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TC 002.236/2015-0
Tipo: Tomada de Contas Especial
Unidade Jurisdicionada:
Araguacema/TO

Município

de

Responsáveis: Francisca Pereira Cardoso –
ME, CNPJ 04.259.158/0001-31 (extinta), e
José Américo Carneiro, CPF 031.112.531-04
Assunto: Notificação de Francisca Pereira
Cardoso, CPF 907.160.431-49, por meio de
edital.

DESPACHO DE EXPEDIENTE
Trata-se da notificação do Acórdão 6908/2018-TCU-2ª Câmara, Sessão 31/7/2018,
Relator André Luís de Carvalho, à Francisca Pereira Cardoso – ME, CNPJ 04.259.158/0001-31, por
meio de edital, uma vez que não foi possível notificá- la pela via regular nos endereços conhecidos
pelo Tribunal.
A mencionada empresa encontra-se baixada pelo motivo “extinção”, conforme
comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal à peça 92. Assim, consoante
subitem 1.6, letra “d”, do Anexo ao MMC 10/2018-Segecex, deve-se encaminhar a comunicação para
o sócio da empresa extinta, neste caso, a Sra. Francisca Pereira Cardoso, CPF 907.160.431-49.
Previamente a notificação pela via editalícia, consoante MMC 10/2018-Segecex, a
unidade técnica realizou as pesquisas listadas abaixo, na expectativa de localizar endereço válido da
sócia da empresa:
a) Endereço da base dados da Receita Federal do Representante Legal da empresa
(peça 80): a notificação realizada nesse endereço por meio do Ofício 692/2018TCU/Secex/TO (peça 82) foi devolvida à Secex/TO pelo motivo “endereço
insuficiente/falta número da quitinete”.
b) Pesquisa nas bases de dados custodiada pelo TCU por meio de acordo de
cooperação (peça 98): Além do endereço cadastrado na Receita Federal, localizo use outro: Avenida José Rodrigues, S/N, Setor São José I, Formoso do Araguaia/TO,
CEP: 77.470-000 (origem TSE), todavia o Ofício 810/2018-TCU/Secex/TO ,
encaminhado para esse local, foi devolvido com a indicação “endereço insuficiente ”
(peça 101).
c) Pesquisa local de trabalho da representante legal (peça 93): Consta que a Sra.
Francisca Pereira Cardoso é responsável pela empresa D’Graus Publicidade,
Marketing e Eventos, CNPJ 17.357.372/0001-72, situada à Rua Antonio Benvindo
Luz, SN, Centro, Aparecida do Rio Negro/TO. Ofício 811/218-TCU/Secex-TO
endereçado àquele local também foi devolvido pelos Correios pelo motivo “endereço
insuficiente” (peças 100 e 102).
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d) Pesquisa nos próprios autos: A citação da empresa foi realizada por meio de edital,
pois não houve êxito na localização da Sra. Francisca Pereira Cardoso. Foram
realizadas diligencias às concessionárias de energia elétrica e de saneamento, bem
como ao Detran/TO, entretanto não foram localizadas nos bancos de dados dessas
entidades informações de Francisca Pereira Cardoso - ME (peças 63.64 e 65). Na
fase interna da TCE, a empresa não foi arrolada nos autos como parte.
e) Pesquisa no google (peça 105): sem informação válida.
f) Pesquisa no telelistas.net (peça 97): sem informação válida.
g) Pesquisa em outros processos do TCU em que figure o destinatário (peça 104):
Não há outros processos neste Tribunal em que a Sra. Francisca Pereira Cardoso e/ou
a empresa extinta figurem como parte.
h) Contato telefônico: Consta no endereço da Sra. Francisca Pereira Cardoso o telefone
63 35711556 (peça 97). Tentou-se manter contato com a representante legal, via
telefone, em 25/10/2018, às 11h29min, foi informado, todavia, que o número
pertencia à MK Contabilidade sem qualquer ligação com a Sra. Francisca.
Ante o exposto e a fim de proporcionar o exercício do contraditório e da ampla defesa à
Francisca Pereira Cardoso, nos termos do art. 179, inciso III, do RI/TCU e art. 3, inciso IV, da
Resolução-TCU 170/2004, promova-se a referida notificação por meio de edital.

Secex/TO, em 25 de outubro de 2018.
(Assinado eletronicamente)
MAVANIA R. MORAIS DE SOUSA
Assessora – Mat. TCU 2894-0
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