Tribunal de Contas da União
Secretaria de Controle Externo - TO

Processo TC 028.451/2014-7
Tipo: Tomada de Contas Especial
Unidade Jurisdicionada: Município de
Peixe/TO
Responsáveis: Nilo Roberto Vieira, CPF:
060.828.151-49 e Pedro Paulo Silva
Cavalcante, CPF: 586.818.411-49
Representantes Legais: não há
Motivo: Notificação de dívidas por Edital
em função de ter havido 2 tentativas de
notificar o responsável e Pedro Paulo Silva
Cavalcante e não se conseguir outro endereço
para fazer a comunicação.
DESPACHO DE EXPEDIENTE
A peça 36 tem-se o Acórdão 8734/2016-TCU-2ª Câmara que condenou as contas
dos responsáveis nos autos, condenando-os a débito e à multa nos termos que especifica. Foram
feitas as Notificações relativas ao Acórdão Condenatório pelos ofícios 882 e 883/2016TCU/SECEX-TO, peças 43 e 44. Esses ofícios tiveram seus envelopes devolvidos pelo Correio,
não logrando êxito em se comunicar os responsáveis da decisão condenatório – peças 50 e 51.
Passou-se a buscar novos endereços. Do Sr. Nilo, tem-se novas pesquisas de endereço a peças
48,49 e 52. Foi feito o Ofício 909/2016-TCU/SECEX-TO, peça 53, que foi recebido nos
endereços conforme ARs peças 58 e 59. Com relação ao Sr. Pedro, foi feita outra pesquisa de
endereço a peça 61 e foi feito outro Ofício de Notificação de Dividas, peça 62, o Ofício
1189/2016-TCU/SECEX-TO, enviado para dois endereços. Conforme consta a peças 63 e 64 os
dois envelopes foram devolvidos com motivos diferentes: mudou-se e endereço inexistente. Não
se conseguiu outro endereço deste responsável.
Sendo assim, ante a necessidade do prosseguimento dos trâmites processuais,
encaminho os autos à Assessoria desta Secretaria, para verificar nos Bancos de Dados que têm a
sua disposição, se se consegue outro endereço para realização da notificação do Sr. Pedro Paulo
Silva Cavalcante, ou então, que seja acatada a proposta de se fazer esta comunicação por via
editalícia.
Palmas, em 24 de janeiro de 2017.
(Assinado eletronicamente)
CAROLINA S.F.S. MOREIRA
TEFC – Mat.TCU 3428-2

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56879793.

