
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CJRCULAR/PRESI/600- 256 Brasília, 3 de junho de 2009. 

Ref.: Complementa anterior notícia de anulação da Concorrência 2/2007 e do Contrato 58/2007 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES FEDERAIS DO TRIBUNAL RE
GIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Cumprimentando Vossas Excelências e complementando as Circulares nº' PRE
SJ/600 - 183, de 28/4/2009, e 217, de 13/5/2009, encaminho os documentos abaixo relacionados, 
referentes à anulação e renovação da licitação da obra da nova sede deste Tribunal: 

a) Relatório sobre a Obra do Edifício-Sede; 

b) Relatório de Fiscalização n° 108/2009, do TCU, versão definitiva, datado de 
26/5/2009; 

c) Termo de Anulação da Concorrência n° 2/2007 e do Contrato n° 58/2007, data
do de 22/5/2009, relativos à obra do Edifício-Sede; 

d) Publicações do Termo de Anulação no DOU de 22/5/2009 e 25/5/2009; 

e) Requerimento do Consórcio (Santoro Fonseca Advogados) ao CNJ, datado de 
21/5/2009, pleiteando sobrestamento do Termo de Compromisso de 12/5/2009 
e prazo para defesa; 

f) Despacho do Conselheiro Mairan Maia Júnior, datado de 22/5/2009, solicitando 
·manifestação desta Corte sobre o requerimento do Consórcio, no prázo de cin
co dias; 

g) Ofício/Presi/600 - 245, de 29/5/2009, ao Conselheiro Mairan Maia Júnior, res-
pondendo o Despacho de 22/5/2009. _ , 

2. Vale ressaltar que, ápesar de se tratar de um órgão coletivo, Tribunal, a responsa
bilidade formal é individual e concentra-se nesta Presidência como gestor público e Ordenador da 
Despesa perante os órgãos de controle externo, em conformidade com a legislação (CF, arts. 
1 03-B, § 4°, I e 11, 70 e 71; Decreto-Lei n° 200/67, arts. 80 e seguintes; LOTCU n° 8.443/92, arts. 
5°a12e56a61). 

3. Por oportuno, esclareço que o Relatório de Fiscalização n° 108/2009 do TCU, cuja 
versão preliminar relacionou sete itens de irregularidades graves, todas com recomendação de 
paralisação da obra, foi expedido em sua versão definitiva em 26/5/2009 e aprovado pela Secreta
ria de Fiscalização de Obras- SECOB/TCU na mes a data, mantidas as recomendações iniciais. 

4. Informo ainda que,_ de acordo com Lie~· orçamentária- anual, os recursos alocados 
para a obra em 2009 foram, tão somente, da r em R$ 19,7 milhões, o que corresponde a 

menOS de 8% dO Valor total COntratadO. ( I r~ / . 
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5. . Quanto às novas medidas, a Secretaria desta Corte está realizando estudos com 
. vistas a apresentar o novo plano para a construção do Edifício-Sede, conforme determinado no 
art. ;2° do Termo de Compromisso. 

6. 
fatos. 

Esta Presidência continuará informando Vossas Excelências sobre a evolução dos 
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Desembargj<!&r/Federal J~RAIR ARAM MEGUERIAN 
~1 / Presidente 
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