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ASSESSORIA E CONSULTORIA
JURÍDICA A GESTORES PÚBLICOS



Nos últimos anos, em decorrência de maior pressão da sociedade e da imprensa, as ações de 

fiscalização e responsabilização dos gestores públicos, sobretudo no âmbito Ministério Público e 

Tribunais de Contas, têm se mostrado mais dinâmicas e integradas, não raro afetando os gestores de 

forma indiscriminada e com inegáveis excessos.

O escritório SANTOS PEREGO & NUNES DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS dispõe de um 

setor vocacionado para defesa técnica especializada, no Tribunal de Contas da União, de processos 

de tomada de contas especial, auditorias, denúncias ou representações. 

Com atuação focada no apoio a gestores públicos, agentes políticos, pessoas politicamente 

expostas, empresas privadas e membros da diretoria e conselho de administração, envolvidos em 

investigações, ações judiciais ou processos administrativos, o escritório oferece consultoria 

preventiva, em caráter antecedente, e orientações específicas relacionadas a possíveis 

consequências do exercício da relevante função pública ou institucional, cuja importância às vezes 

acaba reduzida por exageros, excessos e abusos dos órgãos de fiscalização.

O que fazemos:
Tribunal de Contas da União – TCU
Consultoria jurídica e assessoria a empresas, gestores e políticos em assuntos 

relacionados às Cortes de Contas, sua decisões e reflexos jurídicos de sua atuação.

Controladoria Geral da União – CGU
Patrocínio de defesa técnica em todas as espécies de procedimentos e interposição 

dos recursos cabíveis junto à CGU; Acompanhamento de processos.

Licitações e Contratos Administrativos
Consultoria e advocacia contenciosa em Processos Licitatórios, realizados no 

âmbito da Administração Pública Federal e estados membros.

Ações de Improbidade Administrativa
Defesa técnica especializada em ações civis de responsabilização, por ato de 

improbidade administrativa para proteção de direitos de agentes públicos, particulares e 

empresas.

O Santos Perego & Nunes da Cunha Advogados Associados está à sua

disposição. Entre em contato conosco.

Agilidade e Atuação decisiva em favor dos 

Gestores Públicos


