Análise de Material Apreendido, os arts. 2º, inciso 
VII, e 22 da Portaria TCU 203/2015, denominam Área Restrita como perímetro de segurança, sala ou 
conjunto de salas, de acesso restrito, definido para proteger ativos críticos ou informações sigilosas, 

cujo acesso é permitido, somente, a determinado grupo de pessoas com autorização específica em 
solução de TI ou mediante autorização prévia do responsável pela respectiva área. 

Ao discorrer sobre os procedimentos de investigação realizados no âmbito do TC 
019.602/2015-4 (sigiloso), o Relatório de Sindicância considerou que a referida evidência, em 
conjunto com os demais elementos colhidos no decorrer do inquérito administrativo, teria contribuído 

para levantar a suspeita de o advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira e respectivo escritório haver 
agenciado informalmente interesses privados perante o TCU, contando com a colaboração de 

autoridades e servidores da Corte de Contas: 
228 Tais elementos coadunam-se com o teor os depoimentos prestados pelos delatores, tanto nos 
acordos de colaboração premiada como perante a autoridade policial investigadora, no sentido 
de o advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira haver agenciado informalmente interesses da UTC 
Engenharia S.A. em diversos processos em tramitação no Tribunal de Contas da União, com 
destaque para o processo de Angra 3 versado no TC 011.765/2012-7. 
229.Partindo da alta probabilidade dessa hipótese, foi avaliada se tal intermediação oculta de 
interesses da UTC Engenharia pelo aludido escritório advocatício teria ocorrido por meio da 
colaboração de servidores ou autoridades do TCU. Considerou-se factível essa possibilidade em 
razão de parentesco do advogado Tiago Cedraz com autoridade do Tribunal, o que lhe 
permitiria exercer certa influência e trânsito no TCU. Com efeito, conforme material apreendido 

no âmbito da Ação Cautelar 3914 foi identificado que o referido causídico teve livre acesso às 
dependências privativas do TCU, dado que lhe foi entregue Crachá de Visitante emitido pela 

Administração da Corte de Contas, com inscrição Área Restrita nº 560 (peça 111, Mídia 31, AC 
3914 Apenso I DF 06, pág. 29).   (grifamos) 

Não se sabe exatamente sob que ato normativo tenha sido emitido o crachá apreendido 
pelo Departamento da Polícia Federal na residência do advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira. 

Pelas características externas do objeto e das inscrições nele contidas, é possível que o 
cartão eletrônico em exame tenha sido emitido durante a realização de testes-piloto do novo sistema 
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de identificação, entre outubro de 2014 e maio de 2015, ou mesmo na vigência da Portaria TCU 203, 

de 16 de junho de 2015, a qual revogou a Portaria TCU 39/2000 e estabeleceu novos procedimentos 
de controle de acesso, circulação e permanência de pessoas nas dependências do Tribunal. 

Segundo as diretrizes do novel regulamento (art. 12, § 2º) o controle de acesso de pessoas 
às dependências do Tribunal compreende a identificação, o credenciamento, o registro de entrada e 
saída, a inspeção de segurança e a verificação do uso de crachá, de forma a registrar, restringir e 

auditar a movimentação de pessoas nas dependências do TCU.  O referido controle será realizado 
mediante catraca eletrônica com barreira física e contempla, entre outros elementos, solução de TI de 

controle de acesso integrado ao circuito fechado de televisão - CFTV. 
Com relação aos crachás, foram definidos os seguintes tipos de cartão de identificação 

(art. 4º): permanente, temporário, provisório e eventual. O cartão destinado a ‘Visitante’, em análise, 

enquadra-se exatamente em uma das categorias de usuários a que se destinam os crachás eventuais: 
Art. 8º Os crachás eventuais são destinados às seguintes categorias de usuários: 

I - IMPRENSA: para uso por profissional da imprensa, enquanto permanecer nas 
dependências do Tribunal; e 

II - VISITANTE: para uso por pensionista de servidor ou de autoridade, ou por 

pessoa sem vínculo com o Tribunal, enquanto estiver em suas dependências. 
Parágrafo único.  O crachá eventual possui validade de um dia, é entregue ao 

usuário após o seu credenciamento na recepção e deve ser devolvido na saída de cada 
dependência do Tribunal.      (grifamos) 
Segundo o art. 9º do regulamento interno, a responsabilidade pela emissão dos cartões de 

acesso está a cargo da unidade de segurança do Tribunal, cuja entrega ao usuário ficará 
condicionada à apresentação de documento de identidade oficial ou de outro documento com foto que 

tenha validade em todo o território nacional. 
 Em seu art. 2º, inciso VII, a Portaria TCU 203/2015 define a área restrita como 

‘perímetro de segurança, sala ou conjunto de salas, de acesso restrito, definido para proteger ativos 

críticos ou informações sigilosas’. 
O ato regulamentar não estabelece, a priori, proibição de o usuário identificado como 

Visitante ter acesso a área restrita, desde que, nos exatos termos do art. 21, tenha sido prévia e 
especificamente autorizado pelo responsável da área. 

 Não chegou ao conhecimento do órgão sindicante a condição e a finalidade para a qual 
foi emitido cartão de identificação apreendido, ao credenciar o advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira 
a ter acesso a áreas restritas do Tribunal de Contas da União.  

Desse modo, há de ser perquirida a área restrita do Tribunal para a qual foi concedido o 
acesso do causídico na data em que o crachá foi entregue ao usuário, de sorte a sindicar a 
regularidade do ato administrativo que tenha autorizado a emissão e apurar eventuais 

irregularidades, se for o caso. Deve ser avaliada a competência, a forma, a finalidade e a motivação 
do ato administrativo, com destaque para as cautelas porventura adotadas para proteção de ativos 

críticos ou de informações sigilosas da Corte de Contas. 
A apuração mostra-se relevante ante a necessidade de identificar a existência de padrão 

ou rotina de procedimentos que possam conter fragilidades no controle de acesso de pessoas não 
vinculadas à Administração do TCU e na proteção de ativos críticos de informação do Tribunal. Visa 

também apontar a oportunidades de melhoria de controles administrativos e prevenir ocorrência de 
futuras irregularidades caso venha a ser identificado indício de prática de ilícito funcional, hipótese 

que ensejará a instauração de devido procedimento administrativo disciplinar. 
III - Controle de Registros de Logs dos Sistemas de TI e de Comunicação do Tribunal 

Durante os trabalhos da comissão sindicância, foram identificadas algumas limitações 
técnicas estruturais que não permitiram rastrear eventuais registros de meta dados de comunicações 
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corporativas, seja por meio do sistema de telefonia interna, seja por meio das caixas de correio 

eletrônico corporativos. 
Tal deficiência deixa a instituição Tribunal de Contas da União ao desabrigo de práticas 

espúrias de tráfico de informações reservadas ou de qualquer ilícito administrativo eventualmente 
cometidos por agentes públicos que utilizem os referidos canais de comunicação. 

A viabilidade jurídica de acesso aos metadados das comunicações telemáticas do TCU 

para fins de apuração de ilícitos administrativos foi demonstrada no tópico referente ao 
Desenvolvimento dos Trabalhos, no Relatório de Sindicância, tendo por lastro ampla jurisprudência 

dos Tribunais Superiores e normativo da Corte de Contas.  Desnecessário, portanto, tecer maiores 
comentários.  

Todavia, urge que o Tribunal reveja o atual sistema de telefonia interna e as regras de 

negócio relativas ao armazenamento de mensagens de caixas de correio eletrônico, de forma a dotá-
los de recursos a dar plena efetividade às normas correicionais tanto quanto para a prevenção e 

repreensão de condutas ilícitas que empreguem os mencionados meios de comunicação institucional 
para sua consumação. 

Em relação ao sistema de telefonia, verificou-se que a central telefônica do TCU é de um 

modelo obsoleto, não estando programada para registrar chamadas recebidas.  De igual forma, o 
sistema padece de ausência de mecanismos de registro de ligações transferidas, o que engloba tanto 

as chamadas efetuadas como as recebidas, a dificultar a identificação dos interlocutores em caso de 
apuração de ilícitos administrativos.  

Quanto aos registros de ligações efetuadas a partir de ramais de telefonia interna do 

complexo sede do Tribunal de Contas da União, também foram verificadas restrições ao 
armazenamento de dados, gerando descontinuidade de informações de ligações realizadas no período 

abrangido pelas investigações. 
Compreende-se que a concepção do atual modelo de registro exclusivo de chamadas 

geradas a partir de ramais dos edifícios do complexo sede do TCU tenha por finalidade auxiliar o 

controle de bilhetagem das ligações efetuadas e rateio das contas telefônicas. 
Entretanto, como forma de viabilizar controles internos e correições mais eficientes, 

sugere-se a renovação da Central de Telefonia do Tribunal de Contas da União, a capacitação dos 
operadores do novo sistema, a normatização e a ampla divulgação pelo TCU da forma correta da 
utilização desse meio de comunicação para fins institucionais. 

Algo similar ocorreu em relação aos registros de metadados de mensagens enviadas e 
recebidas de correios eletrônicos do Tribunal. Além das limitações de espaço para armazenamento de 

informações filtradas pela solução antispam, verificou-se também descontinuidade na recuperação de 
registros. 

Alvitra-se, portanto, que seja reavaliado o atual modelo de negócio quanto à finalidade, 

período e ao limite de armazenamento de dados de mensagens enviadas e recebidas em caixas de 
correio eletrônico corporativos, sem perder de vista a utilização racional dos recursos 

computacionais disponíveis.  
IV – Monitoramento das situações de impedimento e de suspeição de autoridade 

julgadora 

Outra fragilidade verificada pela comissão de sindicância refere-se à ausência de 
mecanismos de controle que permitam auxiliar as autoridades julgadoras na prevenção de prática de 

atos processuais em situações nas quais tenham-se declarados impedidos ou suspeitos. 
Não raro, foram identificadas, em alguns processos específicos analisados pela comissão 

de sindicância, situações em que membro da Corte de Contas tenha pedido vista, participado dos 

debates e do julgamento da causa mesmo após ter-se declarado impedido.   
Não se está, aqui, a levantar possível conduta desabonadora por parte autoridade 

julgadora em razão desse fato. Muitas das vezes, tais falhas decorrem de laivos de acompanhamento 
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do próprio julgador, em suas múltiplas tarefas, ou da respectiva assessoria acerca das referidas 

situações impeditivas da prática processual por parte do magistrado. 
Muito menos aventa-se a edição e o consequente cumprimento de normas que visam 

garantir a imparcialidade do magistrado, as quais se encontram expressas na Lei Orgânica (art. 94) e 
no Regimento Interno do TCU (art. 39, incisos VIII e IX). Dispõe, ainda, o Tribunal da possibilidade 
de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (arts. 144 a 148) para regulação de outras 

situações típicas de impedimento e suspeição do julgador, não previstas na legislação interna, 
conforme faculta o Enunciado nº 103 da Súmula de Jurisprudência do TCU. 

Cogita-se, isto sim, da possibilidade de o Tribunal dispor de mecanismos mais efetivos nos 
sistemas de TI que tornem mais explícitas a todos os julgadores, membros do Ministério Público e 
advogados das partes as situações de impedimento ou de suspeição do vogal, promovendo o controle 

da higidez das decisões monocráticas e colegiadas e prevenindo a oposição de futuras exceções que 
venham arguir suspeição ou parcialidade no julgamento.  Nesse sentido, um alerta ao magistrado em 

situação de impedimento ou de suspeição poderiam tornar mais efetivo o referido controle. 
V - Proteção contra compartilhamento de documentos protegidos por sigilo ou de 

divulgação não autorizada 

Em relação ao sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (Sistema GED), e ao e-TCU, 
a comissão de sindicância verificou algumas oportunidades de aprimoramento. Além do registro (log) 

de acesso às peças eletrônicas, seria adequado criar o registro (log) de salvamento, de print screen e 
de impressão. 

No mesmo sentido, a implementação de mecanismos de identificação do usuário pela 

aposição de marca d´água no documento que venha a ser acessado, baixado em arquivo de mídia 
externa ou impresso, bem como a introdução de micro alterações poderiam desencorajar o 

compartilhamento não autorizado de peças processuais. 
Neste contexto, outra vulnerabilidade identificada pela comissão de sindicância que pode 

dar ensejo a eventos de compartilhamento indevido de informações reservadas ou não autorizadas é 

encontrada no próprio SAGAS – Sistema de apoio aos gabinetes de autoridade (Ministros, Auditores, 
membros do Ministério Público), para gerenciamento e acompanhamento das sessões colegiadas do 

Tribunal.  
A fragilidade reside exatamente no amplo acesso conferido pelo sistema a todos usuários 

lotados dos gabinetes de autoridade e da Secretaria das Sessões mesmo para aqueles processos 

considerados sensíveis do ponto de vista de sigilo das informações. Além das falhas já mencionadas 
de identificação do usuário em eventos de recuperação, baixa e impressão de documentos, não há 

como assegurar mecanismos que permitam desestimular o vazamento de informações reservadas a 
terceiros com tão ampla comunidade de acesso, o que dificulta, inclusive, o rastreamento dos 
compartilhamentos indevidos.   

Não é incomum o fato de minutas de relatório, de voto e de acórdão já terem sido 
divulgadas a terceiros antes mesmo de serem apreciados pelos membros do Tribunal de Contas da 

União, prejudicando a credibilidade da instituição. Recentemente, notícia veiculada em edição 
eletrônica do Jornal Estadão, Blog do jornalista Fausto Macedo, data do dia 15/02/2107, revela 
vazamento, pela Corte de Contas, de informações da Unidade Técnica em processo de 

acompanhamento sobre eventual celebração de acordo de leniência com empresa possivelmente 
envolvida em prática de atos de corrupção contra a Administração Pública. Detalhe que o processo já 

havia sido incluso na pauta da Sessão Reservada do Plenário, cujas peças estavam disponíveis a todos 
os usuários lotados nos gabinetes de autoridades e da Secretaria da Sessões   

Falhas crassas como essa, além de afetar profundamente a confiança e a sinergia 

necessária à realização de trabalho conjunto entre o Tribunal de Contas da União e do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União em processos de alta relevância, 

colocam em dúvida a capacidade da Corte de Contas de manter sigilo de informações críticas por ele 
custodiadas, como aquelas relacionadas à investigação e desbaratamento de ilícitos de corrupção 
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praticados contra a Administração Pública. 

Há de se restringir os acessos e melhorar os instrumentos de identificação dos usuários, 
principalmente, nos processos considerados de alta relevância pela criticidade das informações e os 

impactos deletérios à imagem do Tribunal que podem resultar de eventual divulgação indevida. 
Poder-se-ia adotar, por exemplo, como critério de níveis de restrição de acesso ao Sistema SAGAS, o 
grau de confidencialidade da informação custodiada pelo TCU nos da Lei de Acesso à Informação. 

Sugere-se, portanto, que essas medidas de aperfeiçoamento de segurança da informação 
no TCU, uma vez implementadas possam ser amplamente divulgadas a todos os agentes públicos, 

autoridades, servidores e prestadores de serviço no Tribunal de Contas da União.  
VI – Necessidade de aprimoramento dos parâmetros e normas de conduta ética de 

autoridades e servidores do TCU 

 Outro aspecto de singular importância refere-se à lacuna de normas de conduta ética que 
possam orientar magistrados e servidores da Corte de Contas na solução de controvérsias 

decorrentes de potenciais conflitos de interesse que surjam em processos de controle externo, nos 
quais atue direta ou indiretamente como patrocinador da causa advogado ou qualquer outra pessoa 
com quem o agente público mantenha vínculo de parentesco, de afinidade ou de amizade íntima ou 

inimizade. 
  Por óbvio, não se alude, aqui, àquelas situações típicas de impedimento ou de suspeição 

com as quais possa se defrontar o magistrado em decorrência de atuação formal de causídico ou 
outro defensor com quem mantenha direta relação de parentesco por consanguinidade, afinidade, 
amizade ou manifesto desapreço. Para esses casos, já existem as vedações estampadas na legislação 

processual antes referida.  
Também não se reclama, aqui, preenchimento de lacuna normativa para situações que 

possam comprometer a imparcialidade e independência de servidores do TCU que participam de 
trabalho de fiscalização de controle externo ou de instrução de processo. Para essas hipóteses, 
também foram previstas as interdições contidas no art. 9º, inciso II, do Código de Ética dos Servidores 

do Tribunal de Contas da União, aprovada pela Resolução TCU 226, de 27 de maio de 2009, alterada 
pela Resolução TCU nº 238 de 3 de novembro de 2010. 

O que se levanta como potencial conflito de interesse cuja solução possa ser detalhada 
pela elaboração de uma pauta de condutas jurídicas e éticas é aquele conflito que emerge de relações 
de poder. Tal influência se dá por extensão, por influência indireta, por proximidade daquele que 

investido de poder de jurisdição ou de ascendência hierárquica, mesmo não atuando diretamente na 
instrução, fiscalização ou julgamento do processo em que esteja impedido ou suspeito, constrange 

indiretamente os demais agentes em posição hierárquica equivalente ou inferior em não ter o interesse 
do patrocinador da causa ou da parte contrariado.  

Nesse aspecto, é irrelevante o fato de a atuação do defensor ser formalmente constituída 

nos autos. A mera ciência, pelos demais agentes públicos responsáveis por agir no processo, de que o 
patrocinador da causa atua informalmente no interesse do cliente e tenha vínculo com outra 

autoridade e servidor do Tribunal já é potencial gerador de conflito de interesse. Isso porque é 
perfeitamente possível que tal influência indevida sobre os demais agentes públicos possa ser mediada 
por outras vias não formais, relações de poder, de amizade, compromissos pessoais e outros. 

Em todo caso, a influência se dá na proporção direta do grau de relacionamento que a 
autoridade ou o servidor impedido ou suspeito mantenha com os demais agentes públicos diretamente 

envolvidos no julgamento, na fiscalização ou na instrução do processo.  Tanto mais estreita essa 
relação com os pares, maior o grau de constrangimento desses agentes em sustentar posição que 
possa, indiretamente, contrariar interesse da autoridade ou servidor interdito de atuar na causa. 

Para tais situações, não está afastado o risco de pairar dúvida sobre a isenção ou 
imparcialidade do julgamento ou da fiscalização e instrução realizada pela Unidade Técnica, na 

medida em que permaneçam a relações formais e informais de poder, de proximidade e de 
ascendência hierárquica entre o agente interdito de atuar na causa e os demais agentes públicos que 
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nela laborem, em não contrariar o interesse indireto do suspeito ou impedido pela sua vinculação com 

o defensor. 
Importa salientar que as cogitações ora trazidas não partem do pressuposto de que tais 

situações indesejadas tenham efetivamente ocorrido ou foram comprovadas nas apurações realizadas 
no âmbito do processo de Sindicância. Nesse aspecto, o referido inquérito administrativo serviu para 
lançar luzes sobre a questão, uma vez que foram identificadas graves fragilidades de controle e a 

presença de lacunas normativas a serem preenchidas por regras de conduta ética que possam 
prevenir futuros conflitos de interesse que tenham correlação com eventual prática de ilícitos penais 

de tráfico de influência e quebra de sigilo de informações reservadas, envolvendo terceiros em 
associação com autoridades e servidores do TCU.  

Além das vedações típicas previstas na Lei Orgânica (art. 94) e no Regimento Interno do 

TCU (art. 39, incisos VIII e IX), a legislação processual desta Corte de Contas não oferece 
rudimentos para solução de potenciais conflitos de interesses que possam surgir de eventual 

influência indireta da autoridade julgadora interdita de atuar na instrução e julgamento da causa 
sobre outros magistrados não impedidos, tal qual vislumbrado pela comissão de sindicância e descrito 
neste tópico. 

O Código de Processo Civil vai além das proibições clássicas ao trazer, entre as hipóteses 
de impedimento do juiz, aquela situação em que figure como parte cliente do escritório de advocacia 

de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau, inclusive, mesmo sendo patrocinado por advogado de outro escritório (art. 144, inciso 
VIII). 

O Código de Ética da Magistratura, aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça e 
publicada no DJ de 18 de setembro de 2008, impõe, dentre outros, os seguintes deveres, sem no 

entanto, esclarecer hipóteses de interferência indevida levantadas pela comissão: 
‘Art. 4º Exige-se do magistrado que seja eticamente independente e que não 

interfira, de qualquer modo, na atuação jurisdicional de outro colega, exceto em respeito 

às normas legais.’ 
(...) 

‘Art. 6º É dever do magistrado denunciar qualquer interferência que vise a limitar 
sua independência.’ 
De igual forma, além das hipóteses típicas de impedimento e suspeição (art. 9º, inciso II), 

o Código de Ética do Servidores do Tribunal de Contas da União ressente-se de norma que detalhe 
potencial conflito de interesse para situação em que ocorra influência indireta do servidor interdito 

sobre outros colegas ou subordinados, em razão da ascendência hierárquica, proximidade, relações 
informais de amizade ou inimizade: 

‘Art. 9º O servidor deverá declarar impedimento ou suspeição nas situações que 

possam afetar, ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência e 
imparcialidade, especialmente nas seguintes hipóteses:  

I – participar de trabalho de fiscalização ou qualquer outra missão ou tarefa que lhe 
tenha sido confiada, por meio de justificativa reduzida a termo, quando estiver presente 
conflito de interesses;’ 

          Recorrendo ao campo do direito internacional, a Organização Internacional das 
Instituições Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), na integra o TCU, editou conjunto de valores e 

princípios que devem orientar o comportamento ético-profissional dessas entidades e dos respectivos 
trabalhadores. Tais princípios e valores acham-se consubstanciados no ISSAI 20 (International 

Standard of Supreme Audit Institutions), que trata dos fundamentos de transparência e 

‘accountability’, bem como no ISSAI 30, referente ao Código de Ética. 
         Coerente com esses princípios, o Código de Ética da INTOSAI adotou, entre outros 

requisitos para sua implementação, a ampla divulgação das normas de comportamento no âmbito da 
Instituição Fiscalizadora Superior, bem como a ênfase na sua importância e promoção de uma cultura 
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ética na organização.  

       Quanto às condições de independência e objetividade da Instituição Fiscalizadora Superior, 
o Código de Ética da INTOSAI orienta para que todo corpo da organização, incluindo magistrados, 

dirigentes e servidores, evitem circunstâncias em que interesses pessoais possam influenciar a tomada 
de decisão. Dentre essas circunstâncias, estão os relacionamentos pessoais com o jurisdicionados, a 
abranger mutatis mutandis os advogados que os patrocinam, que possam comprometer a 

independência, a objetividade e a imparcialidade do processo decisório.  
         Extrai-se dos standards da INTOSAI, também presente no Código de Ética, que os 

atributos da independência compreendem não só a independência de fato, mas também a 
independência em aparência, cuja ausência pode provocar dúvida razoável sobre a integridade, a 
objetividade e a postura ético-profissional do auditor ou dirigente.                   

   Dessa forma, é sobremodo relevante que o Tribunal se debruce sobre essa questão e 
debata o tema com ampla participação de servidores e autoridades acerca dos pontos aqui 

alinhavados.  Mesmo que esta Corte entenda que as lacunas de normas éticas devam ou não ser 
colmatadas, é importante que sejam explicitadas as razões, ciente de que a conduta ética de 
autoridades e servidores é fundamental para traduzir o compromisso da instituição com a excelência 

na prestação de serviço público e fortalecer a confiança e legitimidade depositadas pela coletividade 
na missão do TCU em assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos federais em 

benefício da sociedade, exercida mediante o controle externo da administração pública, com a 
finalidade precípua de aperfeiçoar o Estado brasileiro. 

O decoro da função pública exercida pelo magistrado da Corte de Contas e pelo auditor 

federal de controle externo é patrimônio da sociedade que nela credita suas esperanças de 
honestidade e a decência no controle da res publica. Não há margem para o benefício da dúvida que 

possa conspurcar a imagem e a credibilidade da instituição.  Tal qual a mulher de César, por mais 
que as condutas dos agentes públicos se comprovem, pelo devido processo legal, probas e íntegras, há 
de sempre ostentarem aparência com os mesmos predicados, preservando a boa reputação da secular 

instituição Tribunal de Contas da União. 
VII – Sobre a atuação dos advogados no Tribunal de Contas da União 

        Último tópico, não menos relevante diz respeito aos limites éticos que se impõem à atuação 
dos advogados no patrocínio formal ou informal de causas de interesse próprio e de cliente em 
processo de controle externo em tramitação no Tribunal de Contas da União. 

          Novamente, as considerações aqui expendidas não partem de qualquer prejulgamento ou 
pressuposição de fatos apurados no processo de sindicância.  Trata-se, apenas, de discussão que 

avulta da percepção de vulnerabilidade que possa afetar a imagem e credibilidade da instituição 
Tribunal de Contas da União.  
         Também não se cogita invocar qualquer restrição à atuação de advogado na Corte de 

Contas, estando esta pautada pela ética e pela probidade.  Ao contrário, o TCU enaltece o trabalho 
desses profissionais idôneos em contribuir para o aperfeiçoamento da administração da jurisdição 

administrativa do controle externo da Administração Pública. 
                     Muito menos dispõe o TCU de competência legal para estabelecer provimentos acerca de 
limites e forma pela qual será exercida a defesa jurídica pelo referido profissional do Direito, 

cabendo tal regulamentação à Ordem dos Advogados do Brasil.   
                     O objetivo desse tópico é, tão somente, levantar possíveis riscos de exercício irregular da 

advocacia no Tribunal de Contas da União que possam comprometer a imagem da instituição, 
colocando em dúvida a imparcialidade e a independência de seus julgamentos. Propõe-se, assim, que 
tais situações de risco sejam levadas ao conhecimento da instância máxima da corporação de ofício 

para, se assim entender, aprimorar as normas de conduta ética do advogado derivada de potencial 
conflito de interesses que emerge da proximidade de relacionamento dos julgadores da Corte com 

magistrado que tenha-se declarado impedido em razão de vínculo de parentesco ou afinidade com o 
causídico. 
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          Ao referir-se à ética do advogado, estabeleceu o Código de Ética e Disciplina da OAB, 

entre as regras deontológicas fundamentais estampadas no Capitulo I do Título I, o seguinte dever: 
      ‘Art. 2º O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado 

democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, 
subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. 
Parágrafo único. São deveres do advogado: 

       (...) 
VIII – abster-se de:  

a) utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente;  
(...) 
c) vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidoso; 

 d) emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a 
dignidade da pessoa humana;’ 

O código de conduta ética da Ordem não traz maiores subsídios sobre tema, salvo a 
vedação genérica ao advogado de utilizar-se de influência indevida, em seu proveito ou do cliente, ou 
ainda, de concorrer para prática de atos atentatórios à ética, moral, honestidade e à dignidade da 

pessoa humana.   
Não há qualquer previsão de norma de conduta que possa dirimir potencial conflito ético 

resultante da ascendência de parentesco ou de afinidade do advogado, ou mesmo de amizade íntima 
com a autoridade julgadora declarada impedida ou suspeita a qual possa constranger ou influenciar 
os demais magistrados de um órgão colegiado de Tribunal.  

Mesmo que o patrocinador da causa espose direito lícito e legítimo e atue na mais 
absoluta boa fé em defesa de interesse seu cliente, não está afastado o risco de ser levantada suspeita 

de influência indireta sobre outros integrantes do colegiado e, consequentemente, sobre a decisão que 
lhe seja favorável, dadas as relações de poder e de proximidade entre os membros da Corte e a 
autoridade impedida de atuar na causa, ante o vínculo de parentesco ou de afinidade ou de amizade 

com o referido causídico. 
Quando se levanta a suspeição acerca da imparcialidade e da independência dos 

julgados, é a própria credibilidade da instituição que está em jogo, independentemente de ter havido 
ou não a referida influência, fragilizando a confiança depositada pela sociedade no Poder Judiciário 
ou no órgão de jurisdição administrativa.  

Valem também as mesmas razões aduzidas em relação à postura ética desejada do 
magistrado.  Por mais que o proceder do advogado se paute pela moralidade pública, pela defesa do 

Estado Democrático de Direito, da cidadania, da Justiça e da paz social, sua conduta há de 
transparecer com os mesmos predicados. Nesse aspecto, a aparência da higidez jurídica da postura e 
dos atos por ele por eles praticados é tão importante quanto o seu efetivo cumprimento. 

 Oportuno, assim, que seja encaminhada recomendação ao Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil para que reavalie a necessidade de detalhar o Código de Ética e Disciplina da 

OAB, de molde a prevenir potencial conflito de interesses que derive da atuação de advogado parente 
ou afim ou amigo íntimo de magistrado integrante de corpo de juízes de Tribunal ou de órgão 
administrativo com poder de jurisdição como é o TCU, consideradas as relações de poder, de 

proximidade da autoridade impedida ou suspeita com os demais membros da Corte. 
VIII - Conclusão 

Após realizar trabalho de sindicância, instaurado no âmbito do TC 019.602/2015-4 
(Sigiloso), os membros da comissão de inquérito administrativo puderam perceber diversas 
fragilidades em controles internos destinados a proteger ativos críticos de informação do processo de 

controle externo. Vislumbraram também lacunas de normas de conduta de conteúdo ét ico de 
magistrados e servidores, reguladoras de potenciais conflitos de interesses que, uma vez não 

corretamente dirimidos, podem comprometer a imagem e a boa reputação da instituição Tribunal de 
Contas da União. 
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Optou a comissão sindicante por encaminhar à Corregedoria, em documento apartado, a 

apreciação dessas questões, uma vez que não estavam inseridas no escopo específico do TC 
019.602/2015-4 (Sigiloso). 

Em relação à proteção dos ativos críticos de informação, foi inicialmente apontada, com 
base em caso concreto, vulnerabilidade no procedimento de identificação e de credenciamento de 
visitante às dependências físicas do complexo sede do Tribunal, com acesso à área restrita, a requerer 

pronta reavaliação e, se for o caso, apuração de eventual irregularidade. 
Quanto aos meios de comunicação institucional, foram verificadas sérias limitações 

técnicas nos registros e armazenamentos de ligações telefônicas geradas e recebidas pelo Tribunal, 
assim como de mensagens enviadas e recebidas de caixas de correios eletrônicos corporativos, as 
quais dificultam ou inibem ações correcionais e preventivas em caso de uso inadequado dos referidos 

canais de interlocução. Propõe-se a reavaliação das regras de negócio, considerando a utilização 
racional dos recursos técnicos e computacionais, com vista à superação dessas limitações. 

No que tange aos sistemas de Tecnologia da Informação do Tribunal, foram observadas 
ausências de mecanismos de proteção, nas bases de dados do GED, do e-TCU e do SAGAS, que 
previnam a compartilhamento indesejado de informações e dados dos processos de controle externo, 

cuja divulgação não tenha sido previamente autorizada. Tais fragilidades colocam em risco possível 
questionamento quanto à capacidade da Corte de Contas de manter reserva das informações por ele 

geradas ou custodiadas. Foram sugeridos aperfeiçoamentos do modelo atual a fim de serem 
restringidos os acessos aos sistemas de TI críticos, melhorias no processo de identificação e a adoção 
de meios que desencorajam o compartilhamento com terceiros de informações reservadas do 

Tribunal. 
Em outro giro, verificou a Comissão não dispor o Tribunal de mecanismos de 

monitoramento das situações de impedimento e suspeição de magistrado da Corte de Contas, que 
tornem mais efetivas as medidas de controle da imparcialidade dos julgados da Corte de Contas.  
Nesse aspecto, foram alvitrados aperfeiçoamento no sistema de acompanhamento das pautas das 

sessões de julgamento que possam evitar eventuais erros de intervenção de autoridades em processos 
nos quais se encontrem impedidas e suspeitas. 

Por fim, a comissão apontou também oportunidade de melhoria em tema da mais alta 
relevância: a necessidade de revistar as normas de conduta ética dos magistrados e servidores da 
Corte de Contas, especificamente quanto a possível conflito de interesse oriundo da atuação de 

advogado com vínculo consanguíneo, de afinidade ou com amizade íntima com autoridade ou servidor 
do Tribunal, em processos de controle externo. Nesse cariz, distinguiu-se a hipótese em tela das 

situações típicas de impedimento e suspeição para os quais a legislação processual já previu solução. 
Foi salientado o risco de, mesmo estando os referidos agentes públicos impedidos ou suspeitos de 
atuar no processo, constrangerem indiretamente os demais pares em não contrariar os interesses do 

patrocinador da causa, dadas as relações de proximidade por amizade, compromisso, de poder ou de 
ascendência hierárquica. 

No âmbito do TCU, foi proposta ampla discussão do assunto, envolvendo autoridades e 
servidores. Foi também salientado que a ausência de pauta axiológica clara poderá comprometer a 
boa reputação e imagem do Tribunal de Contas da União perante a sociedade. 

Correlacionado ao mesmo tema, foi verificada ainda ausência de referenciais normativos 
no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil que melhor regulem o tema, 

quanto à atuação do advogado na Corte de Contas. Recomendou-se encaminhar proposta de 
reavaliação do referido estatuto a fim de abranger o referido conflito de interesse. 

Em suma, essas foram as contribuições da Comissão de Sindicância. 

IX – Proposta de Encaminhamento 

Em face do exposto, os membros da Comissão de Sindicância instaurada pela Portaria-

MIN WAR nº 06, de 16 de dezembro de 2016, publicada no BTCU nº 49, de 19 de dezembro de 2016, 
propõem que: 
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IX.1 - Em relação ao Controle de Acesso Físico de Visitantes às dependências do 

Tribunal de Contas da União 

                    a) seja apurada a regularidade da emissão de cartão de identificação entregue ao 

advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira, com credencial de acesso a área restrita do Tribunal de 
Contas da União, conforme documento apreendido pelo Departamento da Polícia Federal em 
cumprimento a medida cautelar expedida nos autos do Inquérito 4.075/DF, em tramitação no 

Supremo Tribunal Federal (cópia anexa), com a avaliação, dentre outros, dos seguintes aspectos: 
a.1) a existência de ato autorizativo emitido por unidade competente da Secretaria Geral 

de Administração do TCU; 
a.2) a motivação do ato autorizativo e aderência à finalidade da Portaria TCU 203/2015 
ou a outro normativo pertinente; 

a.3) a precaução adotada pela unidade administrativa responsável para proteção dos 
ativos críticos ou informações sigilosas que integram a área de acesso restrito, conforme arts. 2º, 

inciso VII, e 21 da Portaria TCU 203/2015 ou outra norma pertinente; 
b)  a instauração de processo administrativo disciplinar caso venha a  ser identificado 

indício de prática de ilícito funcional que, em princípio, mereça sanção por parte de autoridade do 

Tribunal de Contas da União. 
IX.2 - Em relação ao Controle de Registros de Logs dos Sistemas de TI e de 

Comunicação do Tribunal  

c) seja reavaliado ao atual modelo de negócio quanto à finalidade, período e ao limite de 
armazenamento de dados de mensagens enviadas e recebidas em caixas de correio eletrônico 

corporativos, sem perder de vista a utilização racional dos recursos computacionais disponíveis, a fim 
de suprimir as falhas apontadas neste requerimento; 

d) seja avaliada a substituição da atual Central de Telefonia dos edifícios que compõem o 
complexo sede do Tribunal de Contas da União, de forma a dotá-la de capacidade de armazenamento 
de registros de comunicações telefônicas recebidas e enviadas e proteção contra perdas de 

informação, sua integração com a rede de dados, prevendo, ainda, a capacitação dos operadores do 
novo sistema;  

e) seja feita ampla divulgação pelo TCU da forma correta da utilização desse meio de 
comunicação para fins institucionais; 

IX.3 - Em relação ao monitoramento das situações de impedimento e de suspeição de 

autoridade julgadora 
        f)  sejam o Sistema Sagas e o e-TCU dotados de instrumentos mais efetivos que controle 

das situações de impedimento ou suspeição de autoridade julgadora, prevendo, se possível, 
mecanismos de emissão de alerta da prática de atos processuais, a fim de preservar a higidez jurídica 
dos julgados do Tribunal de Contas da União. 

IX.4 - Em relação à proteção contra compartilhamento de documentos protegidos por 

sigilo ou de divulgação não autorizada 

g) seja avaliada a criação, no sistema Gestão Eletrônica de Documentos (GED) e no 
processo eletrônico do TCU (e-TCU), de mecanismos mais efetivos que previnam e desencorajam o 
compartilhamento a terceiros de informações de divulgação não autorizada, a exemplo de: além do 

registro (log) de acesso às peças eletrônica, a implantação de  registro (log) de salvamento, de print 

screen e de impressão; implementação de ferramenta de identificação do usuário pela aposição de 

marca d´água no documento que venha a ser acessado, baixado em arquivo de mídia externa ou 
impresso, bem como a introdução de micro alterações; 

h) sejam reavaliadas as regras do Sistema de Apoio aos Gabinetes de Autoridade, no 

gerenciamento e acompanhamento das sessões colegiadas do Tribunal, a fim de restringir os acessos 
e melhorar os instrumentos de identificação de usuários, principalmente, nos processos considerados 

de alta relevância pela criticidade das informações e os impactos deletérios que podem resultar de 
eventual divulgação indevida das informações neles contidas; 
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i) uma vez implementadas, sejam as medidas de aperfeiçoamento de segurança da 

informação no TCU amplamente divulgadas a todos os agentes públicos, autoridades, servidores e 
prestadores de serviço no Tribunal de Contas da União.  

IX.5 - Em relação à necessidade de aprimoramento dos parâmetros e normas de conduta 

ética de autoridades e servidores do TCU 
        j) sejam reavaliadas as normas de conduta ética de autoridades e servidores, a fim de 

contemplar possível soluções de conflito de interesses advindos de atuação formal ou informal, em 
processos de controle externo, de advogado que detenha vínculo de parentesco ou de afinidade ou de 

amizade íntima com magistrado ou servidor do Tribunal que, mesmo tendo-se declarado impedido, 
possa influenciar ou constranger os demais pares na fiscalização, na instrução e no julgamento de 
processos de controle externo, dadas as relações de poder, de proximidade ou de ascendência 

hierárquica; 
         k) seja franqueada a ampla participação de todos os servidores e autoridades no Tribunal 

de Contas da União sobre o debate e reavaliação do tema. 
IX. 6 - Sobre a atuação dos advogados no Tribunal de Contas da União 

seja avaliada proposta de recomendação ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil para que 

revisite o Código de Ética e Disciplina da OAB, de molde a verificar a necessidade de inserção de 
previsão normativa que possa dirimir potencial conflito de interesses que derive da atuação, em 

processo judicial ou administrativo, de advogado que detenha vínculo de parentesco, de afinidade ou 
de amizade íntima com magistrado, integrante de corpo de juízes de Tribunal ou de órgão 
administrativo com poder de jurisdição, dada a possibilidade de a autoridade julgadora, mesmo 

tendo-se declarada impedida ou suspeita, influenciar indiretamente ou constranger os demais pares 
no julgamento parcial da causa em favor do defensor, uma vez presentes as relações de poder e de 

proximidade.” 
 5. Diligenciada acerca do crachá nº 560 (TC 004.901/2017-7, peça 2), a Segedam esclareceu 
(peça 3 do mesmo processo) que o referido instrumento foi concedido em conformidade com a então 

vigente Portaria TCU nº 39/2000, e que o acesso restrito se refere à possibilidade de frequentar os 
andares nos quais se situam os gabinetes de autoridades do Tribunal. Esclareceu, ainda, que a 

utilização de crachá de visitante “área restrita” foi abolida com a edição do normativo que veio a 
regulamentar o assunto em substituição à Portaria TCU nº 39/2000, a Portaria TCU nº 230/2015. 

6. Em razão do pedido de cópia formulado pelo representante de Tiago Cedraz Leite Oliveira, e 

tendo em vista que o processo contém elementos oriundos do Inquérito nº 4.075/DF, solicitei 
autorização para fornecimento de cópia ao Relator, Ministro Edson Fachin, que se manifestou 

favoravelmente à concessão de acesso ao interessado à integralidade do inquérito e seus apensos. 
7. Solicitei, ainda, parecer da Consultoria Jurídica sobre a aludida concessão de cópia, cuja 

conclusão foi pelo deferimento do pedido (peça 147), autorizado pelo despacho de peça 148 e 

efetivado em 15/5/2017. 
8. Deferi, também, pedido de cópia formulado pelo Ministro Raimundo Carreiro (peças 150 a 

152).  
9. Em 24/5/2017, foi atendido novo pedido de cópia formulado pelo Ministro do STF Edson 

Fachin.  

10. Em 2/6/2017, o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho encaminhou memorando à 
Corregedoria, em resposta ao Memorando-Correg nº 24/2017, posteriormente tornado sem efeito, no 

qual esclarece que as ligações originadas do seu gabinete para o escritório de advocacia Cedraz 
Advogados correspondem a cerca de duas por mês e que maior detalhamento desses contatos 
dependeria do fornecimento da lista de ligações realizadas, com indicação de data e hora.  

11. Esclareceu, ainda, em relação ao seu pedido de vista do TC 029.083/2013-3, mencionado 
no relatório da comissão, que o pedido ocorreu porque “o processo comportava extensa matéria 

técnica com relevantes questões a serem analisadas pelos ministros e ministros-substitutos”, tendo 
sido objeto de pedidos de vista formulados por outros relatores. Acrescentou que se declarou impedido 
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por motivo íntimo, uma vez que, de acordo com análise realizada pela sua assessoria, o processo 

“parecia conter desdobramentos políticos tendentes a prejudicar as questões técnicas.” 
12. Finaliza requerendo o envio da lista de todas as ligações telefônicas originadas de seu 

Gabinete para o aludido escritório de advocacia, a retirada da chancela de sigilo do feito, e a 
apresentação administrativa de servidor da Corregedoria em seu Gabinete para que fosse 
disponibilizado o amplo acesso a informações protegidas pelos sigilos fiscal, bancário e telefônico. 

13. Em 7/6/2017, o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa apresentou esclarecimentos 
sobre as onze ligações direcionadas ao escritório Cedraz & Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados, 

em atendimento ao Memorando-Correg nº 23/2017, posteriormente tornado sem efeito. Esclareceu que 
as ligações se destinaram ao agendamento de audiências solicitadas pelo escritório, para discutir 
processos nos quais o Ministro atuou como Relator ou Revisor, e que as ligações em questão não 

foram destinadas ou transferidas para ele. 
14. Em 8/6/2017, o Ministro Raimundo Carreiro apresentou manifestação espontânea (peça 

170), na qual esclarece que, “quando o relatório de sindicância foi elaborado, a comissão responsável 
desconhecia que o advogado Felipe Gustavo de Ávila Carreiro não era mais vinculado ao escritório 
de Tiago Cedraz à época da tramitação do TC 011.765/2012-7 – entre 24/4/2012 e 28/11/2012 – o que 

torna inconsistente a informação sobre o número de ligações para ‘advogados vinculados ao 
escritório de advocacia’”.  

15. Acrescenta ser notório que os gabinetes dos relatores “apresentam feições de verdadeiros 
cartórios judiciais”, recebendo, com frequência, pedidos de vista e cópia de processos, petições, 
memoriais, solicitações de prorrogação de prazos, pedidos de sustentação oral e outras demandas, o 

que gera a necessidade de retorno de ligações aos interessados por parte de servidores do TCU. 
16. Aduz que, considerados os seis anos analisados, de 2010 a 2015, após o expurgo das 

informações incorretas, o número de ligações originadas de seu Gabinete para o referido escritório de 
advocacia se reduz de 117 para 16, assim distribuídas por ano: 

Ano Total de ligações (*) 

2010 5 

2011 6 

2012 
(ano de tramitação do TC 011.765/2012-7) 

1 

2013 0 

2014 0 

2015 4 

Total  16 
 (*) Total de ligações do Gabinete do Ministro Raimundo Carreiro para o escritório de advocacia  

 Cedraz & Tourinho Dantas ou Cedraz Advogados ou a advogados vinculados ao escritório 

17. Em seguida o Ministro Raimundo Carreiro apresenta tabela-resumo na qual procura afastar 
a existência de um relacionamento entre o advogado Felipe Carreiro, seu filho, e o escritório de 

advocacia, tendo por base as informações levadas aos autos do Inquérito nº 4.075/DF. Solicita, por 
fim, que as informações prestadas sejam consideradas nos autos do presente processo, especialmente 

para fins de retificação das inconsistências demonstradas. 
18. Em 19/7/2017, solicitei ao Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o 

compartilhamento das informações e provas realizadas depois de 11/12/2015 no Inquérito nº 4.075/DF, 

inclusive da cópia do relatório final da Polícia Federal, tendo em vista sua possível repercussão no 
presente processo. A solicitação não foi atendida até a presente data. 

19. Em 25/7/2017, Tiago Cedraz Leite Oliveira requereu a juntada do relatório conclusivo do 
Inquérito nº 4075/DF e da petição por ele apresentada perante o Supremo Tribunal Federal e a 
Procuradoria-Geral da República. 

20. Em 2/8/2017, o Ministro Aroldo Cedraz solicitou a juntada ao processo de documento 
dirigido ao então Procurador-Geral da República, além de solicitar vistas do presente processo, no que 

foi atendido. 
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21. Em 21/8/2017, o Ministro Raimundo Carreiro apresentou cópia da petição encaminhada em 

4/8/2017 ao Ministro Edson Fachin, Relator do Inquérito nº 4.075/DF no Supremo Tribunal Federal, 
contendo esclarecimentos adicionais, acompanhados de documentação probatória, em face dos 

apontamentos e conclusões do Relatório Final da Polícia Federal no Inquérito nº 4.075/DF referentes a 
ele. Cópia do mesmo documento foi encaminhada ao então Procurador-Geral da República.  

22. Apresentou, ainda, cópia do Ofício nº 1176/2017 – RE 0060/2015-1-PF-MJC, de 4/8/2017, 

endereçado ao Ministro Edson Fachin, em que a Delegada da Polícia Federal responsável pelas 
investigações do Inquérito nº 4075/DF encaminha a Informação nº 40/2017, “que reporta e detalha 

ocorrência de erro material” no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 24/2017, “que provocou 
análise equivocada de ligações envolvendo extratos telefônicos encaminhados pelo Tribunal de 
Contas da União”, reportando ligações associadas ao Gabinete do Ministro Aroldo Cedraz como se 

fossem vinculadas ao Gabinete do Ministro Raimundo Carreiro. 
23. Acrescenta que as informações e documentos apresentados contribuirão para a apuração 

dos fatos em análise no presente processo, no sentido de reforçar a conclusão de que sua atuação 
“como relator do processo TC 011.765/2012-7 foi indene de qualquer viés ou interferência indevida 
de terceiros”. 

 
É o relatório. 
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VOTO 

 
 Em exame processo administrativo constituído para apurar eventual prática de ilícitos 
administrativos por autoridades e servidores do Tribunal de Contas da União, em decorrência de 

tráfico de influência e acesso privilegiado a dados e informações do TCU, que teriam sido praticados 
por sócios do escritório Cedraz & Tourinho Dantas Advogados ou Cedraz Advogados, conforme 

notícias veiculadas pela imprensa e em depoimento prestado no âmbito de acordo de delação premiada 
vinculado à Operação Lava Jato. 
 2. Antes de analisar o mérito da questão, entendo pertinente tecer algumas considerações sobre 

o histórico dos acontecimentos que levaram à instauração da presente sindicância investigativa. 
 3. Em junho de 2015, foi autuado o TC 014.875/2015-2, a fim de responder à Solicitação de 

Informação nº 7/2015 e, posteriormente, à Solicitação de Informação nº 12/2015, ambas originadas de 
requerimentos do Deputado Federal Arnaldo Jordy, aprovados pela Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados, que indagavam quais as medidas adotadas pelo TCU em relação aos fatos noticiados pela 

imprensa acerca de possível tráfico de influência neste Tribunal. O processo foi inicialmente 
encaminhado à Corregedoria do TCU.  
 4. Além das solicitações de informação da Câmara dos Deputados, foi protocolada na 

Ouvidoria do TCU a Manifestação nº 244912, formulada com base na Lei de Acesso à Informação, 
solicitando a relação de processos de controle externo em que profissionais do escritório Cedraz & 

Tourinho Dantas Advogados teriam sido constituídos como representantes das partes. Para 
atendimento à manifestação da Ouvidoria, foi constituído o TC 017.081/2015-7, ao qual foi apensado 
o TC 014.875/2015-2. 

 5. No âmbito do TC 017.081/2015-7, o então Ministro-Corregedor determinou a instauração de 
procedimento apuratório interno, ainda sem se constituir em sindicância, processo administrativo 

disciplinar ou em procedimento destinado a apurar a responsabilidade de membro do Tribunal. 
Posteriormente, o Ministro-Corregedor à época encaminhou ao então Presidente sugestão de autuação 
de um terceiro processo administrativo, ao qual seriam apensados os dois já constituídos. Sugeriu, 

ainda, a formação de uma comissão investigativa, a ser constituída por dois Ministros e um Ministro-
Substituto, todos escolhidos por sorteio, com o necessário acompanhamento do Procurador-Geral do 

Ministério Público junto ao TCU (peça 1). A proposta foi acolhida pelo Presidente do TCU (peça 2), 
dando origem ao presente processo, do qual foi sorteado relator o Ministro Augusto Nardes. 
 6. Em 21/8/2015, o Ministro-Corregedor Raimundo Carreiro declarou-se impedido para atuar 

nos autos. Em razão disso, o Relator considerou prejudicado o seguimento da proposta de condução do 
processo formulada pelo Corregedor, encaminhando o feito à Presidência para a adoção das 

providências que entendesse cabíveis. 
 7. Na sessão reservada de 9/9/2015, o Plenário deste Tribunal deliberou sobre questão de ordem 
apresentada pelo então Presidente, tendo a relatoria do processo sido atribuída ao Ministro Walton 

Alencar Rodrigues, nos termos do art. 8º, § 2º, do Regimento Interno. 
 8. O novo Relator determinou a instauração de um procedimento de sindicância a ser 

conduzido por uma comissão por ele designada na mesma oportunidade, composta por cinco 
servidores do TCU, conforme portaria de 11/9/2015 (peça 11).  
 9. Em razão da complexidade da matéria, do grande volume de dados e informações a serem 

analisados e do ritmo lento de compartilhamento de informações provenientes da Justiça Federal e do 
STF, o funcionamento da comissão foi sendo sucessivamente prorrogado, sendo o relatório final 

datado de 18/1/2017. Antes mesmo da conclusão do relatório da comissão, o então Relator, 
considerando que não mais subsistiam as razões que motivaram a distribuição do processo a ele, 
encaminhou os autos a este Corregedor, mediante despacho datado de 11/1/2017. 

 10. Foi fornecida cópia integral do processo ao STF e à Polícia Federal. 
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 11. Feito este breve histórico, passo a analisar o relatório de sindicância da comissão 
encarregada de examinar as questões aqui tratadas. O relatório é resultado de mais de 16 meses de 

trabalho dedicado de conceituados servidores da Casa.  
 12. De início, é preciso deixar bem claro o objeto da sindicância conduzida pela comissão, qual 
seja, apurar a existência ou não de eventuais ilícitos administrativos praticados por autoridades e 

servidores deste Tribunal, em decorrência de tráfico de influência e acesso privilegiado a dados e 
informações do TCU. 

 13. Para tanto, é preciso delimitar com clareza o que se entende por tráfico de influência e 
acesso privilegiado a dados e informações. Ademais, é necessário verificar que deveres funcionais e 
normas teriam sido descumpridos caso aquelas ocorrências se confirmassem. 

 14. Entre os crimes praticados por particular contra a Administração em geral, segundo o 
Código Penal, está o tráfico de influência, assim definido em seu art. 332: 

“Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou 
promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público 
no exercício da função: (Redação dada pela Lei 9.127, de 1995) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Redação dada pela Lei 9.127, de 
1995) 
Parágrafo único - A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a 

vantagem é também destinada ao funcionário. (Redação dada pela Lei 9.127, de 1995)” 
 15. A vantagem a ser obtida pode ser patrimonial ou moral. 

 16. Segundo Rogério Tadeu Romano (O Tráfico de Influência e a Advocacia Administrativa. 
Disponível em <https://jus.com.br/artigos/37900/o-trafico-de-influencia-e-a-advocacia-
administrativa>. Acesso em: 27/4/2017) “há crime de tráfico de influência se o agente consegue 

vantagem ou promessa desta, a pretexto de atuar junto ao funcionário de quem depende a satisfação 
daquele fim. Como ensina Nelson Hungria, o agente atribui-se, persuasivamente, influência sobre o 

funcionário, comprometendo-se a exercê-la perante a administração pública. Ainda, acrescentam 
Celso Delmanto e outros, leve-se em conta que a influência pretextada pode ser por meio de terceira 
pessoa, que influiria no funcionário público.” 

17. Na esfera administrativa, o eventual envolvimento de servidor público como beneficiário 
potencial ou efetivo de tráfico de influência poderá resultar na violação de deveres funcionais e na 

prática de atos proibidos a esses agentes, conforme previsto nos arts. 116 e 117 da Lei nº 8.112/90. 
18. Em relação ao acesso privilegiado a informações e dados, não há conceituação tão precisa. 

No entanto, a definição adotada pela comissão de sindicância deste Tribunal delimita com clareza o 

termo, entendido como “a obtenção ou a ciência de conteúdo de documento, dado ou informação em 
caráter exclusivo e discriminatório, à revelia das regras que regulam sua custódia, guarda ou 

disponibilidade”. 
19. A Lei nº 8.429/92, em seu art. 11, inciso III, inclui entre os atos de improbidade 

administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública: 

“III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva 
permanecer em segredo;” 

20. Na esfera administrativa, a Lei nº 8.112/90 prevê pena de demissão ao servidor que revelar 
segredo do qual se apropriou em razão do cargo (art. 132, inciso IX). Além disso, a Lei Orgânica do 
Tribunal dispõe, expressamente, em seu art. 86, inciso IV, sobre a necessidade de guarda de sigilo 

sobre os dados e informações obtidos pelos servidores desta Corte em decorrência do exercício de suas 
funções. 

21. Desse modo, as investigações e análises conduzidas pela comissão tiveram por escopo, 
exclusivamente, verificar a existência de provas ou indícios consistentes de prática de tráfico de 
influência e de acesso privilegiado a dados e informações por parte de advogados vinculados ao 

escritório Cedraz & Tourinho Dantas (atualmente Cedraz Advogados). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9127.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9127.htm#art1
https://jus.com.br/artigos/37900/o-trafico-de-influencia-e-a-advocacia-administrativa
https://jus.com.br/artigos/37900/o-trafico-de-influencia-e-a-advocacia-administrativa
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22. Passo a discorrer sobre o método investigativo adotado pela comissão de sindicância 
designada pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues, composta por cinco Auditores Federais de 

Controle Externo (AUFC) desta Casa, e que contou ainda com a colaboração técnica de dois AUFCs 
para análise dos dados estruturados obtidos dos sistemas do TCU e de diligências externas.  

23. Durante a realização dos trabalhos, foram obtidos dados e informações de inquéritos judiciais 

que tramitam no Supremo Tribunal Federal e na Justiça Federal no Amapá. Foram realizadas, ainda, 
diligências a Cartórios Extrajudiciais localizados no Distrito Federal e nas cidades de São Paulo, 

Salvador e Rio de Janeiro.   
24. No âmbito interno, foi realizada a coleta de diversos dados geridos por unidades desta Corte, 

tais como registros de acesso a processos de controle externo do TCU e a peças desses processos, 

metadados de comunicações telefônicas e de mensagens de correio eletrônico, registros de acesso às 
dependências do edifício sede e seus anexos, bem como imagens do circuito fechado de TV. Constam, 

ainda, do processo de sindicância informações prestadas espontaneamente pelo Ministro Raimundo 
Carreiro e por um servidor de seu gabinete, além de depoimentos de dois outros servidores convocados 
pela comissão de sindicância.  

25. O Supremo Tribunal Federal compartilhou dados relativos ao Inquérito nº 4.075/DF, 
atualmente sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, que apura possível prática de crimes contra a 
Administração Pública, com eventual participação de membro do TCU, de sócios do escritório Cedraz 

& Tourinho Dantas Advogados Associados e da empresa UTC Engenharia S.A. encartados naqueles 
autos até o dia 11/12/2015. Entre as peças do mencionado inquérito, destaca-se o termo de depoimento 

em delação premiada do empresário Ricardo Pessoa, presidente da empresa UTC Engenharia S.A. 
Ressalta-se, ainda, a existência de degravações de intercepções de ligações telefônicas realizadas pela 
Polícia Federal, com autorização do Poder Judiciário. 

26. A Justiça Federal no Amapá, por sua vez, compartilhou dados e informações das apurações 
realizadas no âmbito da Operação Voucher, na qual foram levantadas suspeitas de acesso privilegiado 

a dados e informações de processos de controle externo em tramitação no TCU por advogado 
vinculado ao escritório de Tiago Cedraz Leite Oliveira. De acordo com a análise pericial das 
degravações das interceptações telefônicas, autorizadas previamente pela Justiça Federal, o escritório 

advocatício teria sido contratado para atuar na defesa de interesses do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável (Ibrasi) perante a Corte de Contas, em articulação com 

gestores do Ministério do Turismo. 
27. Já as diligências realizadas junto aos cartórios extrajudiciais das localidades mencionadas, 

segundo a comissão sindicante, tiveram por objetivo verificar a existência de mandatos de procuração 

e outros contratos firmados entre a UTC Engenharia S.A. e os advogados vinculados ao escritório 
investigado, bem como possíveis registros de contratos que tenham sido firmados entre servidor desta 

casa e sócios do escritório investigado, que pudessem ocultar eventuais pagamentos ilícitos por tráfico 
de influência e acesso privilegiado a informações do TCU.  

28. Com o objetivo de verificar se houve concessão indevida de vista e cópia de peças dos autos 

sem prévia autorização pelo relator ou pelo Tribunal, a comissão de sindicância procedeu ao 
levantamento e à análise de eventos como registros de acesso feitos por usuários internos e externos, 

pedidos de vista e cópia dos autos de processos de controle externo, bem assim a inserção, modificação 
e recuperação de informações havidas ao longo da tramitação de processos em que supostamente 
teriam ocorrido os fatos delituosos. 

29. Para tanto, foram analisados registros de acesso às peças dos 17 processos de controle 
externo abaixo listados, que tramitaram majoritariamente no período de 2010 a 2015, nos quais 

poderia, em tese, ter ocorrido tráfico de influência e acesso privilegiado a dados e informações (TC 
029.083/2013-3, TC 011.765/2012-7, TC 016.604/2006-2, TC 014.543/2010-9, TC 005.361/2011-7, 
TC 004.512/2011-1, TC 028.367/2011-1,  TC 028.367/2011-1, TC 028.309/2011-1, TC 010.375/2014-

7, TC 019.431/2011-2, TC 019.819/2014-5, TC 014.205/2011-4, TC 005.686/1998-9, TC 
007.722/2006-7, TC 013.389/2006-0 e TC 011.717/2012-2).  
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30. Esses processos foram selecionados a partir do mapeamento das áreas de interesse, da forma 
de atuação, bem como do perfil da clientela do escritório Cedraz & Tourinho Dantas Advogados ou 

Cedraz Advogados, com base em cadastros de usuários externos de sistemas corporativos do TCU. 
Também foi examinada a relação de processos de controle externo em que os advogados do 
mencionado escritório foram formalmente constituídos como patrocinadores da defesa de interesse das 

partes envolvidas. 
31. Foram excluídos da relação de processos a serem investigados aqueles relativos a eventual 

participação do escritório na venda, pela Petrobras, da Refinaria de San Lorenzo, na Argentina, pois 
essa matéria não foi objeto específico de processo autuado pelo TCU.  

32. Foi excluído, ainda, o processo que tratou da suposta atuação do escritório no sentido de o 

TCU não aprovar proposta de fiscalização das contas brasileiras da Itaipu Binacional, tendo em vista 
que, embora a Eletrobrás tenha contratado o escritório do advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira para 

defender seus interesses na empresa supranacional, não foi levantada qualquer suspeição acerca da 
prática de tráfico de influência e de acesso privilegiado a informações no âmbito do TCU. 

33. Por fim, não foi investigado possível agenciamento de interesse da empresa OAS, pelo 

advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira, no processo referente às concessões dos aeroportos 
internacionais Antônio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, e Tancredo Neves, em Belo 
Horizonte, uma vez que, por meio do Acórdão nº 2.666/2013-TCU-Plenário, contrariamente aos 

interesses da construtora, o Tribunal decidiu manter o limite de 15% de participação dos atuais 
operadores em consórcios para os leilões de concessões aeroportuárias, bem como ser necessário 

limitar a participação dessas empresas no conselho de administração da futura Sociedade de Propósito 
Específico (SPE) que iria gerir a unidade aeroportuária.  

34. A comissão levantou um conjunto de dados que permite saber quem consultou os 

mencionados processos, a data e o horário de acesso, se este foi remoto ou local; a identificação do 
número IP (protocolo de internet associado ao computador); a localização geográfica; a finalidade de 

acesso, tais como recuperação de documento, modificação e inserção de peça; metadados e versões de 
relatório, voto e acórdão. 

35. Foram considerados dois possíveis tipos de acesso ou interferência de advogados do 

escritório Cedraz & Tourinho Dantas Advogados ou Cedraz Advogados (fossem eles sócios 
ostensivos, ocultos ou laboralmente vinculados) no conteúdo de documentos que integram o processo 

do Tribunal: acesso direito e indireto. 
36. No primeiro caso, foi avaliada a concessão de acesso aos advogados, via sistema, a peças de 

processo eletrônico com perfil restrito a servidores públicos e autoridades do Tribunal. Esse acesso 

poderia ter ocorrido por meio da concessão indevida de perfil de “usuário interno” aos advogados, 
concessão de vista e cópia de peças sem a prévia autorização do relator ou pela existência de 

dispositivo de compartilhamento remoto de dados e informações por meio de rede privada virtual.  
37. Não foram encontradas, contudo, evidências de concessão de perfil de acesso de usuário 

interno do TCU a quaisquer advogados e sócios do escritório investigado, nem indícios da presença de 

dispositivo de compartilhamento remoto de dados e informações do Tribunal.  
38. Quanto ao acesso indireto, poderia ocorrer por meio da utilização de agentes públicos 

(servidores e autoridades) ou de colaboradores eventuais (terceirizados ou estagiários) como 
intermediários para acesso às peças do processo eletrônico. Nesse aspecto, foram selecionados como 
alvos de investigação os logs de acesso e metadados de comunicações corporativas dos agentes 

públicos então lotados no gabinete do Ministro Aroldo Cedraz e alguns ocupantes de funções de 
confiança lotados em outras unidades do Tribunal. De acordo com o Relatório de Sindicância,  

“101. A escolha desses usuários internos pautou-se na relação de proximidade entre o 
suposto articulador principal do tráfico de influência, advogado Tiago Cedraz, bem 
como dos advogados a ele associados, com autoridade e servidores lotados no gabinete 

do ministro Aroldo Cedraz. 
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102. Foram acrescidos à lista de usuários internos sujeitos à verificação detalhada 
aqueles que, segundo notícias veiculadas pela mídia, teriam sido indicados por Tiago 

Cedraz a ocupar cargos em comissão e funções de confiança ao tempo em que o 
ministro Aroldo Cedraz exerceu seu primeiro mandato de presidente do TCU. Incluem-
se nessa lista adicional, aqueles agentes que não tinham experiência pregressa como 

dirigentes no TCU ou que ostentavam notória relação de amizade ou de afinidade por 
laços familiares com Tiago Cedraz”. 

39. Outro mecanismo de coleta de dados utilizado pela comissão de sindicância diz respeito ao 
levantamento dos metadados das mensagens de correio eletrônico e de comunicações telefônicas dos 
ramais desta casa. Esse ponto merece uma explicação mais aprofundada, de forma a deixar claro que 

não houve qualquer desrespeito ao direito fundamental descrito no art. 5º, inciso XII, da Carta da 
República, segundo o qual “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, 

de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.  

40. Não houve qualquer iniciativa no sentido de se ter acesso ao conteúdo das mensagens 

eletrônicas enviadas ou recebidas dos e-mails corporativos dos servidores e autoridades investigadas, 
apesar de terem sido colacionados ao relatório de sindicância precedentes da Justiça do Trabalho nos 
quais houve julgamento no sentido de se considerar adequado o acesso ao conteúdo dos e-mails 

corporativos por parte dos empregadores, em casos de apuração de irregularidades praticadas pelos 
empregados.  

41. O relatório ressalta, ainda, que a Política Corporativa de Segurança do TCU alinha-se com o 
mais recente entendimento jurisprudencial do TST sobre o tema, não deixando dúvidas de que o 
conteúdo das caixas postais de correios eletrônicos corporativos poderá ser acessado por unidades 

gestoras a fim de subsidiar a instrução de processos de sindicância. Contudo, a comissão de 
sindicância entendeu adequado não adentrar no conteúdo das mensagens de correio eletrônico dos 

servidores escolhidos como alvos de investigação sem que existissem indícios ou provas de que 
tivessem utilizado aquele meio de comunicação para realizar transferência indevida de informações ou 
dados reservados do TCU. 

42. Com relação às ligações telefônicas a partir de ramais telefônicos do TCU, foi realizado 
levantamento sobre a frequência de chamadas feitas para os números de telefone fixo e móvel de 

advogados vinculados ao escritório investigado, no período de 2010 a 2015. Os telefones de destino 
foram obtidos de cadastros disponíveis em sistemas de informação do Tribunal e em banco de dados 
públicos disponíveis na página da Receita Federal do Brasil. 

43. A comissão de sindicância procurou avaliar, ainda, os registros de acesso às dependências do 
TCU em Brasília por parte de advogados e de representantes do escritório investigado, pelas portarias 

do edifício-sede e dos anexos I, II e III do Tribunal. 
44. Foi relatado pela comissão que, em 30/11/2015, o Ministro Raimundo Carreiro encaminhou 

ao então relator deste processo, bem como aos demais ministros do TCU, trecho do Inquérito nº 

4.075/DF, à época conduzido pelo Ministro Teori Zavascki, transcrevendo a parte em que seu nome é 
referenciado no depoimento de Ricardo Pessoa. Sua excelência informou ter prestado os 

esclarecimentos ao Departamento da Polícia Federal e que está aguardando as manifestações da 
Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal sobre o caso. 

45. Foram realizadas oitivas de dois auditores desta casa, que compuseram a equipe do gabinete 

de transição, entre a aposentadoria do Ministro Adylson Motta, ocorrida em agosto de 2006, e a 
assunção do cargo de membro do TCU pelo Ministro Aroldo Cedraz, em janeiro de 2007. Os 

servidores foram convocados para prestar informações que pudessem auxiliar a comissão a avaliar 
eventual influência de Tiago Cedraz na escolha da equipe que integraria o gabinete do então recém-
nomeado Ministro Aroldo Cedraz, em 2007, conforme noticiado em veículos de imprensa.  

46. Por fim, um servidor encaminhou, espontaneamente, à comissão de sindicância termo de 
declaração em que apresenta informações e esclarecimentos acerca de matéria veiculada na edição 
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online da Revista Época do dia 15/11/2016, que lhe atribuiu conduta irregular no contexto da instrução 
do processo de representação, por ter supostamente recebido 44 ligações telefônicas do escritório 

Cedraz & Tourinho Dantas.  
47. O servidor informou ter convicção de não haver recebido qualquer telefonema do aludido 

escritório e esclareceu que o ramal informado no indicador telefônico dos servidores do Tribunal que 

estaria associado a seu nome é o ramal geral do gabinete em que trabalha. Assim, qualquer ligação 
dirigida ao gabinete do Ministro Raimundo Carreiro, utilizando o ramal geral, poderia ser interpretada, 

de modo errôneo, como comunicação telefônica dirigida à sua pessoa. 
48. De posse de todos os dados, metadados e informações acima discriminados, a comissão de 

sindicância, com o auxílio de dois servidores da Segecex com experiência no manuseio desses 

elementos, procedeu aos cruzamentos dos dados e metadados recebidos do Poder Judiciário com 
aqueles levantados internamente, com o objetivo de mapear datas e eventos, vinculados ou 

possivelmente vinculados aos processos de controle de externo selecionados para análise investigativa.  
49. Chamo atenção para o fato de que, apesar de ter sido realizado o levantamento de um volume 

expressivo de dados e metadados, a comissão se deparou com restrições de ordem técnica e 

operacional que, de certa forma, limitaram o alcance das investigações. 
50. A primeira restrição está relacionada aos registros de contatos telefônicos. O atual sistema de 

telefonia do TCU não armazena ou registra os metadados de ligações recebidas pelos usuários dos 

ramais do PABX, mas somente as ligações efetuadas a partir de tais ramais. Além disso, alguns 
registros de chamadas efetuadas a partir dos ramais do Tribunal, no período de 2010 a 2015, podem ter 

sofrido descontinuidades em razão de falhas não recuperáveis do sistema e da baixa capacidade de 
armazenamento. Por fim, não há controle sobre as ligações efetuadas e recebidas em telefones 
celulares institucionais desde a implantação do sistema de indenização dos gastos com telefonia móvel 

incorridos por servidores e autoridades que fazem jus a esse benefício.  
51. A segunda limitação refere-se à perda de rastreabilidade de documentos eletrônicos 

referentes às minutas das versões de relatório e voto (incluindo declaração de voto e voto revisor) e 
acórdão de processos excluídos da pauta de julgamento do Tribunal. Em tais situações, os documentos 
são retirados do e-TCU para serem posteriormente reinseridos quando os respectivos processos forem 

novamente julgados. Em razão dessas operações, não mais se têm os registros de acesso às versões dos 
documentos anteriores à exclusão da pauta de julgamento. 

52. A terceira restrição diz respeito à limitada capacidade de armazenamento de gravações de 
vídeo e descontinuidade do sistema de controle de registros de entrada e saída de visitantes nas 
portarias e garagens dos edifícios do TCU. Apesar de contar com circuito fechado de TV, as gravações 

em vídeo das visitas às instalações do Tribunal limitaram-se praticamente ao período de 30 dias antes 
da data de requisição da diligência.  

53. Quanto ao controle de acesso às instalações do TCU, somente a partir de maio de 2015 foi 
iniciado o registro dos veículos que utilizam as duas vagas da garagem privativas para advogados. Não 
há registros de acesso de veículos utilizados pelos advogados e representantes do escritório investigado 

às vagas não-privativas das garagens dos prédios do Tribunal e não foram encontrados registros de 
acesso dos advogados e de representantes do escritório investigado às dependências do TCU pela 

entrada privativa das autoridades. Os registros fornecidos à comissão de sindicância englobam, apenas, 
as portarias do edifício-sede e dos anexos I, II e III do Tribunal, referentes ao período de maio de 2011 
a maio de 2015. 

54. Além dessas, vislumbrei uma limitação que não pode ser ignorada. Trata-se da dificuldade de 
vinculação de mensagens eletrônicas e de ligações telefônicas a determinado processo de controle, já 

que a comissão não teve acesso ao conteúdo dessas mensagens e aos diálogos travados nas chamadas 
telefônicas. A sessão 4.6 do relatório da comissão de sindicância, da qual falarei de maneira mais 
detida adiante, apresenta para cada processo de controle selecionado uma série de eventos mapeados, 

com a sua descrição, a data de ocorrência e a referência utilizada.  
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55. De acordo com o mencionado relatório, foi realizado “cruzamento entre os metadados de 
comunicações telefônicas e de mensagens de correio eletrônicos corporativos correspondentes aos 

períodos em que houve a disponibilização de minutas de relatório, de voto e de acórdão dos processos 
de controle externo, inserção ou recuperação de documentos de processos eletrônicos”. Contudo, não 
há como garantir que determinada chamada telefônica ou mensagem eletrônica diga respeito a 

processo específico de controle externo, sem que se tenha conhecimento de seu conteúdo.  
56. Ressalto, ainda, que há limitação quanto à vinculação entre a ocorrência de uma ligação 

telefônica originada de um ramal interno com determinado servidor desta casa. Em que pese haver um 
razoável controle dos números de ramais dos nossos servidores, pode ocorrer compartilhamento de um 
mesmo ramal por mais um servidor ou mesmo a utilização por um servidor de um aparelho telefônico 

que se encontra fisicamente na estação de trabalho de outro servidor. Não há, por exemplo, um 
controle de senhas para realização de chamadas que pudesse garantir que as ligações telefônicas foram 

realizadas por determinada pessoa.  
57. A essas limitações, é muito importante ressaltar, se somam aquelas derivadas da 

impossibilidade de esta Corte requisitar a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico, entre outros, 

diferentemente de outras instituições públicas que possuem essa prerrogativa. 
58. Mesmo na presença das limitações mencionadas, a Comissão foi clara ao consignar a 

ausência de indícios mínimos que pudessem caracterizar envolvimento de agentes públicos desta Corte 

de Contas com a prática de tráfico de influência e de acesso privilegiado a informações reservadas do 
Tribunal. Importante registrar, também, que alguns Ministros compareceram aos autos e apresentaram 

justificativas sobre as ligações efetuadas, associando-as às atividades rotineiras dos gabinetes, que 
naturalmente demandam a realização de chamadas para os escritórios de advocacia, para o 
atendimento de diferentes pleitos relacionados ao fornecimento de cópias, pedidos de sustentação oral, 

marcação de audiências e outros. 
59. Com relação aos processos de controle externo selecionados pela comissão sindicante para 

análise, apresento algumas observações, enfatizando que em nenhum deles foram encontrados indícios 
da prática de ilícitos administrativos vinculados ao tráfico de influência ou ao acesso privilegiado a 
dados ou informações. 

60. Cabe ressaltar, quanto a todos os processos da amostra, que não se fez, nestes autos, 
avaliação das conclusões de mérito a que chegou o Tribunal sobre as matérias neles discutidas, uma 

vez que isso refugiria ao objeto da apuração. Tampouco cabe avaliar a aderência das conclusões dos 
relatores e do Tribunal às propostas das unidades técnicas, uma vez que as divergências que ocorreram 
foram devidamente justificadas pelos relatores e acolhidas pelos colegiados competentes. 

61. O TC 011.765/2012-7 (representação formulada pelas empresas Construcap-CCPS-
Engenharia e Comércio S.A. e Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. acerca de indícios de 

irregularidades na pré-qualificação para licitação de serviços de montagem eletromecânica de 
equipamentos destinados à Usina Termonuclear Angra 3) é o processo de maior destaque entre os 
mencionados pela imprensa como suspeitos de terem sofrido tráfico de influência e acesso indevido a 

dados e informações. 
62. Tal impressão se reforçou com o depoimento do ex-presidente da UTC Engenharia, Ricardo 

Pessoa, prestado em acordo de delação premiada, no qual apresentou algumas informações sobre a 
forma de atuação do advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira na defesa de interesses da empresa em 
processos em andamento no TCU, com ênfase para a representação de Angra 3. 

63. No entanto, os minuciosos exames realizados pela comissão de sindicância não concluíram 
pela presença sequer de indícios dessas ocorrências. Nem mesmo a análise dos elementos até agora 

provenientes do Inquérito nº 4.075/DF, em tramitação no STF e compartilhados com este Tribunal, 
tiveram o condão de alterar essa conclusão. 

64. Não obstante tenham sido observadas pela comissão algumas situações atípicas no desenrolar 

do processo, não foi possível associar tais atipicidades a ações indevidas de autoridades ou servidores 
deste Tribunal. 
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65. No que diz respeito às comunicações, por meio telefônico ou via correio eletrônico, entre os 
agentes públicos investigados pela comissão e advogados vinculados ao escritório, a análise dos 

metadados não permitiu identificar o vazamento de dados e informações reservados relativos a esse 
processo. 

66. Quanto aos processos que envolvem o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de 

Infraestrutura Sustentável (Ibrasi), nos quais as degravações de interceptações telefônicas realizadas 
pela Polícia Federal, com autorização judicial, sugeriam possível acesso a informações restritas sobre 

processos em tramitação no TCU (TCs 004.512/2011-1, 005.361/2011-7 e 028.367/2011-1) por parte 
do escritório Cedraz Advogados, a análise realizada pela comissão investigativa dos eventos 
associados à tramitação dos processos e o exame dos metadados associados a ligações telefônicas e 

mensagens de correios eletrônicos do Tribunal não confirmaram o acesso indevido do referido 
escritório a tais informações. 

67. Também não restou caracterizada qualquer interferência ilícita junto ao Ministro Aroldo 
Cedraz nos processos relacionados ao sistema de remuneração de pessoal do SESC/RJ, tal como fora 
noticiado pela imprensa.     

68. Anote-se, inclusive, que as sucessivas deliberações proferidas nos autos do TC 
019.431/2011-2, que trata do relatório de auditoria realizada pela Secex/RJ na política de contratação e 
remuneração pessoal da referida entidade do Sistema “S”, foram contrárias aos interesses do principal 

responsável, Orlando Santos Diniz, que foi condenado ao pagamento de multa. 
69. Conforme consignado pela comissão de sindicância, “os advogados devidamente 

constituídos nos autos, além de não estarem vinculados ao escritório Cedraz & Tourinho Dantas, 
valeram-se de suas prerrogativas processuais e profissionais previstas no Estatuto da advocacia, na 
Lei Orgânica e no Regimento Interno do TCU para defesa de direitos de seus constituintes”. 

70. Já no que se refere à matéria tratada nos autos do TC 010.375/2014-7, quanto à 
aplicabilidade da Lei nº 10.101/2000 aos Serviços Sociais Autônomos “S” e à regularidade dos 

mecanismos de remuneração/premiação variável, a comissão de sindicância observou que, embora o 
relator houvesse dissentido da unidade técnica, ao considerar legal o pagamento de participação nos 
lucros e resultados, é certo que o Ministro Aroldo Cedraz teve sua proposta acolhida por seus pares, 

não sendo possível apontar, com base nos registros disponíveis, qualquer evidência ou sequer indícios 
de tráfico de influência e acesso privilegiado a dados do TCU. A causa, neste caso, tampouco foi 

patrocinada por sócios ou advogados vinculados ao escritório Cedraz & Tourinho Dantas. 
71. Na verdade, em nenhum dos processos selecionados pela comissão de sindicância restou 

evidenciado o favorecimento sugerido nas matérias jornalísticas, em benefício de prepostos dos 
referidos escritórios de advocacia.  

72. Considero relevante, no entanto, destacar o importante papel desempenhado pela imprensa na 

fiscalização dos atos deste Tribunal, possibilitando dissipar qualquer suspeita sobre a lisura na 
condução de seus processos. O tráfico de influência, previsto no art. 332 do Código Penal e objeto das 

denúncias, embora seja uma forma de corrupção privada, pode ser destrutivo à moral pública, na 

medida em que fragiliza os níveis de confiança e de credibilidade da instituição. 
73. Reconhece-se, todavia, que há algumas situações aparentemente lícitas, mas que buscam 

objetivos espúrios, sendo encobertas por estratégias formais de regularidade normativa.  

74. Ocorre que as condutas resultantes da indevida ingerência de particulares no desempenho das 
atribuições dos agentes públicos são complexas e de difícil apuração, estando a depender, muitas 

vezes, para caracterização de sua prática, de acesso ao fluxo das comunicações e da movimentação 

bancária entre os responsáveis, ou seja, de medidas invasivas próprias das instruções criminais, sobre 
as quais o Tribunal de Contas da União, como órgão administrativo, não dispõe de competência para 

fazer uso, salvo quando compartilhadas por órgãos do Poder Judiciário. 

75. Tal limitação, contudo, não impediu que a comissão de sindicância aplicasse outros métodos 
de investigação que estavam ao seu alcance. Realizaram-se, entre outras diligências, o rastreamento 

dos registros de acesso ou logs a documentos físicos e eletrônicos de processos relacionados às 
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supostas irregularidades difundidas pela imprensa; o exame dos metadados de documentos de peças 
dos processos eletrônicos e físicos, com vistas a identificar a sua origem e autenticidade; a avaliação 

dos perfis de acesso concedidos aos advogados dos escritórios de advocacia Cedraz & Tourinho 

Dantas Advogados e Cedraz Advogados; o levantamento dos metadados de comunicações realizadas a 
partir de ramais telefônicos de unidades do TCU tendo por destino telefones dos advogados e do 

escritório investigado; o cruzamento entre os metadados de comunicações telefônicas e de mensagens 

de correios eletrônicos corporativos correspondentes aos períodos em que houve a disponibilização de 
minutas de relatório, de voto e de acórdão dos processos de controle externo selecionados para análise; 

o exame do conteúdo dos dados e informações efetivamente compartilhados pelo Supremo Tribunal 

Federal, referentes ao Inquérito nº 4075/DF, bem como pela Justiça Federal no Amapá,  
76. O resultado gerado a partir da análise e cruzamento de dados e informações obtidas 

internamente e perante os órgãos do Poder Judiciário, no entanto, não foi suficiente para detectar 

intersecções que pudessem levar à materialidade de qualquer ilícito administrativo. 
77. De fato, as notícias veiculadas nas matérias jornalísticas que deram ensejo à autuação do 

presente apuratório não foram confirmadas por nenhuma das diligências realizadas pela comissão de 

sindicância, não havendo, até o momento, suporte probatório mínimo para ensejar a instauração de 
qualquer procedimento disciplinar. 

78. Não vislumbro, com a clareza devida, nenhuma infração ao dever de lealdade à instituição, 

por parte de autoridades ou servidores deste Tribunal, na condução dos processos que foram objeto de 
análise da comissão de sindicância. A meu ver, não se justifica a suspeição levantada pela mídia 

apenas por ter, em algum momento, coincidido a tese defendida pela unidade técnica ou pela 

autoridade julgadora com os interesses dos clientes dos escritórios Cedraz & Tourinho Dantas 
Advogados ou Cedraz Advogados, porque nem direta nem indiretamente isto quer dizer, por si só, que 

houve favorecimento ou patrocínio de interesse privado em detrimento à ordem legal.  

79. Ao que consta, até prova em contrário, as conversões dos feitos em diligência, o deferimento 
de medidas cautelares, os votos e as proposições de julgamento, foram realizados no exercício das 

atribuições de cada autoridade, sem influência de terceiros e com a devida fundamentação. Vale 

anotar, inclusive, que não há indícios de violação de segredo funcional, por meio de permissão de 
acesso privilegiado a dados e informações aos sócios e advogados do escritório Cedraz & Tourinho 

Dantas. 

80. Diante deste contexto, considerando a ausência de materialidade de ilícitos administrativos, 
acolho proposta da comissão de sindicância no sentido do arquivamento dos autos, sem prejuízo de 

que, sobrevindo fatos novos, em especial os eventualmente originados de instituições que dispõem de 
instrumentos de investigação não conferidos a esta Corte, seja reaberto o processo. 

81. Passo a abordar, nesse ponto, o documento que a comissão de sindicância encaminhou à 

Corregedoria contendo sugestões de melhoria de procedimentos internos do TCU relacionadas às 
investigações empreendidas no presente processo. O documento foi autuado no TC 004.901/2017-7 

(apensado a este processo) e nele a comissão discorre sobre o crachá de acesso ao Tribunal apreendido 
pela Polícia Federal na casa do advogado Tiago Cedraz Leite Oliveira, por ocasião do cumprimento de 
Mandado de Busca e Apreensão determinado pelo Poder Judiciário, trata das fragilidades em 

procedimentos e controles internos do TCU que limitaram o alcance das investigações promovidas 
pelo órgão sindicante, discorre sobre prováveis lacunas nos marcos éticos à disposição do TCU e nos 

regramentos sobre a atuação dos advogados na Corte de Contas, além de apresentar sugestões de 
medidas que poderiam ser adotadas por esta Casa.  

82. Com relação ao crachá encontrado na ação da Polícia Federal denominada Operação Politeia, 

em resposta à diligência encaminhada pela Corregedoria, a Segedam esclareceu (peça 3 do TC 
004.901/2017-7) que “a última cautela do crachá de visitante nº 099.930.560 foi efetivada para Tiago 
Cedraz Leite de Oliveira, em 25 de março de 2015, às 18h23”, e que a concessão ocorreu em 

conformidade com o normativo que disciplinava o assunto à época, a Portaria-TCU nº 39/2000.  
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83. Ainda de acordo com a Segedam, existem outros dois registros de entrada do advogado 
Tiago Cedraz Leite Oliveira nas dependências do TCU antes da realização da Operação Politeia, em 

julho de 2015. Os registros são do dia 22/04/2015, às 18h24, crachá nº 99.930.594, e do dia 
12/05/2015, às 17h19, crachá nº 99.930.311. Observa-se, assim, que não há outro registro de entrada 
nas dependências do TCU com a utilização do crachá nº 099.930.560 no banco de dados destinado ao 

controle de acesso ao Tribunal. 
84. A Segedam esclareceu, ainda, que os crachás de visitante “área restrita”, de acordo com a 

metodologia vigente à época, eram concedidos “para aquelas pessoas autorizadas a visitar os 
gabinetes de autoridades e demais ambientes do Edifício Sede”. Não foi identificada, desse modo, 
qualquer anormalidade em relação ao uso do referido crachá, exceto sua não devolução quando da 

última utilização. 
85. No que tange à central telefônica do TCU, o relatório da comissão de sindicância já apontava 

o fato de que se trata de um modelo antigo, não estando programada para registrar chamadas recebidas. 
Além disso, não há mecanismos de registro de ligações transferidas, tanto em relação às chamadas 
efetuadas como no que tange às recebidas, o que dificulta a identificação dos interlocutores em caso de 

apuração de ilícitos administrativos. 
86. Foram noticiadas, ainda, limitações técnicas que não permitiram rastrear eventuais registros 

de metadados de comunicações das caixas de correio eletrônico corporativos, que apresenta limitações 

de espaço para armazenamento de informações filtradas pela solução antispam, tendo sido verificada 
também descontinuidade na recuperação de registros em alguns períodos. 

87. Em razão disso, a comissão de sindicância propõe que seja recomendada à administração do 
TCU a renovação da central de telefonia do Tribunal e que seja reavaliado o atual modelo de negócio 
quanto à finalidade, período e ao limite de armazenamento de dados de mensagens enviadas e 

recebidas em caixas de correio eletrônico corporativas, sem perder de vista a utilização racional dos 
recursos computacionais disponíveis.  

88. As medidas propostas, certamente, trariam benefícios para um melhor controle em 
investigações como a tratada no presente processo. Contudo, há que se ter em mente que não é essa a 
atividade típica do TCU. Ao contrário, esse é um procedimento investigativo atípico, levado a cabo 

para tentar esclarecer uma prática isolada. Ademais, a análise do custo-benefício da adoção dessas 
medidas, bem como de outras porventura necessárias, deve passar pelo crivo da administração do 

TCU. A Presidência, com o apoio das unidades administrativas da casa, poderá avaliar a viabilidade da 
adoção de tais medidas. 

89. Já em relação às suscitadas lacunas nos regramentos de conduta ética de autoridades e 

servidores do TCU, no que diz respeito ao potencial conflito de interesses resultantes das relações de 

poder, de autoridades e subordinados, não custa rememorar que é impossível ao legislador prever todas 
as situações supervenientes ao momento da promulgação da lei, cabendo ao intérprete solucionar o 

conflito, fazendo uso dos métodos de integração das normas.    

90. Segundo a comissão de sindicância, “O que se levanta como potencial conflito de interesse 
cuja solução possa ser detalhada pela elaboração de uma pauta de condutas jurídicas e éticas é 

aquele conflito que emerge de relações de poder. Tal influência se dá por extensão, por influência 

indireta, por proximidade daquele que investido de poder de jurisdição ou de ascendência 
hierárquica, mesmo não atuando diretamente na instrução, fiscalização ou julgamento do processo em 

que esteja impedido ou suspeito, constrange indiretamente os demais agentes em posição hierárquica 

equivalente ou inferior em não ter o interesse do patrocinador da causa ou da parte contrariado”. 
91. Não obstante as dificuldades normativas apontadas pela comissão, evidencia-se já existir no 

Código de Ética da Magistratura (art. 4º) a necessidade de o juiz manter a sua postura de 

independência, e, também, a providência a ser adotada caso ele seja constrangido a atuar fora dos 
limites legais (art. 6º). 

92. O mesmo ocorre em relação aos servidores, que devem manter, no desempenho de suas 

tarefas, atitude de independência, serenidade e imparcialidade (art. 86, inciso, I, da Lei Orgânica do 
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TCU), e têm o dever de representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, de que tenham 
conhecimento, no exercício de suas funções (art. 116, inciso XII, da Lei nº 8.112/90). 

93. Outra falha descrita no relatório da comissão de sindicância, que mereceu proposta de 
solução na documentação complementar, diz respeito ao monitoramento das situações de impedimento 
e de suspeição de autoridade julgadora.  

94. Não foram identificados mecanismos de controle que permitam auxiliar as autoridades na 
prevenção da prática de atos processuais em situações nas quais se tenham declarado impedidas ou 

suspeitas. Essas falhas poderiam ser corrigidas por meio da adoção de mecanismos nos sistemas de 
Tecnologia da Informação do TCU que tornem mais explícitas a todos os julgadores, membros do 
Ministério Público e advogados das partes as situações de impedimento ou de suspeição do julgador. 

95. Essa me parece uma medida salutar. Contudo, sua a operacionalização deve ser avaliada pela 
Presidência desta Corte, com o auxílio das unidades técnicas e administrativas a ela vinculadas.  

96. A comissão de sindicância verificou algumas oportunidades de aprimoramento nos sistemas 
de gerenciamento processual do TCU, tais como o sistema de Gestão Eletrônica de Documentos, o e-
TCU e o Sagas, a fim de que se previna o compartilhamento indesejado de informações e dados dos 

processos de controle externo, cuja divulgação não tenha sido previamente autorizada.  
97. Essas melhorias consistiriam em aumentar o rol de situações geradoras de registros (logs), 

tais como salvamento de peças, impressão de documento e cópia (print screen) da tela consultada. 

Propõe, ainda, a implementação de mecanismos de identificação do usuário pela aposição de marca 
d´água no documento que venha a ser acessado, baixado em arquivo de mídia externa ou impresso, 

desencorajando o compartilhamento não autorizado de peças processuais. 
98. Esse tipo de medida certamente traria benefícios ao controle de “vazamentos” de documentos 

sigilosos, mas também poderia causar efeitos não desejados com relação aos servidores que praticam 

atos processuais no estrito cumprimento do dever legal. Ademais, aumentar o número de registros 
acarretará custos, que somente a Presidência desta Casa, com o apoio das unidades de TI, terá 

condições de avaliar, em comparação com os benefícios eventualmente advindos dessas medidas. 
99. Por outro lado, não me parece adequada a proposta formulada pela comissão no sentido de 

recomendar ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil que revisite o seu Código de Ética e 
Disciplina, “de molde a verificar a necessidade de inserção de previsão normativa que possa dirimir 

potencial conflito de interesse que derive da atuação, em processo judicial ou administrativo, de 

advogado que detenha vínculo de parentesco, de afinidade ou de amizade íntima com magistrado, 
integrante de corpo de juízes de Tribunal ou de órgão administrativo com poder de jurisdição, dada a 

possibilidade de a autoridade julgadora, mesmo tendo-se declarada impedida ou suspeita, influenciar 

indiretamente ou constranger os demais pares no julgamento parcial da causa em favor do defensor, 
uma vez presentes as relações de poder e proximidade.”  

100. Não cabe ao Tribunal de Contas da União imiscuir-se em matéria de competência exclusiva 

da Ordem dos Advogados do Brasil a respeito da conduta de seus membros, tanto mais quando já 
existe previsão expressa em seu Código de Ética e Disciplina sobre a necessidade de o advogado 

abster-se de utilizar influência indevida, em seu benefício ou do cliente, e, também, de emprestar 

concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana (art. 
2º, inciso VIII, alíneas “a” e “d”).  

101. Desse modo, proponho que o TC 004.901/2017-7 seja desapensado do processo principal e 
remetido à Presidência do TCU, para avaliação sobre a oportunidade e conveniência de adoção das 

medidas propostas, com as ressalvas indicada neste voto. 
Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à aprovação deste 

Plenário. 
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 22 de novembro de 

2017. 
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ACÓRDÃO Nº tagNumAcordao - TCU - tagColegiado 

 
1. Processo nº TC-019.602/2015-4 (Sigiloso) 
1.1. Apensos: TC-017.081/2015-7, TC-004.901/2017-7 

2. Grupo I, Classe: VII – Administrativo 
3. Unidade: não há 

4. Interessado: Tribunal de Contas da União 
5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro 
6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: Corregedoria 
8. Advogado constituído nos autos: Rodrigo Molina Resende Silva (OAB/DF nº 28.438) 

 
9. Acórdão:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo constituído para 

apurar possíveis ilícitos administrativos praticados por autoridades e servidores do TCU, devido a 
suposto tráfico de influência e acesso privilegiado a dados e informações do Tribunal, que teriam sido 

perpetrados por sócios do escritório Cedraz & Tourinho Dantas Advogados ou Cedraz Advogados, 
conforme veiculado pela imprensa e em depoimento prestado no âmbito de acordo de delação 
premiada vinculado à Operação Lava-Jato. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, 
com fundamento nos arts. 16, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 3º, 

inciso VI, da Resolução TCU nº 159/2003, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. determinar o arquivamento do presente processo, diante da ausência de provas e de 

confirmação dos supostos atos irregulares que motivaram sua instauração, conforme as conclusões da 

comissão de sindicância, sem prejuízo de que as investigações sejam reabertas, na eventualidade de 
virem a conhecimento fatos novos revelados por outras instâncias apuratórias; 

9.2. desapensar o TC-004.901/2017-7, encaminhando-o à Presidência do Tribunal, com 

cópia do presente acórdão e do relatório e voto que o fundamentam, para avaliação da conveniência e 
oportunidade da implementação das medidas adicionais indicadas pela comissão de sindicância; 

9.3. retirar a chancela de sigilo do presente processo; e 
9.4. encaminhar cópia do presente acórdão ao Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Edson Fachin, à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, à Delegada da Superintendência 

Regional do Distrito Federal do Departamento de Polícia Federal, Graziela Machado da Costa e Silva, 
e ao Deputado Federal Arnaldo Jordy. 

 
 
 

 
José Múcio Monteiro 

Relator 
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