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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Em atenção ao previsto no § 4º do art. 71 da Constituição Federal, apresento ao 

Congresso Nacional e ao cidadão brasileiro, o Relatório Trimestral de Atividades do Tribunal 

de Contas da União (TCU) relativo ao 1º trimestre de 2020 (janeiro a março), o qual registra 

os principais resultados decorrentes da atuação do Tribunal no período, no que se refere ao 

exercício das atividades de controle externo, bem como na gestão administrativa da Casa. 

O Tribunal busca sempre excelência no exercício das suas competências constitucionais 

e legais. Assim, atento ao cenário de recentes desafios que o País atravessa em decorrência da 

pandemia do novo coronavírus, o TCU considerou, no direcionamento de sua atuação neste 

momento, as peculiaridades e os cuidados que uma situação de calamidade pública requer, 

em especial dos entes governamentais e gestores públicos.  

Foi nessa linha que o Tribunal implantou o Coopera - Programa de Atuação no 

Enfrentamento da Crise da Covid-19, que contempla diversas ações de orientação, parceria e 

diálogo. O Programa busca contribuir para a legitimidade dos atos e para a segurança dos 

gestores na tomada de decisão, bem como dar transparência à sociedade sobre a destinação 

do dinheiro público alocado para o enfrentamento da crise.  

Quanto aos trabalhos de fiscalização realizados pelo Tribunal no 1º trimestre, merece 

destaque o acompanhamento do processo de desestatização referente à Sexta Rodada de 

Licitações para outorga de blocos situados na Bacia de Santos e na Bacia de Campos, ambos 

na área do Polígono do Pré-Sal. O processo foi conduzido pela Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e tem por objeto a exploração e produção de petróleo e 

gás natural em regime de partilha de produção. A análise do TCU resultou em benefício de 

mais de R$ 1,561 bilhão. 

Também teve relevância, a apreciação do relatório consolidado de auditorias realizadas 

nos contratos de manutenção da malha rodoviária federal, sob administração do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A auditoria apontou, entre 

outras questões, diversas rodovias com trechos em condição ruim ou péssima de 
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manutenção, bem como falhas no reajustamento de preços contratuais e na medição dos 

serviços contratuais.  

Em termos financeiros, os benefícios oriundos das ações de controle empreendidas no 

1º trimestre de 2020 totalizaram R$ 9.033 bilhões, valor 18,11 vezes superior ao custo de 

funcionamento do Tribunal no período. Destaca-se, ainda, a atuação do TCU em caráter 

preventivo, materializada, mediante a adoção de 18 medidas cautelares, referentes à 

aplicação de recursos superiores a R$ 78,760 milhões.  

Registro, ainda, que esses são apenas alguns dos resultados decorrentes da ação de 

controle exercida pelo Tribunal no período, mas que reafirmam o compromisso e o empenho 

da Instituição e do seu corpo de servidores em bem cumprir a missão institucional de 

“aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle 

externo”. 

Por fim, informo que a versão impressa do presente documento contém QR-Code que 

direciona para a versão digital do Relatório, disponível no Portal TCU, a qual inclui hiperlinks 

que permitem ao leitor acessar informações complementares sobre os assuntos ali 

abordados.  

 

Brasília, maio de 2020. 

 

 

JOSÉ MUCIO MONTEIRO 

Presidente do TCU 
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Principais resultados e benefícios decorrentes 
das atividades desenvolvidas pelo TCU 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 1º TRIMESTRE DE 2020  

 

 

8 

1. PRINCIPAIS RESULTADOS DO TCU no 1º trimestre DE 2020 

 

1.1. TCU em números 

Benefício financeiro das ações de controle externo R$ 9,033 bilhões 

Montante envolvido nas medidas cautelares adotadas R$ 78,760 milhões 

Responsáveis condenados em débito e/ou multados 468 

Valor das condenações em débito e multa R$ 682,917 milhões 

Fiscalizações concluídas 74 

Processos de controle externo apreciados conclusivamente 1.055 

Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança na Administração Pública Federal 

10 

Pessoas Jurídicas declaradas inidôneas para participar de licitações na 
Administração Pública Federal 

13 

Indisponibilidades de bens decretadas --- 

Arrestos de bens solicitados 13 

Medidas cautelares adotadas 18 

Atos de pessoal apreciados 23.277 

Processos de cobrança executiva formalizados 742 

Valor envolvido nos processos de cobrança executiva R$ 296,361 milhões 

Acórdãos proferidos 6.495 
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1.1. Benefícios financeiros das ações de controle externo 

Os benefícios das ações de controle externo são, em grande parte, de difícil mensuração em termos 

financeiros. Advêm, por exemplo, da própria expectativa do controle, da prevenção do desperdício, de 

melhorias na alocação de recursos, da sugestão de aprimoramento de leis, da redução de danos ambientais 

e da melhoria de políticas públicas. 

Alguns resultados, contudo, são passíveis de mensuração em termos financeiros, podendo gerar 

benefícios por tempo indeterminado. Apresentam-se, a seguir, os principais benefícios do controle 

externo no 1º trimestre de 2020, conforme o tipo de benefício identificado, destacando-se a ação de 

controle realizada pelo TCU, o respectivo acórdão e a quantificação financeira do benefício. 

Acórdão/Relator (a) Tipo de benefício/ Ação de Controle Benefícios (R$) 

Correção de irregularidades ou impropriedades 

229/2020-Plenário  

(Min. Walton 

Alencar) 

Denúncia sobre irregularidades no Hospital Universitário da 

Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI), relacionadas à acumulação 

ilegal de cargos públicos e/ou incompatibilidade de horários por 

parte de servidor.  

3.044.814,50 

348/2020-Plenário  

(Min. Walton 

Alencar) 

Representação sobre irregularidades ocorridas no Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), relacionadas à falta de gestão 

de termos de compromisso firmados pelo Fundo com municípios 

para a construção de unidades de educação infantil - Proinfância, 

quadras esportivas escolares cobertas e cobertura de quadras 

escolares no âmbito do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC 2.  

23.243.985,42 

62/2020-Plenário    

(Min. Bruno Dantas) 

Representação acerca da conformidade e da eficácia de benefícios 

tributários decorrentes da Lei 13.799/2019 diante dos requisitos 

exigidos pela lei de responsabilidade fiscal, pela lei de diretrizes 

orçamentárias para o exercício de 2019 e pelo art. 113 do ato das 

disposições constitucionais transitórias.  

14.300.000,00 

2.805/2019-Plenário 

(Min. Subst. André 

de Carvalho) 

Acompanhamento das aquisições de bens e serviços na área de 

tecnologia da informação (TI), promovidas por órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal (APF), de modo a realizar de forma 

sistemática e tempestiva o controle das aquisições e mitigar a 

ocorrência de desperdício de recursos.  

3.190.704.862,12 

672/2020-Plenário   

(Min. Walton 

Alencar) 

Auditoria na Universidade Federal do Acre (UFAC) com o objetivo de 

verificar se os valores dos proventos e das remunerações pagos pela 

instituição observam a legislação e a jurisprudência do TCU no que 

tange às Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNIs) e 

parcelas decorrentes de decisões judiciais, bem como se a Unidade 

Jurisdicional havia cumprido determinações anteriores do TCU.  

13.653.992,30 

231/2020-Plenário   

(Min. Walton 

Alencar) 

Representação a respeito de possíveis irregularidades na 

contratação emergencial UFPB 12/2017 e no Pregão Eletrônico SRP 

UFPB/CPL-PU 26/2017, realizados pela Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), para a contratação de empresa para prestação de 

serviços de vigilância armada e motorizada. Cumprimento de 

determinações objeto do Acórdão 1.274/2018-TCU-Plenário. 

1.462.359,76 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A229%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=c15d7630-8b4a-11ea-852e-01a1437c79dc
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A229%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=c15d7630-8b4a-11ea-852e-01a1437c79dc
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A229%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=c15d7630-8b4a-11ea-852e-01a1437c79dc
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A348%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A348%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A348%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A62%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A62%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2805%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2805%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2805%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A672%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A672%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A672%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A231%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=c15d7630-8b4a-11ea-852e-01a1437c79dc
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A231%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=c15d7630-8b4a-11ea-852e-01a1437c79dc
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A231%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=c15d7630-8b4a-11ea-852e-01a1437c79dc
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Acórdão/Relator (a) Tipo de benefício/ Ação de Controle Benefícios (R$) 

2.644/2019-Plenário 

(Min. Bruno Dantas) 

Representação acerca de irregularidades ocorridas na Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relacionadas à gestão do 

contrato de concessão da BR-163/MT.  

59.836.619,77 

413/2020-Plenário   

(Min. Subst. 

Augusto Sherman) 

Monitoramento de determinações objeto do Acórdão 2.011/2015-

TCU-Plenário, proferido em auditoria realizada no Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) com o objetivo de 

avaliar o Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária 

(BR-Legal) no que concerne a contratos celebrados para o estado do 

Acre e de Rondônia, decorrentes do Edital-RDC 854/2012. 

3.009.715,90 

515/2020-Plenário   

(Min. Subst. 

Augusto Sherman) 

Monitoramento de determinações proferidas no Acórdão 

2.373/2016-TCU-Plenário, proferido em auditoria realizada no 

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR com o 

objetivo de avaliar as práticas de governança e de gestão de 

aquisições públicas. 

659.339,80 

Incremento da economia, eficiência, eficácia ou efetividade da Administração Pública 

1.390/2020-2ª 

Câmara      (Min. 

Subst. André de 

Carvalho) 

Monitoramento de determinações proferidas no Acórdão 

4.351/2018-TCU-2ªCâmara, referente ao Pregão Eletrônico 14/2017, 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), destinado à 

contratação de empresa especializada para a prestação de serviço 

telefônico fixo comutado destinado a coletar e distribuir as 

chamadas telefônicas originadas em todo o território nacional para 

as centrais de atendimento telefônico 135 do INSS e ligações 

originadas nas centrais 135.  

1.237.717,72 

243/2020-Plenário   

(Min. Raimundo 

Carreiro) 

Monitoramento de determinações objeto do Acórdão 1.666/2019-

TCU-Plenário, proferido em representação acerca de possíveis 

irregularidades no Pregão Eletrônico 7/2019, conduzido pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para aquisição de papel 

toalha interfolhado.  

159.559,20 

1.382/2020-2ª 

Câmara (Min. Subst. 

André de Carvalho) 

Representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão 

Eletrônico 8/2019 conduzido pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a contratação da 

prestação dos serviços de manutenção preventiva, preditiva e 

corretiva, com o suporte técnico e o fornecimento de peças, para a 

sala-cofre da entidade e todos os seus subsistemas.  

372.400,00 

112/2020-Plenário   

(Min. Vital do Rêgo) 

Monitoramento de determinações do Acórdão 2.839/2019-TCU-

Plenário, referente ao Pregão Eletrônico - SRP 5/2019, da Agência 

Nacional de Mineração (ANM), para aquisição de equipamentos de 

conectividade de rede, também conhecidos como Ativos de Rede 

(Switches, Transceivers e Software de gerenciamento de ativos).  

114.200,00 

Redução de preço máximo em processo licitatório específico 

2.805/2019-Plenário 

(Min. Subst. André 

de Carvalho) 

Acompanhamento das aquisições de bens e serviços na área de 

tecnologia da informação (TI), promovidas por órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal (APF), de modo a realizar de 

forma sistemática e tempestiva o controle das aquisições e mitigar 

a ocorrência de desperdício de recursos.  

598.326.671,24 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2644%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=eb2f3c00-8b4f-11ea-9445-79c35b92639a
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2644%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=eb2f3c00-8b4f-11ea-9445-79c35b92639a
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A413%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A413%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A413%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A515%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A515%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A515%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1390%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda Camara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1390%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda Camara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1390%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda Camara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1390%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda Camara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A243%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=c15d7630-8b4a-11ea-852e-01a1437c79dc
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A243%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=c15d7630-8b4a-11ea-852e-01a1437c79dc
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A243%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=c15d7630-8b4a-11ea-852e-01a1437c79dc
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1382%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda Camara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1382%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda Camara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1382%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda Camara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A112%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A112%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2805%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2805%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2805%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
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Acórdão/Relator (a) Tipo de benefício/ Ação de Controle Benefícios (R$) 

Elevação de preço mínimo da outorga ou da empresa a ser privatizada 

288/2020-Plenário   

(Min. Raimundo 

Carreiro) 

Acompanhamento do processo de desestatização referente à da 

Sexta Rodada de Licitações para outorga dos Blocos Aram, 

Bumerangue, Cruzeiro do Sul, Sudoeste de Sagitário (localizados na 

Bacia de Santos) e Norte de Brava (situado na Bacia de Campos), em 

área do Polígono pré-sal, para exploração e produção de petróleo e 

gás natural em regime de partilha de produção, realizada pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  

1.561.400.000,00 

Redução de tarifa pública (Licitação) 

2.934/2019-Plenário 

(Min. Augusto 

Nardes) 

Representação acerca de indícios de irregularidades verificados na 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relacionados à 

inclusão de novas obras no contrato de concessão da 

BR-060/153/262/DF/GO/MG, administrada pela Concebra - 

Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A., que foram 

aprovadas pela Resolução ANTT 5.142/2016 e cujos efeitos 

financeiros dependem do cumprimento de condicionantes elencadas 

no referido normativo. 

2.688.320.547,76 

Total de benefícios                                                                                                                    R$ 8.159.846.785,49 

Ademais, o TCU tem promovido o uso de ferramentas e técnicas capazes de ampliar, ainda mais, o 

conjunto de benefícios disponibilizados à sociedade.  

Nesse aspecto, a utilização do Sistema de Análise de Licitações e Editais (Alice), de acordo com a 

Portaria-Segecex nº 37, de 2019, art. 8º e Anexo Único, Parte III, itens 101 a 104, tem possibilitado a 

avaliação tempestiva e automatizada de editais de licitação e atas de pregão. Esse Sistema permite a 

identificação de indícios de irregularidades, fraudes, desvios e desperdícios de recursos públicos, 

viabilizando ações de controle mais eficientes e efetivas. Apresentam-se, a seguir, os benefícios advindos 

da atuação do Tribunal utilizando o referido Sistema. 

Benefícios decorrentes do Sistema Alice no 1º trimestre de 2020 

Redução de preço em processo licitatório específico - decorrente do sistema Alice 

Órgão 
Licitação 
(Pregão 

eletrônico) 

Objeto Benefícios (R$) 

Conselho Regional de 
Contabilidade do Distrito Federal 
(CRCDF) 

PE 03/2019 
Registro de preços visando o fornecimento 
de produtos e serviços referentes à 
organização dos eventos do CRCDF. 

12.613,00 

Conselho Federal de Medicina 
(CFM) 

PE 43/2019 

Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços técnicos com 
foco no suporte de produção de peças 
digitais, publicação, governança e 
monitoramento online etc. 

1.368.966,66 

23º Batalhão de Infantaria (23º BI) PE 8/2019 Aquisição de gêneros alimentícios. 396.508,80 

Conselho Federal do Serviço 
Social (CFESS) 

PE 07/2019 
Contratação de empresa para a execução 
de serviços gráficos referentes à ctp (???), 

217.601,00 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A288%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A288%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A288%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2934%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2934%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2934%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
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prova, impressão e acabamento de 
materiais diversos dos eventos do CFESS 
em 2019 e da Agenda Assistente Social 
2020. 

Hospital Militar de Área de 
Brasília (HMAB) 

PE 10/2019 

Aquisição de material de consumo para o 
HMAB, visando atender às necessidades da 
Clínica de Radiologia e Diagnóstico de 
Imagem. 

1.295.973,10 

Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) 

PE 47/2019 

Contratação de empresa especializada no 
desenvolvimento de Curso de Educação à 
Distância (EAD) sobre o Marco Legal da 
Primeira Infância. 

686.690,49 

Subsecretaria de Assuntos 
Administrativos do Ministério da 
Cidadania 

PE 16/2019 

Contratação de solução de monitoramento 
da performance de aplicações, 
monitoramento da experiência do usuário 
final, instalação, configuração, 
treinamentos e garantia, incluindo serviços 
de acompanhamento em central  etc. 

4.520.203,34 

Departamento de Engenharia e 
Construção do Exército Brasileiro 
(DEC) 

PE 08/2019 

Registro de preços para eventual 
contratação de serviço de upgrade de 
licença e renovação de suporte de solução 
de virtualização. 

1.618.439,66 

Comando Logístico do Exército 
Brasileiro (COLOG) 

PE 26/2019 
Licença para acesso de Plataforma 
Eletrônica de preço público sugerido. 

1.185.893,30 

 Total de benefícios R$ 11.302.889,35 

 

Ao valor resultante de deliberações do TCU (R$ 8.159.846.785,49), devem ser somados, como 

benefícios das ações de controle externo, os valores decorrentes dos levantamentos realizados pelo 

Sistema Alice (R$ 11.302.889,35), das análises dos atos de pessoal (R$ 179.103.603,83), conforme 

detalhado no item “1.7.1. Benefícios decorrentes da apreciação de atos de pessoal”, e das condenações 

em débito e das multas aplicadas (R$ 682.917.519,90), objetos do item “1.10. Condenações e sanções”.  

Assim, o benefício financeiro total mensurável das ações de controle, no 1º trimestre de 2020, 

atingiu o montante de R$ 9.033.170.798,57, valor 18,11 vezes superior ao custo de funcionamento do 

TCU no período (R$ 498.896.667,31).  

 

 

 

 

 

 

 

  

R$ 1,00 

R$ 18,11 
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1.2. Composição do Tribunal de Contas da União 

O Tribunal é órgão colegiado, cujas deliberações são tomadas pelo Plenário ou pela 1ª e 2ª 

câmaras. O Plenário é integrado por todos os ministros e presidido pelo Presidente do TCU. As câmaras 

são compostas por quatro ministros, dois ministros-substitutos e um representante do Ministério Público 

junto ao TCU (MPTCU). Nenhuma sessão de Colegiado pode ser realizada sem a presença de 

representante do MPTCU.  

No ano de 2020, assim como em 2019, o exercício da Presidência do TCU está a cargo do Ministro 

José Mucio Monteiro, função para a qual foi eleito em dezembro de 2018, para o período de um ano, 

juntamente com a Ministra Ana Arraes, que assumiu a Vice-Presidência do Tribunal. Posteriormente, em 4 

dezembro de 2019, ambos foram reeleitos para mais um ano de gestão. 

O Plenário e as duas Câmaras do Tribunal reúnem-se de 

17 de janeiro a 16 de dezembro em sessões ordinárias e, quando 

necessário, em sessões extraordinárias. A seguir, a composição 

desses colegiados durante o exercício de 2020:  

Plenário: ministros José Mucio Monteiro (Presidente), Ana 

Arraes (Vice-Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas e Vital do Rêgo; ministros-

substitutos Augusto Sherman, Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira; e 

representante do Ministério Público junto ao TCU, Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1ª Câmara: ministros Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e Vital 

do Rêgo; ministros substitutos Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira; e representante do 

Ministério Público, Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 

2ª Câmara: ministros Ana Arraes (Presidente), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro; 

ministros substitutos Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho; e representante do Ministério 

Público, Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.  

Por oportuno, destacamos que, desde o final do último mês de março, a apreciação e o julgamento 

dos processos de competência do TCU estão sendo realizados por meio de sessão virtual dos colegiados. 

Trata-se de iniciativa adotada pelo Tribunal em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19) e dos 

esforços necessários para enfrentamento dessa crise. 

 

Plenário do Tribunal de Contas da União  

http://portal.tcu.gov.br/institucional/colegiados/
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1.3.  Deliberações e Jurisprudência do Tribunal 

As deliberações do TCU, tanto do Plenário quanto das câmaras, assumem a forma de acórdãos, os 

quais são publicados no Diário Oficial da União. O inteiro teor dos acórdãos públicos do Tribunal também 

está disponível no Portal do TCU na internet.  

1.3.1. Quantitativo de deliberações do TCU no trimestre, por colegiado 

 

 

 

 

 

1.3.2. Jurisprudência 

Ao deliberar sobre assuntos ou matérias de sua jurisdição e competência, o TCU pode aprovar 

Súmula da Jurisprudência, que se constitui de princípios ou enunciados, resumindo teses, soluções, 

precedentes e entendimentos, adotados reiteradamente pelo Tribunal.  

Nesse aspecto, destaca-se no trimestre, a alteração havida nos enunciados de súmula do Tribunal, 

referentes aos grupos temáticos denominados “Estado da Guanabara” e “Fundos de Participação”, 

conforme síntese a seguir. 

TCU cancela 16 enunciados da Súmula de sua jurisprudência 
Acórdão 358/2020- Plenário. Relator: Min. Raimundo Carreiro 

O Tribunal realizou estudo para aferição da utilidade e pertinência de 17 enunciados da sua Súmula de 

Jurisprudência, vinculados aos grupos temáticos “Estado da Guanabara” e “Fundos de Participação”. 

Ao analisar a proposição, o TCU considerou que 16 Enunciados de sua Súmula estavam ultrapassados em 

relação ao ordenamento legal contemporâneo e ausentes da jurisprudência da Casa nos últimos dez anos. 

Como resultado dos trabalhos, do grupo temático “Estado da Guanabara”, foram cancelados: os enunciados 

42, 43, 44, 45, 104, 119, 120, 121 e 161. Os verbetes referiam-se a consequências da mudança da capital 

para Brasília e tratavam, principalmente, de questões relativas à transferência de servidores e à 

responsabilidade pelo pagamento das remunerações e pensões. Foi mantido somente o verbete 225. 

Quanto aos enunciados vinculados ao grupo temático “Fundos de Participação”, foram cancelados os 

enunciados 50, 62, 63, 84, 88, 99 e 155, por estarem superados, ante o entendimento atualmente 

pacificado de que o TCU, à luz da Constituição, não dispõe de competência para fiscalizar a aplicação de 

recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundo de Participação dos Estados e do 

Distrito Federal (FPE).   

 

Ademais, o TCU, ao apreciar processo em que seja suscitada divergência entre deliberações 

anteriores, pode instaurar incidente de uniformização de jurisprudência. Para dirimir a questão suscitada, o 

Tribunal poderá firmar entendimento, de caráter normativo, que orientará futuras deliberações. O acórdão 

que resolver a divergência pode constituir enunciado de Súmula sobre a matéria.  

Colegiado 
Sessões no 1º trimestre Acórdãos no 1º trimestre 

2019 2020 2019 2020 

Plenário 13 10 723 688 

1ª Câmara 08 8 2.703 3.193 

2ª Câmara 08 7 2.297 2.614 

Total 29 25 5.723 6.495 

Fonte: Secretaria das Sessões (Seses) 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-cancela-16-enunciados-da-sumula-de-sua-jurisprudencia.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/032.222%252F2018-1/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=c93c4070-5cb0-11ea-8e4b-4fd7d2370dfe
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O Tribunal também consolida, no Boletim de Jurisprudência, deliberações que, no período, 

receberam indicação de relevância sob o prisma jurisprudencial, considerando-se ao menos um dos 

seguintes fatores: ineditismo da deliberação, discussão no colegiado ou reiteração de entendimento 

importante.  

As informações não constituem, todavia, resumo oficial da decisão proferida pelo TCU nem 

representam, necessariamente, o posicionamento prevalecente do Tribunal sobre a matéria. O objetivo é 

facilitar o acompanhamento dos acórdãos mais importantes do TCU. 

Nesse aspecto, destaca-se a disponibilização de aplicativo de pesquisa de jurisprudência do Tribunal 

de Contas da União (JurisTCU), cujo principal atrativo é a comodidade de acessar em dispositivos móveis, 

como smartphones e tablets, as bases de jurisprudência disponíveis no Portal do TCU.  

O aplicativo JurisTCU (normas, acórdãos, súmulas e jurisprudência do TCU) disponibiliza 5 bases de 

dados para pesquisa de jurisprudência do Tribunal: acórdãos, 

jurisprudência selecionada, publicações, respostas a 

consultas e súmulas. É possível, ainda, a pesquisa simultânea 

em todas as bases de jurisprudência. O aplicativo permite o 

compartilhamento dos documentos recuperados com outros 

usuários, e armazena o histórico das pesquisas efetuadas no 

app. 

Ressalte-se que as Publicações de Jurisprudência do 

TCU, bem como o JurisTCU estão disponíveis nas lojas de 

aplicativos App Store (iOS) e Google Play (Android). Também é 

possível se cadastrar no Sistema Push- e receber novidades do 

TCU, acompanhamento processual e alerta de pesquisas. 

1.3.2.1. Situações Emergenciais - Levantamento Jurisprudencial 

O Tribunal de Contas da União está atento aos 

acontecimentos e especificidades inerentes ao contexto da 

pandemia do Covid-19, mas continua, conforme suas 

competências constitucionais, a fiscalizar a atuação dos gestores 

federais, agora dentro das peculiaridades da situação emergencial 

que vivemos. 

No intuito de contribuir para a legitimidade dos atos e para a 

segurança dos gestores na tomada de decisão, o TCU preparou 

levantamento jurisprudencial com foco no tema Destinação e 

utilização de recursos públicos em Situações Emergenciais.  

Trata-se de uma seleção de decisões do TCU, separadas por 

área de interesse, em que foram examinadas a destinação e a 

utilização de recursos públicos em situações emergenciais, 

precedentes esses que, de alguma forma, podem balizar a atuação 

dos gestores das diversas esferas de governo (federal, estadual e municipal). 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/pesquisa/boletim-jurisprudencia?tkn=v1_BC2BA1E979BF229EA381F27AE9B4506E029272774FEEBC0D95A90DE1299760BB26EEB3747C6178D3E956933D099C90D1E3B5F0C816A17DBB6C8F8935E7BA5DBCC26E5502D67AA600A65A0D1DE4BC034444144ED10274E7A93268E2484B2A323E569F498991123AFFE0804BE
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.tcu.pesquisatextual
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.tcu.pesquisatextual
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.tcu.pesquisatextual
http://portal.tcu.gov.br/push/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.tcu.pesquisatextual
https://portal.tcu.gov.br/destinacao-e-utilizacao-de-recursos-publicos-em-situacoes-emergenciais-levantamento-jurisprudencial.htm


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 1º TRIMESTRE DE 2020  

 

 

16 

1.4. Atos Normativos 

O Tribunal, considerando o poder regulamentar que lhe confere o art. 3º da Lei 8.443, de 1992 (Lei 

Orgânica do TCU), pode expedir atos normativos, na forma de instruções normativas, decisões 

normativas, resoluções e portarias, versando sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos 

processos que lhe devam ser submetidos.  

No 1º trimestre, tiveram destaque os seguintes atos normativos aprovados pelo TCU:  

Decisão Normativa- TCU n° 
181, de 12 de fevereiro de 
2020.  

Aprova, para o exercício de 2020, os percentuais individuais de participação dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios brasileiros no produto da 
arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), como 
previsto no art. 159, inciso III e § 4º, da Constituição Federal. 

Decisão Normativa TCU n° 
182, de 19 de março de 2020.  

Altera os prazos para o encaminhamento das peças integrantes das prestações de 
contas do exercício de 2019 

Decisão Normativa- TCU n° 
183, de 25 de março de 2020. 

Altera a Decisão Normativa-TCU nº 178, de 2019, que dispõe acerca das prestações 
de contas anuais da Administração Pública Federal referentes ao exercício de 2019, 
que devem ser apresentadas em 2020, especificando a forma, os elementos de 
conteúdo, as unidades que devem prestar contas e os prazos de apresentação. 

Decisão Normativa- TCU n° 
184, de 25 de março de 2020. 

Aprova, para o exercício de 2021, os coeficientes individuais de participação dos 
estados e do Distrito Federal nos recursos previstos no art. 159, inciso I, alínea "a", 
da Constituição Federal (FPE). 

Resolução- TCU n° 311*, de 19 
de março de 2020. *alterada 
pela Resolução- TCU n° 313, de 
27 de março de 2020.  

Dispõe sobre o julgamento e a apreciação, por meio eletrônico, de processos de 
competência do Tribunal de Contas da União.  

Resolução- TCU n° 312, de 19 
de março de 2020.  

Altera a Resolução-TCU nº 233, de 2010, que trata do processo eletrônico e demais 
serviços eletrônicos ofertados por meio de solução denominada TCU-eletrônico (e-
TCU), a Portaria-TCU nº 188, de 2010, que dispõe sobre o uso de certificado digital 
no âmbito do Tribunal, e a Portaria-TCU nº 207, de 2011, que dispõe sobre a 
conversão de autos processuais em papel para o meio eletrônico. 

1.5. Processos de controle externo 

No 1º trimestre de 2020, o Tribunal apreciou 1.055 processos de controle externo, conforme 

demonstrado no quadro a seguir. 

Processos autuados e apreciados (exceto processos de pessoal e sobrestados) 

Tipo do processo 
1º trimestre 2019 1º trimestre 2020 

Autuados Apreciados Autuados Apreciados 

Consulta 8 11 9 11 

Contas 44 58 27 74 

Denúncia 74 50 47 61 

Fiscalização 26 78 40 68 

Representação 340 430 347 413 

Solicitação do Congresso Nacional 1 8 4 13 

Tomada de Contas Especial 362 345 417 332 

Outros 48 73 80 83 

Total de processos 903 1.053 971 1.055 

Fonte: Sistema Sinergia. 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
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1.6. Fiscalizações 

Os instrumentos de fiscalização adotados pelo TCU, conforme estabelecido em seu Regimento 

Interno, são: acompanhamento, auditoria, inspeção, levantamento e monitoramento. A maior parte 

das fiscalizações realizadas são auditorias, que podem ser de conformidade, financeira ou operacional.  

Para informações mais detalhadas acerca das ações de controle externo desenvolvidas pelo TCU 

e melhor compreensão de termos técnicos empregados nos trabalhos realizados, acesse o Glossário de 

Termos do Controle Externo disponível no Portal TCU. 

No 1º trimestre de 2020, foram concluídas 74 fiscalizações. 

O gráfico a seguir apresenta o número de fiscalizações concluídas no período, por instrumento de 

fiscalização. 

Fonte: Sistema Sinergia. 

Das fiscalizações concluídas no trimestre, 16,22% (12) foram solicitadas pelo Congresso Nacional e 

83,78% (62) foram decorrentes da iniciativa do próprio Tribunal. 

1.7. Atos de pessoal 

O Tribunal aprecia, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão 

de aposentadoria, reforma e pensão. Também fiscaliza a legalidade das despesas efetuadas com o 

pagamento de pessoal, inclusive quanto à adequação às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).  

Atos de pessoal 
1º trimestre 

2019 

1º trimestre 

2020 

Acumulado 

2020 

Apreciados conclusivamente: 18.535 23.277 23.277 

a) ilegais 376 588 588 

b) legais 14.298 17.816 17.816 

c) prejudicados por perda de objeto 1 e por inépcia do ato 2  3.861 4.873 4.873 

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU (Segecex). 

1 Atos prejudicados por perda de objeto: situação característica de atos sobre os quais não existem mais efeitos financeiros 
(morte, maioridade, cancelamento de pensão etc...) 
2 Atos prejudicados por inépcia do ato: situação característica de atos que não têm condição de serem apreciados, em razão 
de suas informações estarem inconsistentes, com falhas ou com erros. 

21

43

14
10

5

13

34

8

15

4

Acompanhamento Auditoria Inspeção Levantamento Monitoramento

2019 2020

http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A25EC59C0F015F58F31F6504A6
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A25EC59C0F015F58F31F6504A6
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1.7.1. Benefícios decorrentes da apreciação de atos de pessoal  

Destaca-se que, dos 23.277 apreciados no trimestre, 588 tiveram registro negado em razão de 

ilegalidades. Nesses casos, o Tribunal determina ao órgão de origem que adote as medidas cabíveis, 

fazendo cessar todo e qualquer pagamento decorrente do ato impugnado. Cabe ressaltar que, no 1º 

trimestre, os benefícios decorrentes de tais medidas totalizaram R$ 179.103.603,83.  

No Portal TCU, página “Fiscalização de Pessoal” (https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-de-

pessoal/home/), podem ser realizadas consultas referentes ao tema. 

1.8. Medidas cautelares 

Em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário ou de risco de ineficácia da decisão 

de mérito, o Plenário ou o relator pode, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar, 

determinando, entre outras providências, a suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o 

TCU decida sobre o mérito da questão suscitada.  

A adoção dessas medidas não gera, necessariamente, impacto econômico imediato, mas visa, 

sobretudo, ao resguardo tempestivo da legalidade e da moralidade na aplicação dos recursos públicos 

federais. No trimestre, registram-se os seguintes dados sobre medidas cautelares proferidas pelo Tribunal: 

 

Medidas Cautelares proferidas no trimestre 

Quantidade de cautelares 18 

Valor envolvido nas cautelares R$ 78,760 milhões 

 

O detalhamento das cautelares concedidas no período consta do Anexo II deste Relatório. 

 

1.9. Julgamento de contas 

O TCU julga as contas de administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos federais, bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra 

irregularidade de que resulte prejuízo ao erário federal.  

Nos casos de omissão na prestação de contas, de não comprovação da aplicação de recursos 

repassados pela União, de ocorrência de desfalque ou de desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, 

ainda, de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, a autoridade 

administrativa competente deve instaurar Tomada de Contas Especial (TCE), para apurar os fatos, identificar 

os responsáveis e quantificar o dano, com vistas à obtenção do respectivo ressarcimento.  

No 1º trimestre de 2020, o TCU julgou de forma definitiva as contas de 1.776 responsáveis. 

https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-de-pessoal/home/
https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-de-pessoal/home/
https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-de-pessoal/home/
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Irregular

Regular com
ressalvas

Regular

406

213

1.165

489

265

933

1°T 2019

1°T 2020

1.10. Condenações e sanções 

Dos 406 processos de tomada e prestação de contas apreciados de forma conclusiva no 

trimestre, em 273 (67,24%) deles foram condenados 468 responsáveis ao ressarcimento de débito ou 

ao pagamento de multa. Além disso, em outros 14 processos de fiscalização, denúncia e representação 

foram aplicadas multas a 28 responsáveis. 

Nos processos de contas, os responsáveis foram condenados ao ressarcimento de débito e ao 

pagamento de multa em valores superiores a R$ 682 milhões, atualizados até as datas dos respectivos 

acórdãos. Nos demais processos, foram aplicadas multas que totalizaram mais de R$ 387 mil. 

Montante das condenações em débito e multa por tipo de processo 

Tipo de Processo 

1º trimestre 2020 
Valor das condenações (em R$) 

Débito Multa Total 

Prestação de contas 0,00 40.000,00 40.000,00 

Tomada de contas 143.599,65 45.000,00 188.599,65 

Tomada de contas especial 656.702.856,65 25.598.450,00 682.301.306,65 

Subtotal – Contas com débitos e/ou multas 656.846.456,30 25.683.450,00 682.529.906,30 

Fiscalização, denúncia e representação 0,00 387.613,60 387.613,60 

Total 656.846.456,30 26.071.063,60 682.917.519,90 

Fonte: Sistema Sinergia. 

 

Além das condenações de natureza pecuniária, o TCU pode aplicar outras sanções capazes de 

alcançar o patrimônio jurídico daquele que fraudou ou utilizou mal os recursos públicos. 

 

 

Fonte: Sistemas Radar e Sinergia. 

Obs: a soma das quantidades por resultado de julgamento (1.784) é maior do que o total de responsáveis (1.776), pois um 
mesmo responsável pode receber julgamento diferente em distintos processos, ao longo do trimestre.  

Omissão no dever de 
prestar contas

14%

Prática de ato 
de gestão ilegal, 

ilegítimo ou 
antieconômico

28%

Reincidência no descumprimento de determinação
0%

Dano ao erário
51%

Desfalque ou desvio de dinheiro, 
bens ou valores públicos

7%

Motivos do julgamento pela irregularidade 
das contas no 1º trimestre de 2020

Responsáveis julgados em contas, por 

resultado de julgamento 
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No decorrer do 1º trimestre de 2020, o Tribunal inabilitou 10 responsáveis para o exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal. Além disso, 13 pessoas jurídicas 

foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a União. 

O Tribunal ainda solicitou à Advocacia-Geral da União (AGU), por intermédio do Ministério Público 

junto ao Tribunal, a adoção das medidas necessárias a 13 arrestos de bens de responsáveis em montante 

suficiente ao ressarcimento dos respectivos danos causados ao erário. Mais detalhes sobre essas medidas 

podem ser encontrados nos Anexos III a V deste Relatório. 

Vale esclarecer que o Portal TCU apresenta informações de processos com julgamento definitivo de 

mérito, em que não há mais possibilidade de recursos, enquanto os referidos anexos ao presente relatório 

trazem a relação dos responsáveis condenados no período, independentemente do trânsito em julgado da 

decisão condenatória. 

1.11. Fixação de prazo para anulação e sustação de atos e contratos 

Se verificada ilegalidade de ato ou de contrato em execução, conforme previsto no art. 71, inciso 

IX, da Constituição Federal, o TCU pode fixar prazo para que o órgão ou a entidade adote as 

providências necessárias ao exato cumprimento da lei.  

Caso o órgão ou a entidade não adote as providências determinadas, poderá o Tribunal sustar a 

execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. No 

caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de 

imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis. Detalhes sobre as deliberações do TCU que fixaram 

prazo para anulação e sustação de atos e contratos podem ser obtidos no Anexo I deste Relatório.  

Além dessas deliberações, o TCU também apreciou, no trimestre, diversos processos referentes a 

atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões em que foram 

apurados indícios de ilegalidades (vide item 1.7 deste Relatório). Nesses casos, o Tribunal fixou prazo para 

que os gestores responsáveis suspendessem, no todo ou em parte, os pagamentos considerados irregulares.  

O gráfico adiante apresenta, por tipo de determinação, o quantitativo de decisões exaradas no 

trimestre nas quais houve fixação de prazo a órgãos ou entidades para a adoção de providências. 

 

 
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex). 

Devolução e/ou suspensão de pagamentos 
indevidos a servidores, procuradores, 

desembargadores e juízes (4)

Anulação, revogação, 
suspensão, rescisão e 

ajustes em Licitação (5)

Anulação, revogação, 
suspensão, rescisão e 

ajustes de contrato
(3)

Outros (1)

http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/contas-julgadas-irregulares/
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/contas-julgadas-irregulares/
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1.12. Atuação do Ministério Público junto ao TCU 

O Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) é órgão autônomo e independente, cuja finalidade 

principal é defender a ordem jurídica no âmbito de atuação do Tribunal. Compete-lhe dizer de direito, 

oralmente ou por escrito, em todos os assuntos sujeitos à decisão do TCU. Trata-se de órgão composto 

por um Procurador-Geral, três subprocuradores-gerais e quatro procuradores.  

Ao MP/TCU também compete promover, junto à Advocacia-Geral da União (AGU) e demais 

órgãos competentes, as medidas referentes à cobrança executiva dos débitos e multas imputados por 

acórdãos do Tribunal.  

No 1º trimestre de 2020, foram autuados 742 processos de cobrança executiva, envolvendo cerca de 

R$ 296,361 milhões. No mesmo período, o MP/TCU emitiu parecer em 8.023 processos, conforme 

detalhado no quadro a seguir. 

Tipo de processo 
1º trimestre 

2019 
1º trimestre 

2020 

Admissão, aposentadoria, reforma e pensão 3.127 7.137 

Auditoria, inspeção e levantamento 10 14 

Consulta 2 1 

Denúncia 2 7 

Indisponibilidade de Bens 0 0 

Monitoramentos e acompanhamentos 2 5 

Representação 27 29 

Solicitação 1 0 

Tomada de Contas Especial 499 741 

Tomada e prestação de contas 61 89 

Total 3.731 8.023 

Fonte: Sistema Sinergia     
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Nos termos do art. 71 da 
Constituição Federal, o controle 
externo é exercido pelo Congresso 
Nacional com o auxílio do TCU 
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2. O CONGRESSO NACIONAL E O TCU 

 

 

 

 

O Congresso Nacional, como titular do controle externo, possui papel importante para o 

sucesso das ações de controle. Desse modo, estreitar o relacionamento com o Parlamento, por meio do 

estabelecimento de canais apropriados de diálogo que permitam a identificação de demandas e de 

expectativas, bem como a captação e a disseminação de informações estratégicas para o exercício do 

controle, emergem como ações indispensáveis à definição do foco de atuação e ao fortalecimento do 

controle externo. 

2.1. Canais de Comunicação entre o TCU e o Congresso Nacional 

No intuito de 

manter e aprimorar a 

integração com o 

Congresso Nacional, o 

Tribunal dispõe de uma 

Assessoria Parlamentar 

(Aspar), vinculada à 

Presidência do TCU, para 

prestar apoio em assuntos 

relacionados ao Congresso 

Nacional e suas Casas, 

comissões e seus 

parlamentares.  

A Assessoria 

Parlamentar do Tribunal 

dedica-se à contínua 

melhoria na troca de 

informações entre o 

Congresso Nacional e o 

TCU. Para tanto, 

integrantes da equipe da 

Aspar visitam regularmente 

as comissões do Legislativo 

e estão aptos a auxiliar na 

mailto:ASPAR%20%3caspar@tcu.gov.br%3e
mailto:ASPAR%20%3caspar@tcu.gov.br%3e
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prestação de informações e na interlocução com as demais unidades do Tribunal.  

Visando essa maior interação com o Parlamento, o Portal TCU apresenta uma página intitulada 

“O TCU e o Congresso Nacional”, onde podem ser acessados os principais trabalhos conduzidos pelo 

Tribunal. Nessa página, também podem ser realizadas consultas e pesquisas sobre assuntos diversos de 

interesse dos congressistas, tais como:  

• Contas do Governo  

• Inelegíveis (responsabilização pública)  

• Fiscobras (obras fiscalizadas pelo TCU) 

• Relatório de Atividades do TCU  

• Solicitações do Congresso Nacional  

• Notícias (sobre atuação do TCU)  

Também está disponível no Portal TCU, a 

cartilha “Solicitações do Congresso Nacional”, 

publicação que traz informações sobre como o 

Congresso, suas comissões e seus membros podem 

demandar o Tribunal de Contas da União. Acesse a 

publicação ao lado e entenda melhor como o 

Congresso, suas comissões e seus membros podem 

demandar o Tribunal de Contas da União. 

2.2. Solicitações do Congresso Nacional 

A Câmara dos Deputados, o Senado Federal e suas comissões técnicas ou de inquérito podem 

solicitar ao Tribunal a realização de fiscalizações e o fornecimento de informações sobre trabalhos 

efetuados. As solicitações são aprovadas pelos colegiados do Congresso Nacional, de acordo com o 

estabelecido nos incisos IV e VII do art. 71 da Constituição Federal. Tais demandas são atendidas por meio 

da instauração de processos no Tribunal denominados 

Solicitações do Congresso Nacional (SCN), os quais têm 

acompanhamento especial pela Assessoria Parlamentar 

do TCU (Aspar), que presta apoio especializado em 

assuntos relacionados ao Congresso Nacional e suas 

Casas.  

Tendo em vista o tratamento prioritário que o 

Tribunal dispensa às solicitações do Poder Legislativo que 

lhe são encaminhadas, o Portal TCU disponibiliza 

plataforma que permite consultar as Solicitações do 

Congresso Nacional (SCN) protocolizadas.  

A seguir, a situação desses processos no trimestre:  

http://portal.tcu.gov.br/inicio/index.htm#submenu-congresso
http://portal.tcu.gov.br/inicio/index.htm#submenu-congresso
http://portal.tcu.gov.br/contas/contas-do-governo-da-republica/
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/eleicoes/
http://portal.tcu.gov.br/fiscobras/
http://portal.tcu.gov.br/transparencia/relatorios/relatorios-de-atividades/
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=scn_externo
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/solicitacoes-do-congresso-nacional.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/solicitacoes-do-congresso-nacional.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/solicitacoes-do-congresso-nacional.htm
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1438:1:116256455133890
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1438:1:116256455133890
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1438:1:116256455133890
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E6815001201689FAFD1D568B9
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1438:1:113148665956378:::::
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2.2.1. Principais processos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) apreciados  

Tiveram destaque as seguintes deliberações a partir de processos de SCN apreciados no trimestre: 

Consulta acerca da contagem do tempo de serviço público prestado às Forças Armadas para fins de 
aproveitamento no serviço público federal 

Acórdão 205/2020- Plenário. Relator: Min. Augusto Nardes 

O TCU analisou consulta formulada pelo então Presidente da Câmara dos Deputados acerca da possibilidade 

de aplicação do entendimento manifestado no Acórdão 25/2003, do Plenário do Tribunal, que autorizou a 

contagem do tempo de serviço público prestado às Forças Armadas, para fins de aproveitamento no serviço 

público federal civil, sem o fator de ponderação previsto no estatuto dos militares.  

O Tribunal respondeu ao consulente que não é mais possível aplicar, sob nenhuma hipótese, o 

entendimento exarado por meio do citado Acórdão do TCU, que autorizou a contagem do tempo de serviço 

público prestado às Forças Armadas, como aluno do Instituto Militar de Engenharia, para aproveitamento 

no serviço público federal civil, sem o fator de ponderação previsto no estatuto dos militares. 

Também foi informado ao consulente que é computável, como tempo de serviço público civil, o período de 

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e de outros órgãos análogos, reconhecidos na forma da lei e 

das normas emanadas das autoridades militares competentes, nos termos do Enunciado 108 da Súmula da 

Jurisprudência do TCU, sendo inafastável, no caso, a aplicação da regra insculpida no art. 134, § 2º, da Lei 

6.880, de 1980.  

Remanejamento de recursos de convênios sem autorização prévia deve ser considerado desvio de objeto 
Acórdão 163/2020- Plenário. Relator: Min. Subst. Weder de Oliveira 

O Tribunal apreciou consulta encaminhada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

da Câmara dos Deputados, acerca da possibilidade de estados e municípios serem impedidos de receber 

repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), destinados aos fundos especiais de Trabalho nos 

estados e municípios, em virtude de pendências nas prestações de contas de convênios anteriores, ainda 

em análise na pasta ministerial ou no TCU. 

A solicitação foi desdobrada em duas questões. A primeira foi se as irregularidades decorrentes de 

remanejamentos de recursos entre as metas dos planos de trabalho sem a prévia autorização do ente 

concedente obrigariam os convenentes a efetuar a devolução dos recursos utilizados, mesmo quando 

preservadas as finalidades do convênio e demonstradas a inexistência de prejuízos à Administração ou 

mesmo a terceiros. O Tribunal informou que tal situação é considerada, majoritariamente, como desvio de 

objeto. Caso haja alterações no plano de trabalho, elas devem ser previamente submetidas ao ente 

Solicitações do Congresso Nacional (SCN) Quantidade no trimestre 

Processos de SCN encaminhados ao TCU 04 

Processos de SCN apreciados 23 

Processos de SCN em tramitação no TCU 70 

 Fonte: Assessoria Parlamentar do TCU (Aspar) 

Presidência da Câmara dos Deputados 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público  da Câmara dos Deputados 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A205%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=a9ffb260-93d7-11ea-988f-8d9703e765ce
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/remanejamento-de-recursos-de-convenios-sem-autorizacao-previa-deve-ser-considerado-desvio-de-objeto.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/Ac%25C3%25B3rd%25C3%25A3o%2520163%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=b5b52350-4842-11ea-aaea-815349ca6adf
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concedente, a quem compete decidir sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos. Se, no 

entanto, o desvio de objeto for caracterizado, o ente deverá estabelecer as consequências durante a análise 

do caso concreto, no âmbito da prestação de contas do convênio. 

A segunda questão foi se, na hipótese da resposta ao questionamento anterior ser positiva, os entes 

convenentes que possuem irregularidades dessa natureza em suas prestações de contas ficariam impedidos 

de receber transferências automáticas, na forma preconizada pela Lei 13.667, de 2018. Essa norma realizou 

mudanças substanciais no Sistema Nacional de Emprego (Sine), que é financiado pelo FAT. 

O TCU respondeu que os normativos atualmente vigentes não preveem impedimento à realização de 

transferências do FAT para os fundos do trabalho próprios das esferas de governo que aderirem ao sistema 

Sine. Isso ocorre ainda que haja pendências nas prestações de contas de convênios anteriores ao início da 

entrada em vigor da sistemática instituída pela Lei 13.667, de 2018.  

Correios se modernizam e atingem 97% em índice de entrega no prazo 
Acórdão 211/2020- Plenário. Relator: Min. Ana Arraes 

O TCU apreciou Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Presidente da Comissão de Defesa do 

Consumidor (CDC) da Câmara dos Deputados, requerendo a realização de auditoria para avaliar a gestão da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em especial a qualidade dos serviços postais prestados. 

A ECT é empresa pública não dependente, cuja receita líquida anual alcança mais de R$ 18 bilhões, 

resultado dos serviços prestados à população, sobretudo nos segmentos de encomendas e mensagens. A 

solicitação do Congresso foi motivada pela elevada quantidade de reclamações, em 2018, dos consumidores 

sobre altos índices de atrasos e extravios.  

O TCU realizou auditoria que avaliou as variações nos resultados dos indicadores de qualidade da ECT nos 

últimos anos. De modo geral, conclui-se que todos apresentaram sensível melhora a partir do segundo 

semestre de 2018, com índices notadamente positivos. Considerou-se que a supervisão realizada pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) se mostrou adequada e contribuiu 

para o aperfeiçoamento da qualidade dos serviços da ECT. Excetuam-se dessa conclusão a publicidade e a 

transparência das informações sobre os serviços postais.  

O Tribunal recomendou ao Ministério que, na condição de entidade supervisora dos Correios, divulgue, em 

seu sítio eletrônico, informações a respeito das metas e dos resultados relacionados à universalização e 

qualidade dos serviços postais, com especial atenção à facilidade de acesso e à atualidade dos dados, 

conforme preceitua o art. 8º da Lei 12.527, de 2011. 

Também foi recomendado aos Correios que investigue as causas do aumento da quantidade e do volume 

financeiro de 

indenizações 

relacionadas a objetos 

internacionais e adote 

medidas com o objetivo 

de controlá-las. O TCU 

ainda enviou à Comissão 

a documentação 

referente a trabalhos 

realizados pelo Tribunal 

nos últimos cinco anos 

junto à ECT e ao MCTIC. 

Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/correios-se-modernizam-e-atingem-97-em-indice-de-entrega-no-prazo.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/4338220185.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e8adc4e0-4dd0-11ea-b73f-0bc0f844a940
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Política pública sobre drogas tem normas não observadas, sobrepostas e conflitantes 

Acórdão 280/2020- Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz 

O Tribunal realizou, em atendimento a Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pela Comissão de 

Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, auditoria para avaliar os atos de gestão das 

políticas públicas associadas ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas (Piecod), 

instituído pelo Decreto 7.179, de 2010.  

A auditoria analisou a gestão da referida política no período de 2010 a 2018 e constatou que, apesar de a 

política pública sobre drogas amparar-se em diversos dispositivos legais e infra legais, houve, no período 

avaliado, normas não observadas, sobrepostas e conflitantes. Além disso, o Piecod foi descontinuado sem 

determinação legal expressa para tanto e não há outro plano nacional sucessor em vigência. A criação do 

Centro Integrado de Combate ao Crime Organizado, por exemplo, não se concretizou, tendo sido elaborado 

apenas um projeto básico, sem implementação.  

O trabalho também apontou que a prevenção considerada prioritária no âmbito da Política Nacional sobre 

Drogas (PNAD) possui frágil estruturação e apresenta poucas ações relacionadas no âmbito das diversas 

instâncias ministeriais envolvidas. Verificou-se, ainda, que as ações de erradicação de plantações de 

maconha no Paraguai e de destruição de laboratórios de cocaína no Peru não foram realizadas com a 

frequência recomendada, com consequente aumento da circulação de drogas no território brasileiro.  

Em decorrência da auditoria, o TCU determinou que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do 

Ministério da Justiça e 

Segurança Pública apresente, 

em dois meses, o Plano 

Nacional de Políticas sobre 

Drogas de que trata o art. 5º 

do Decreto 9.926, de 2019. O 

Tribunal também determinou 

aos demais órgãos que 

instituam processos de 

trabalho para fins de 

monitoramento e de 

avaliação da política pública 

sobre drogas.  

Eficácia da internalização das resoluções do Grupo Mercado Comum (GMC) do MERCOSUL 
Acórdão 162/2020- Plenário. Relator: Min. Subst. André de Carvalho 

O Tribunal apreciou Solicitação do Congresso Nacional, formulada pelo Presidente da Comissão de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados, em 

que se requer a realização de fiscalização pelo TCU para verificar a eficácia da internalização das resoluções 

do Grupo Mercado Comum (GMC) do Mercosul 48/96, 87/96, 149/96, 156/96 e 71/98, as quais tratam 

sobre o registro e a livre circulação de produtos agroquímicos designados similares ou genéricos entre os 

países integrantes do bloco regional.  

Em resposta à Solicitação, o TCU informou ao Presidente da Comissão que o objeto da auditoria requerida já 

teria sido parcialmente atendido. Foi esclarecido que a avaliação solicitada foi promovida em diversos 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos 
Deputados (CAPADR) 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/politica-publica-sobre-drogas-tem-normas-nao-observadas-sobrepostas-e-conflitantes.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/918020125.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=908c96b0-51b3-11ea-a336-07204c9d7533
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A162%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=de0edb80-9c6f-11ea-9b3b-dfaa89e6bb9e
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processos no Tribunal, com a constatação de que as resoluções citadas foram internalizadas a partir de 

emissão Decreto nº 5.981, de 2006, ao alterar e incluir alguns dispositivos ao Decreto nº 4.704, de 2002, de 

forma a melhor regulamentar o mercado de agrotóxicos brasileiro, buscando a adequação às disposições 

estabelecidas pelo Mercosul. A cópia de tais auditorias foi encaminhada à CAPADR. 

Também foi informado à Comissão que se encontra em curso fiscalização no Tribunal com o objetivo de 

identificar e propor correções nas eventuais disfunções burocráticas no registro, no controle e na 

fiscalização federal de agrotóxicos no Brasil. Posteriormente, lhes será encaminhado o subsequente 

resultado dessa fiscalização, juntamente com as cópias dos acórdãos supervenientemente proferidos. 

2.3. Audiências Públicas e Reuniões Técnicas 

Ademais, o Tribunal também atua junto ao Congresso Nacional participando de audiências 

públicas. Essa ação se traduz em significativa oportunidade para a discussão de temas indispensáveis ao 

aprimoramento das ações de controle a cargo do Tribunal e do próprio Congresso Nacional.  

No intuito de promover maior aproximação com as comissões temáticas do Parlamento, 

autoridades do TCU e representantes de suas unidades técnicas realizam visitas periódicas aos 

parlamentares do Congresso Nacional. Tais encontros têm por objetivo divulgar às presidências das 

comissões os principais trabalhos do Tribunal relacionados às respectivas áreas de atuação.  
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3 
 AÇÕES DE  

CONTROLE EXTERNO 
Destaques nos resultados da atuação 
finalística do TCU no 1º trimestre de 2020  
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3. AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 

 

Conforme estabelece o artigo 71 da Constituição Federal, o 

controle externo é exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio 

do TCU. As ações de controle realizadas pelo Tribunal visam 

prevenir, orientar, avaliar e recomendar melhorias. Controlar é 

agir preventivamente, e não somente punir. 

 

 

A diversidade e a abrangência das ações do Tribunal alcançam desde a avaliação de desempenho 

de órgãos públicos e da efetividade de programas governamentais até a legalidade dos atos de receita 

e de despesa públicas. O TCU também fiscaliza obras de engenharia, desestatizações e concessões de 

serviços públicos, bem como outras áreas de atuação governamental. Examina, ainda, as contas dos 

gestores de recursos públicos federais, atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, 

reformas e pensões, entre outros objetos de controle. 
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3.1. #EuFiscalizo 

O TCU, no intuito de aperfeiçoar os canais de comunicação com a sociedade, tem produzido e 

disponibilizado, por meio do aplicativo #EuFiscalizo, vídeos e informações atualizadas sobre a atuação do 

Tribunal na fiscalização da aplicação do dinheiro público.  

3.1.1. Obras Públicas Fiscalizadas 

O Tribunal de Contas da União (TCU) tem o dever de verificar a correta aplicação dos recursos 

públicos em prol da sociedade. Ciente de que reparar danos é mais difícil do que evitá-los, o Tribunal 

prioriza cada vez mais o controle preventivo e direciona os seus esforços para que as obras e os serviços 

executados pelo Governo Federal sejam realizados dentro de padrões técnicos e com os custos adequados.  

Desde 1997, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) determina que o TCU informe 

à Comissão Mista de Orçamento as obras com 

indícios de irregularidades graves. Previamente à 

entrega anual do relatório consolidado sobre as 

fiscalizações de obras (Fiscobras), o Tribunal 

informa as irregularidades ao Congresso Nacional à 

medida que as deliberações dos processos vão 

sendo prolatadas. 

3.1.2. Obras com indícios de irregularidades graves 

A situação das obras com indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação 

(IG-P) ou de retenção parcial de valores (IGR) encontra-se no Anexo VI deste relatório. Informações 

atualizadas sobre essas obras podem ser consultadas no Portal TCU. 

3.2. Ações de controle externo por área temática 

Estão sintetizadas a seguir as principais ações de controle concluídas ou apreciadas no 1º 

trimestre de 2020. São trabalhos que se destacaram pela importância ou interesse das constatações, ou 

pela repercussão das deliberações do Tribunal, e refletem o resultado significativo da atuação do TCU 

no período.  

Os trabalhos destacados foram agrupados conforme as Áreas Temáticas definidas pelo 

Congresso Nacional para a divisão setorial na Lei Orçamentária Anual. Algumas dessas ações também 

podem ser consultadas no Portal TCU > Fiscalização e controle > Trabalhos em destaque. 

Para cada trabalho, foram indicados o tema objeto da fiscalização e o acórdão correspondente, 

com os respectivos hiperlinks para a notícia publicada no Portal TCU e para o inteiro teor da deliberação, 

bem como o relator do processo e a síntese da deliberação.  

http://portal.tcu.gov.br/imprensa/
http://portal.tcu.gov.br/fiscobras/
https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=RELATORIO_PUBLICO:1
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/trabalhos-de-destaque/
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Poder Executivo poderá estabelecer procedimento de transição para enquadramento da dependência de 
uma estatal para fins orçamentários 

Acórdão 89/2020- Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal apreciou consulta formulada pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações Substituto, acerca do momento da incidência dos efeitos da dependência de uma estatal ao 

orçamento fiscal e da seguridade social em atenção ao que dispõe o art. 2º, inc. III, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). 

A questão central da consulta, objetiva esclarecer se os efeitos decorrentes da dependência se aplicam 

antes do fechamento do capital, ou se o capital deveria ser fechado para que, posteriormente, tais efeitos se 

concretizassem. Em suma, o consulente requereu as seguintes questões: se (a) os efeitos práticos seriam 

imediatos; ou (b) poder-se-ia aguardar procedimento de transição, com vistas a conferir maiores 

previsibilidade e segurança jurídica ao processo, inclusive com relação aos agentes do mercado financeiro. 

O TCU respondeu ao consulente que: 

I - as empresas estatais dependentes devem ser incluídas no orçamento fiscal e da seguridade social, não 

havendo óbice a que o Poder Executivo, ao definir os procedimentos de transição para essa inclusão no caso 

concreto, pondere os princípios norteadores da Administração Pública, em especial o que dispõe a parte 

inicial do art. 1º, §1º, da LRF, mormente quando decidir sobre aspectos sem plena regulamentação, como 

no caso de empresas dependentes de capital aberto; 

II - o Poder Executivo, com vistas a conferir maior segurança jurídica ao processo, poderá regulamentar os 

procedimentos de inclusão de estatais no orçamento fiscal e da seguridade social, de forma que os efeitos 

da transição se deem ao longo de um período pré-determinado, fundamentado e de razoável duração; 

III - no período entre a caracterização da dependência de fato da empresa estatal e a sua efetiva inclusão no 

orçamento fiscal e da seguridade social, o espaço normativo deixado pela LRF não autoriza o gestor a violar 

diretrizes do ordenamento jurídico que imponham restrições às estatais dependentes, a exemplo do 

comando constitucional do art. 37, inciso XI e § 9º, referente ao teto remuneratório constitucional, e da 

proibição do art. 2º, inciso III, da LRF, que desautoriza empresas públicas federais não dependentes de 

receberem aportes da União nas hipóteses que especifica. 

Termo de ajustamento de conduta entre Anatel e TIM é aprovado pelo TCU 
Acórdão 548/2020- Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O TCU realizou acompanhamento com o objetivo de avaliar o processo de celebração de Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Grupo TIM 

quanto aos temas: Direitos e Garantias dos Usuários, Qualidade, Ampliação do Acesso e Fiscalização.  

O TAC é um instrumento previsto na Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347, de 1985). Ele permite que os órgãos 

públicos ajustem com o particular um acordo para impedir ou cessar, mediante cominação, a continuidade 

de uma situação irregular na prestação de determinado serviço.  

O valor de referência do acordo corresponde a R$ 630 milhões de multas aplicadas pela Anatel ao Grupo 

Tim. Em vez de pagar as multas, a operadora TIM comprometeu-se a investir esse montante na melhoria da 

qualidade dos serviços a seus clientes.  

A Anatel concluiu que a TIM apresenta capacidade econômico-financeira para realizar os investimentos 

propostos para os anos de 2020 e 2021. Em 2022, apesar da tendência de declínio do caixa da operadora, a 

CIÊNCIA & TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/poder-executivo-podera-estabelecer-procedimento-de-transicao-para-fins-de-aplicacao-do-disposto-no-art-2-inciso-iii-da-lrf.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/poder-executivo-podera-estabelecer-procedimento-de-transicao-para-fins-de-aplicacao-do-disposto-no-art-2-inciso-iii-da-lrf.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/3946420199.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=6ba19090-4370-11ea-b621-51a12ca888eb
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/uniao/termo-de-ajustamento-de-conduta-entre-anatel-e-tim-e-aprovado-pelo-tcu-8A81881F70D0D2000170F4C61DE92376.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A548%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=b55fe990-6eb1-11ea-af5a-9f307dd5e89b
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Anatel apontou restar a menor parcela de investimentos (21%), o que reduzia o risco de inadimplemento 

dos compromissos. 

O Tribunal informou que os procedimentos realizados para a negociação do TAC foram avaliados sob os 

aspectos da legalidade, da economicidade, da legitimidade, da eficiência, da eficácia e da efetividade, não 

havendo óbices à celebração imediata do acordo.  

TCU aprova termo de ajustamento de conduta entre Anatel e Algar 
Acórdão 618/2020- Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal realizou acompanhamento com o objetivo de avaliar o processo de celebração de Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a empresa Algar 

quanto aos temas: Licenciamento, Direitos e Garantias dos Usuários e Interrupções.  

O TAC permite que os órgãos públicos ajustem com o particular um acordo para impedir ou cessar, 

mediante cominação, a continuidade de uma situação irregular na prestação de determinado serviço.  

O valor de referência do acordo corresponde a R$ 76 milhões de multas aplicadas pela Anatel à empresa 

Algar. Em vez de pagar as multas, a empresa comprometeu-se a investir esse montante na melhoria da 

qualidade dos serviços oferecidos aos usuários. 

O TCU informou que os procedimentos realizados para a negociação do TAC foram avaliados sob os 

aspectos da legalidade, da economicidade, da legitimidade, da eficiência, da eficácia e da efetividade, não 

havendo óbices à celebração imediata do referido acordo. 

Contudo, o Tribunal teceu recomendação à Anatel. Ao fixar compromissos de expansão de serviços de 

telecomunicações, a Anatel deverá avaliar a conveniência e a oportunidade de considerar o conjunto dos 

demais compromissos, inclusive os decorrentes de outras iniciativas federais, estaduais e municipais, 

assegurando-se de que os novos projetos sejam dirigidos às lacunas identificadas no acesso aos serviços de 

telecomunicações. 

Recursos para prevenção de desastres naturais são distribuídos sem critérios técnicos 
Acórdão 351/2020- Plenário. Relator: Min. Augusto Nardes 

O Tribunal realizou auditoria na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), vinculada ao 

Ministério da Integração Nacional (MIN) até 2018, e ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) a 

partir de 2019, com objetivo de avaliar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e contribuir 

para a melhoria dos recursos disponibilizados para as atividades de defesa civil e para a sua alocação 

prioritária em favor das áreas e das populações que apresentam as maiores necessidades. 

A PNPDEC é a política que norteia os programas, os planos e os projetos na área, define as competências 

dos entes federados e estabelece e orienta para uma gestão integrada e sistêmica das ações de prevenção, 

mitigação, preparação, resposta e recuperação de desastres. 

A auditoria constatou que o processo de alocação de recursos e a seleção de projetos para prevenção de 

desastres naturais não possui critérios técnicos. Há destinação de recursos para áreas menos necessitadas, 

em detrimento de outras mais carentes.  

O TCU também apontou deficiências na estruturação e a atuação dos membros do Sedec, principalmente 

dos órgãos municipais de defesa civil, em relação à atuação preventiva com vistas à redução de riscos de 

desastres e à estrutura e ao preparo desses entes para enfrentar as situações de emergência e estados de 

calamidade pública. Verificou-se, ainda, liberação de recursos sem prévia análise dos projetos e dos custos 

envolvidos. Fato que contribui para a ocorrência de irregularidades na aplicação dos recursos de proteção e 

defesa civil, possibilitando a transferência de recursos para execução de obras com projetos deficientes. 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-termo-de-ajustamento-de-conduta-entre-anatel-e-algar.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A618%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=36205920-7047-11ea-8a11-1967f71972fc
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/recursos-para-prevencao-de-desastres-naturais-sao-distribuidos-sem-criterios-tecnicos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/351%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=b2a32120-5a45-11ea-ae9c-cdf785744fc8
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Desse modo, o TCU emitiu determinações e recomendações para a melhoria das ações analisadas. 

 
 

TCU mantém restrições de pagamento de pensões a filhas solteiras maiores de 21 anos 
Acórdão 61/2020- Plenário. Relator: Min. Raimundo Carreiro. Revisor: Min. Walton Alencar  

O Tribunal apreciou denúncia acerca de suposta manutenção irregular de pensões concedidas a filhas 

maiores solteiras no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região/PA e AP, que, segundo 

informado, viveriam em regime de união estável, condição que, para fins previdenciários, equipara-se ao 

casamento, o que tornaria a continuidade de tal pensão incompatível com a norma instituidora da pensão, a 

Lei 3.373/1958 (art. 5º, parágrafo único). 

O TCU não conheceu do expediente como denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade 

previstos em seus normativos internos. No entanto, analisou a matéria e ratificou o entendimento de que a 

dependência econômica da beneficiária constitui requisito essencial tanto para a concessão como para a 

manutenção do benefício previdenciário. Assim, o pagamento das pensões deve deixar de ser efetuado caso 

as beneficiárias se enquadrem nas seguintes situações, devidamente comprovadas: 

- Recebimento de renda própria, advinda de: relação de emprego na iniciativa privada; atividade 

empresarial, na condição de sócia ou representante de pessoas jurídicas ou de benefício do INSS. 

- Titularidade de cargo público efetivo federal, estadual, distrital ou municipal ou aposentadoria pelo 

Regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público. 

- Recebimento de pensão, com fundamento no artigo 217 da Lei 8.112/1990, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”. 

ECONOMIA 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-mantem-restricoes-de-pagamento-de-pensoes-a-filhas-solteiras-maiores-de-21-anos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1222320182.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=664b6860-490a-11ea-9681-4b7c6de3abbe
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- Recebimento de pensão, com fundamento no artigo 217 da Lei 8.112/1990, inciso I, alíneas “d”, e “e”; 

inciso II, alíneas “a”, “c” e “d”. 

- Ocupação de cargo em comissão, de cargo com fundamento na Lei 8.745/1993, de emprego em sociedade 

de economia mista ou empresa pública federal, estadual, distrital ou municipal. 

TCU suspende cautelar sobre o Benefício de Prestação Continuada 
Acórdão 593/2020- Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal apreciou representação formulada pelo Secretário Executivo do Ministério da Economia, em face 

de potenciais despesas decorrentes do recentemente aprovado Projeto de Lei 55/1996, do Senado Federal 

(PL 3055/1997 – Câmara dos Deputados), que altera a Lei 8.742/1993, criando despesa obrigatória de 

caráter continuado para o Poder Executivo, sem que se tenha indicado, conforme informação do 

representante, a respectiva fonte de custeio. 

Em decisão cautelar anterior, o TCU havia determinado ao Ministério da Economia que somente 

reconhecesse o direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) quando implementadas as condições 

previstas na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Ou seja, é necessário que haja indicação 

da fonte de custeio para a extensão do BPC a famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo. 

Em virtude da situação excepcional em que o Brasil e o mundo se encontram, enfrentando grave crise 

epidemiológica com a disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19), o Tribunal decidiu suspender a 

referida medida cautelar e sobrestar por 15 dias a análise do mérito da representação, sem prejuízo de 

determinar ao Ministério da Economia que apresente, no prazo de dez dias, plano de ação com as medidas 

para dar execução à Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993), consideradas as recentes alterações 

promovidas pelo Projeto de Lei 55/1996, do Senado Federal. 

Benefícios tributários para Sudene e Sudam devem ter adequação orçamentária e financeira 
Acórdão 62/2020- Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal avaliou a adequação de benefícios tributários concedidos a empreendimentos prioritários para o 

desenvolvimento regional nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(Sudene) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). 

Tais benefícios são decorrentes da Lei 13.799/2019, que abrangeu, entre outras medidas, a redução de 

imposto de renda para empreendimentos dos setores da economia prioritários para o desenvolvimento 

regional nas áreas de atuação da Sudene e da Sudam. 

A análise verificou a conformidade dos benefícios concedidos pela Lei 13.799/2019 ante os requisitos 

exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em 2019. O 

Tribunal concluiu que foram instituídos mecanismos de renúncias de receitas sem a devida adequação 

orçamentária e financeira.  

Em função disso, foram emitidas determinações aos órgãos envolvidos, que deverão tomar medidas 

corretivas. Uma das determinações prevê que o Ministério da Economia, a Sudene e a Sudam somente 

concedam direitos de fruição de benefícios previstos na Lei 13.799/2019 quando forem implementadas as 

condições de eficácia de renúncia de receitas previstas na LRF. 

TCU determina maior transparência na cessão de militares do DF para outros órgãos públicos 
Acórdão 439/2020- Plenário. Relator: Min. Raimundo Carreiro 

O Tribunal avaliou o potencial impacto, sobre os cofres do Fundo Constitucional do Distrito Federal 

(FCDF), das cessões de policiais militares e bombeiros militares do Distrito Federal para o exercício de 

cargos e funções em diversos órgãos da Administração Pública, classificados genericamente como “função 

de natureza policial-militar ou bombeiro-militar ou de interesse policial-militar ou bombeiro-militar”, 

mesmo nas hipóteses de exercício de funções administrativas. 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-suspende-cautelar-sobre-o-beneficio-de-prestacao-continuada.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A593%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=2832d1a0-6eb0-11ea-9f5e-07c7dd80c2c0
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/beneficios-tributarios-para-sudene-e-sudam-devem-ter-adequacao-orcamentaria-e-financeira.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A62%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/2/%2520?uuid=764fa6a0-484b-11ea-b342-3d2eb1ca91f8
file:///C:/Users/Ana/TCU/2020-TCU_Home/Trimestrais%202020/Apoio/outros%20órgãos%20públicos
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/439%252F2020%2520/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=0a7715f0-6225-11ea-9224-0d263567c4a6
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Por meio da Lei 13.690, de 2018, o Poder Legislativo da União, legitimou as hipóteses em que a cessão de 

policiais militares e bombeiros militares do DF para outros órgãos públicos mantém caracterizado o 

exercício de função de natureza policial-militar ou de interesse policial-militar ou de bombeiro militar. 

Contudo, para o Tribunal, a expedição da referida Lei não dispensa a avaliação das repercussões da cessão 

desses policiais militares e bombeiros militares do Distrito Federal sobre os cofres do FCDF, até mesmo para 

conferir a transparência desses atos. Por isso, foi determinado ao gestor do FCDF e ao Governo do DF que, 

no prazo de 90 dias, encaminhe ao TCU e publique no Portal da Transparência do GDF, trimestralmente, 

relação dos gastos com os servidores cedidos no âmbito da citada Lei 13.690, de 2018. 

Repasses de recursos federais ao Estado da Paraíba para determinados contratos devem ser 
temporariamente suspensos 

Acórdão 530/2020- Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler 

O Tribunal verificou possíveis irregularidades na cobrança, por parte do Governo do Estado da Paraíba, de 

taxas administrativas de contratos custeados com recursos federais, relativos ao fornecimento de bens, 

obras e serviços. 

O Poder Judiciário já havia declarado a inconstitucionalidade de leis estaduais anteriores, que estabeleciam 

a cobrança de taxa nos mesmos moldes da atual. Em casos concretos, o Tribunal de Justiça da Paraíba 

também tem afastado a cobrança da taxa por ela não representar contraprestação de serviços públicos 

destinada ao contribuinte de fato. 

Para o TCU, a cobrança da taxa sobre contratos demonstra-se irregular, uma vez que os recursos estariam 

sendo aplicados em finalidades não delineadas pela União.  

O Tribunal determinou, cautelarmente, que órgãos e entidades da Administração Pública Federal se 

abstenham de aprovar repasses de recursos federais ao Estado da Paraíba e aos municípios de João 

Pessoa/PB, Cabedelo /PB e Rio Tinto/PB, destinados a custear contratos ou instrumentos semelhantes que 

contenham a previsão de cobrança da Taxa de Administração de Contrato ou similar. 

Contratos de gerenciamento de obras do Dnit precisam de mais critérios técnicos 
Acórdão 84/2020- Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal realizou auditoria para avaliar os contratos de supervisão e de gerenciamento de obras de 

construção rodoviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no que tange à sua 

contribuição para a entrega das obras no custo, no prazo e na qualidade projetados. A fiscalização 

restringiu- se aos contratos de supervisão e gerenciamento no âmbito de obras de construção rodoviária, 

assim caracterizados aqueles de implantação de rodovia ou de nova faixa ou de pavimentação de estradas 

não pavimentadas. 

O TCU verificou falta de critérios técnicos e objetivos para definir os serviços e a equipe técnica. Em trinta 

contratos de supervisão analisados, os termos de referência tinham escopo amplo e vago para as 

atribuições de supervisor e os orçamentos de referência não estavam embasados em memórias de cálculo. 

Além disso, esses contratos apresentaram ritmo de execução superior ao de execução das obras, o que, 

para o Tribunal, não é razoável, pois o quantitativo de serviços de engenharia consultiva deve ser 

proporcional ao ritmo das obras fiscalizadas. 

A fiscalização constatou também a existência de contratos que sofreram aditivos superiores ao limite 

estabelecido na Lei de Licitações, que é de 25% para acréscimo. O Tribunal entende que os contratos de 

supervisão não devem ser caracterizados como serviços a serem prestados de forma contínua e seus 

aditivos, se acarretarem aumento dos quantitativos dos serviços e acréscimos no valor do contrato, devem 

observar o limite legal. 

INFRAESTRUTURA 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/repasses-de-recursos-federais-ao-estado-da-paraiba-para-determinados-contratos-devem-ser-temporariamente-suspensos.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/repasses-de-recursos-federais-ao-estado-da-paraiba-para-determinados-contratos-devem-ser-temporariamente-suspensos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/530%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=d6aaa610-687d-11ea-af8c-f57922d59026
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/contratos-de-gerenciamento-de-obras-do-dnit-precisam-de-mais-criterios-tecnicos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/3212920173.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=bc7c9c90-41e9-11ea-86d1-49e26824913a
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Verificou-se, ainda, que o modelo adotado pelo Dnit nos critérios de pagamento dos contratos pode gerar 

desperdício de recursos, pois o pagamento é devido com a simples disponibilização de recursos humanos e 

materiais. No entanto, os critérios deveriam estar atrelados a produtos entregues ou resultados alcançados.  

O TCU determinou que o Dnit apresente planos de ação com medidas corretivas. 

TCU fiscaliza manutenção de malha rodoviária federal 
Acórdão 83/2020- Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal apreciou relatório consolidado das auditorias realizadas para verificar a regularidade e boa 

gestão dos contratos de manutenção da malha rodoviária federal sob administração do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), de modo a garantir condições permanentes e adequadas 

de trafegabilidade, segurança e conforto aos usuários de seu sistema viário. 

As auditorias foram motivadas pela grande quantidade de recursos gastos anualmente nos contratos de 

manutenção rodoviária, pelo diagnóstico de má qualidade de conservação de parcela expressiva da malha 

rodoviária brasileira, bem como pela relevância econômica e social do modal rodoviário para o transporte 

de cargas e pessoas. 

Em relação ao planejamento das contratações, as falhas mais relevantes foram: planejamento deficiente de 

contratação em serviços de manutenção rodoviária; trecho rodoviário sem cobertura de contrato de 

manutenção rodoviária; contratação de serviços de manutenção rodoviária sem suporte em parecer técnico 

prévio relativo ao tipo de intervenção mais adequado; e estudos técnicos preliminares 

deficientes/inadequados. 

Quanto à gestão e à fiscalização contratual, os principais achados foram: falhas no reajustamento de preços 

contratuais; falhas na medição dos serviços contratuais; ausência de segregação de funções; e falhas na 

designação dos agentes de gestão/fiscalização contratual.  

A auditoria também apontou que diversas rodovias apresentavam trechos em condição ruim ou 

péssima de manutenção em patamar percentual superior à média brasileira (22,4%), havendo casos 

extremos de até 90%.  

Como resultado dos trabalhos, o TCU fez recomendações ao DNIT, entre elas, a de realizar ajustes nos 

procedimentos do Plano Nacional de Manutenção Rodoviária (PNMR), aprimorando a padronização das 

ações e a integração entre as coordenações-gerais e as superintendências regionais. O intuito é que a 

execução e o planejamento do PNMR sejam implementados sob os mesmos parâmetros. 

Fiscalização constata que passageiros estão mais satisfeitos com serviços prestados nos aeroportos 
Acórdão 220/2020- Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo 

Auditoria do Tribunal avaliou a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Ministério dos 

Transportes (atual Ministério da Infraestrutura) na garantia do nível de qualidade da prestação de serviços 

aos passageiros de voos regulares. 

A fiscalização teve ênfase na mudança de paradigma regulatório adotado pela Anac a partir da 5ª rodada de 

concessão aeroportuária. A partir dessa negociação, surgiu o instrumento da Proposta Apoiada, com o 

objetivo de promover benefícios para a gestão da infraestrutura aeroportuária. 

O ponto mais importante da Proposta Apoiada diz respeito ao cumprimento da regra de 95% de 

embarque/desembarque internacional por ponte de embarque. O TCU apurou que o cumprimento da regra 

pode ser prejudicado com a movimentação de aeronaves no aeroporto, o que gera pesadas sanções para a 

concessionária. 

Outro ponto importante abordado pelo Tribunal se refere à Pesquisa de Satisfação dos Passageiros (PSP) 

como instrumento para diagnosticar e dar transparência ao nível de satisfação dos usuários da 

infraestrutura aeroportuária. Ela mede o desempenho de diversos componentes aeroportuários por meio 

de indicadores, que compreendem 38 itens de infraestrutura, atendimento, serviços e gestão. Com base nas 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-fiscaliza-manutencao-de-malha-rodoviaria-federal.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2372020182.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=9b12e9e0-41dc-11ea-bcb8-49843d902ca8
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/fiscalizacao-constata-que-passageiros-estao-mais-satisfeitos-com-servicos-prestados-nos-aeroportos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/499220199.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=90d64c30-4dc9-11ea-8d4b-d96e1e5a6d08
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pesquisas já efetuadas, foi verificada uma melhora da satisfação dos passageiros com os serviços avaliados e 

também com a satisfação geral com cada aeroporto nos últimos cinco anos. 

No ponto de vista do Tribunal, o resultado das entrevistas indicou que a PSP tem contribuído para a 

transparência da qualidade dos serviços aeroportuários e incentivado uma competitividade saudável entre 

os aeroportos. Além disso, seus indicadores são incluídos nas metas da Infraero e servem de base para que 

os concessionários aeroportuários troquem experiências com relação às práticas realizadas para a melhoria 

dos indicadores.  

 

 

TCU monitora ações governamentais sobre mudanças climáticas 
Acórdão 73/2020- Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz 

O TCU monitorou o cumprimento de recomendações exaradas nos Acórdãos 2.293/2009-Plenário, 

2.354/2009-Plenário, 2.462/2009-Plenário e 2.513/2009-Plenário, que objetivaram verificar as iniciativas 

governamentais para adaptação, aos cenários de mudanças climáticas, de diversos setores da economia 

brasileira (Amazônia, zonas costeiras, garantia de segurança hídrica na região do semiárido e setor 

agropecuário, respectivamente). 

O Tribunal constatou que o governo federal implementou ou está implementando a maior parte das 

recomendações feitas em relação a ações para a adaptação dos diversos setores da economia aos cenários 

de mudanças climáticas. 

Dentre as recomendações monitoradas, estão, o incentivo ao acesso, por produtores rurais, a linhas de 

crédito voltadas para a preservação e recuperação da floresta amazônica (considerada implementada); a 

adequação das atividades de apoio prestado a assentamentos ambientalmente diferenciados, 

especialmente no que diz respeito à assistência técnica aos assentados (em implementação); e a definição 

de recursos orçamentários suficientes para a execução das ações do Plano de Ação Ambiental (não 

cumprida). 

MEIO AMBIENTE 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-monitora-acoes-governamentais-sobre-mudancas-climaticas.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2129520182.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=a692bf60-3ed6-11ea-89fc-af43196c741f
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/fiscalizacao-constata-que-passageiros-estao-mais-satisfeitos-com-servicos-prestados-nos-aeroportos.htm
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Parceria com a iniciativa privada pode ser o caminho para retomar Angra 3 

Acórdão 208/2020- Plenário. Relator: Min. Walton Alencar Rodrigues 

O Tribunal analisou auditoria operacional sobre o processo de decisão de retomada das obras da Usina 

Termonuclear de Angra 3, ocorrido em 2018. A Usina foi projetada para gerar 1.405 MW, potência 

correspondente a 0,9% da capacidade instalada no Sistema Interligado Nacional (SIN). Quando em 

operação, sua produção será disponibilizada diretamente no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, que possui 

a maior carga do SIN. Com isso, contribuirá para evitar congestionamentos nas interligações entre 

subsistemas. 

A execução do empreendimento Angra 3 alcançou o avanço total de 62,8%, mesmo com empreiteiras sendo 

alvo da Operação Lava Jato. Foram executados 82,6% dos contratos de engenharia, 79,9% dos de 

suprimentos, 67,3% das obras civis e 10,8% da montagem eletromecânica. Agora, o governo federal estuda 

retomar as obras de Angra 3, no entanto, diversas questões ainda necessitam ser elucidadas. Um desses 

temas é a precificação da eletricidade a ser gerada pela usina nuclear. 

O TCU determinou à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI) que, antes de 

definir o preço da energia a ser gerada por Angra 3, realize avaliação independente das obras, se possível, 

com base em dados primários, especialmente quanto aos montantes de investimentos realizados, de 

investimentos previstos e dos custos de operação e de manutenção previstos para o empreendimento, 

expurgando eventuais ineficiências verificadas. 

Ao Ministério de Minas e Energia o TCU determinou, entre outras medidas, que, antes de formalizar a 

retomada das obras, ou eventual parceria com agente privado, emita ato de outorga específico para a Usina 

Angra 3, o que possibilitará que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) multe por atrasos na 

implantação da usina.  

Ainda, o Tribunal recomendou à SPPI que realize consulta à sociedade e aos agentes do setor sobre as 

possibilidades de retomada ou de cancelamento da implantação de Angra 3. 

TCU avalia providências adotadas pelo Governo Federal na regulação de preços de derivados de petróleo 

Acórdão 213/2020- Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz 

O TCU realizou acompanhamento com o objetivo de examinar, entre outros assuntos correlatos, as 

providências adotadas pelo Governo Federal quanto à regulação de preços de derivados de petróleo e à 

concessão de subsídios em decorrência da greve de caminhoneiros autônomos deflagrada em maio de 

2018. 

A fiscalização teve como objetivo examinar as providências adotadas pelo Governo Federal quanto à 

regulação de preços de derivados de petróleo, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), e quanto à concessão de subsídios, acompanhada pelo Ministério de Minas e 

Energia (MME). O Tribunal analisou não só a regularidade dessas duas ações, mas também identificou 

impactos, ineficiências e oportunidades de atuação estatal. 

Uma das conclusões do trabalho foi em relação ao Programa de Subvenção Econômica do Óleo Diesel, de 

natureza emergencial. O programa cumpriu seu objetivo de interromper a greve dos caminhoneiros, em 

maio de 2018, ao custo de R$ 6,8 bilhões, contudo não teve impacto sobre o complexo mecanismo que 

deu causa ao aumento de preços motivador da greve dos caminhoneiros. 

O trabalho também chamou a atenção para as projeções oficiais, que indicam elevado risco de aumento 

da dependência externa para o abastecimento interno de combustíveis.  

MINAS E ENERGIA 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/parceria-com-a-iniciativa-privada-pode-ser-o-caminho-para-retomar-angra-3-8A81881F701C7A860170213F264D3C38.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A208%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=93a91000-5d87-11ea-9eb3-c7fa8bb507c8
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-verifica-que-causas-da-greve-dos-caminhoneiros-ocorrida-em-2018-nao-foram.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/3659120181.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=22e3da60-4d03-11ea-b5a3-1f004c0a8282
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Concessão de áreas para exploração do pré-sal no Rio de Janeiro é aprovada com ressalvas 

Acórdão 288/2020- Plenário. Relator: Min. Raimundo Carreiro 

O Tribunal acompanhou a Sexta Rodada de Licitações para outorga de blocos situados na Bacia de 

Santos (Aram, Bumerangue, Cruzeiro do Sul e Sudoeste de Sagitário) e na Bacia de Campos (Norte de 

Brava), ambos na área do Polígono do Pré-Sal, para exploração e produção de petróleo e gás natural em 

regime de partilha de produção.  

O TCU considerou que, sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) atendeu, com ressalvas, aos requisitos previstos para a concessão. 

Apesar do grande número de empresas petroleiras inscritas, somente um consórcio formado pela 

Petrobras (80%) e pela chinesa CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltda. (20%) apresentou oferta, e apenas 

para o bloco Aram. Na avaliação do TCU, a baixa competitividade no âmbito da 6ª Rodada de Partilha 

não decorre necessariamente do Regime de Contratação para exploração e produção de petróleo e gás 

natural, pois outros fatores podem ter contribuído para tanto, tais como o calendário dos leilões, com 

alta concentração em 

curto espaço de 

tempo, e também o 

direito de preferência 

garantido à Petrobras. 

Uma das ressalvas que 

o Tribunal impôs para 

a aprovação da rodada 

diz respeito à 

aprovação dos bônus 

de assinatura e das 

alíquotas mínimas de 

partilha dos blocos 

Aram e Cruzeiro do Sul, 

pois foi utilizado o 

critério de “maior 

arrecadação em 

valores nominais”, 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/concessao-de-areas-para-exploracao-do-pre-sal-no-rio-de-janeiro-e-aprovada-com-ressalvas.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A288%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=0e78e060-622b-11ea-93f3-152ea3281621
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-verifica-que-causas-da-greve-dos-caminhoneiros-ocorrida-em-2018-nao-foram.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/concessao-de-areas-para-exploracao-do-pre-sal-no-rio-de-janeiro-e-aprovada-com-ressalvas.htm
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baseado em modelagem econômica que apresentou menor arrecadação atualizada a valor presente, 

menores valores de bônus de assinatura e menores alíquotas mínimas de partilha.  

Além disso, o TCU encontrou deficiências nas fundamentações do processo decisório do Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE) que definiu os parâmetros econômicos para as outorgas da Sexta 

Rodada de Licitações do Regime de Partilha de Produção. 

Alienação de direitos minerários de empresas estatais é espécie de desestatização 
Acórdão 443/2020- Plenário. Relator: Min. Ana Arraes 

O TCU apreciou consulta formulada pelo então Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da 

República substituto acerca da incidência dos procedimentos previstos na Instrução Normativa-TCU 

81/2018 às licitações dos ativos minerários de titularidade de empresas estatais federais qualificados no 

Programa de Parceria de Investimento (PPI).  

A questão central da consulta está nos ativos minerários da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

(CPRM) decorrentes de pesquisas minerais realizadas pela então sociedade de economia mista até o ano 

de 1994. Nesse ano, a CPRM transformou-se em empresa pública, deixou de realizar pesquisas como 

atividade central e passou a desempenhar, principalmente, a função de Serviço Geológico do Brasil. 

Consequentemente, surgiu a dúvida sobre se suas licitações não se aproximariam mais de uma ação de 

desinvestimento ou mera transação de venda de ativos. 

O Tribunal respondeu ao consulente que a alienação de direitos minerários de empresas estatais, 

mediante contratos de parceria para execução de empreendimentos públicos de infraestrutura 

qualificados no PPI, configura espécie de desestatização, nos termos da Lei 13.334/2016, e é, portanto, 

alcançada pelo rito de fiscalização previsto na IN-TCU 81/2018.  

Ministério da Saúde deverá assegurar transferência de tecnologia em PDPs 
Acórdão 544/2020- Plenário. Relator: Min. Raimundo Carreiro 

O Tribunal examinou representação sobre possíveis irregularidades em propostas de projeto de Parceria 

para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) apresentadas ao Ministério da Saúde (MS) referente ao Insumo 

Farmacêutico Ativo Entricitabina + Tenofovir que impediriam sua aprovação. 

Quanto ao mérito, a representante alega que não seria possível realizar PDP com parceiro privado que não 

possua o registro do produto objeto da parceria junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Esse argumento não foi aceito pelo TCU, uma vez que o parceiro privado realmente não pode fornecer o 

medicamento antes da obtenção do registro na Anvisa, mas nada impediria a sua participação em PDP. 

Além disso, a representante aponta que possui pedidos de patente junto ao Instituto Nacional de 

Propriedades Industriais (INPI) referentes ao insumo farmacêutico ativo (IFA). A alegação não prosperou 

no âmbito do Tribunal, pois um pedido de patente não é o mesmo que um registro efetivamente deferido 

pelo INPI.  

Também foi questionada a inexistência de procedimento de chamamento público para a escolha da 

empresa com quem ocorreria a celebração da PDP. Neste ponto, houve, de fato determinação da Corte 

de Contas para se realizar chamamento público. No entanto, essa decisão do TCU foi posterior à seleção 

das empresas. 

PRESIDÊNCIA E RELAÇÕES EXTERIORES 

SAÚDE 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/alienacao-de-direitos-minerarios-de-empresas-estatais-e-especie-de-desestatizacao.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A443%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=10639830-6482-11ea-84e2-69ff698d49e1
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/uniao/ministerio-da-saude-devera-assegurar-transferencia-de-tecnologia-em-pdps-8A81881E70D0D1D5017108F3C6C41086.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A544%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=723d2ce0-6eb1-11ea-8bdf-8b8709056768
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Outro ponto alegado pela representante é o caso de Farmanguinhos, pela ausência de motivação para a 

seleção do parceiro privado. O Tribunal verificou que, em março de 2019, a Farmanguinhos possuía 13 

parcerias com termo de compromisso assinado, sendo que, em cinco delas, o parceiro privado detentor 

ou desenvolvedor da tecnologia é uma única empresa. Já as outras empresas não constam em nenhuma 

PDP como desenvolvedora ou detentora da tecnologia. 

O ponto de concordância do TCU foi não haver transferência da tecnologia de produção do IFA, mas só da 

fabricação do medicamento. Por isso, o Tribunal determinou à Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) para que adote providências, no prazo de 60 

dias, para implementar medidas que assegurem a transferência de tecnologia de produção de IFA para o 

parceiro público no âmbito das PDP a serem celebradas. 

Problemas na governança e na gestão da política de saúde dos povos indígenas 
Acórdão 599/2020- Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler 

O TCU realizou auditoria operacional acerca de irregularidades ocorridas em contratações no âmbito da 

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígena (Pnaspi) e tratada em processos de 

representação e denúncia no âmbito deste Tribunal. 

O trabalho apontou fragilidades nos principais aspectos da governança e da gestão exercidas pela 

Secretaria Especial da Saúde Indígena (Sesai), nas contratações que embasam sua execução. A Sesai não 

demonstrou ter adotado diretrizes para padronizar as contratações e nem para orientar a elaboração do 

Plano Anual de Contratações (PAC) por parte dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei).  

Além disso, os mecanismos de controle adotados pela Sesai também se mostraram deficientes e 

incapazes de evitar riscos básicos nas contratações executadas. As práticas atinentes à transparência são 

deficitárias, o que impacta negativamente a expectativa de controle em geral e abre espaço para o 

cometimento de fraudes e atos de corrupção. 

Como resultado, o Tribunal determinou à Sesai, que defina estratégia para as contratações relacionadas à 

Pnaspi, com a adoção de uma série de medidas destinadas à melhoria da governança e da gestão.  

  

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/problemas-na-governanca-e-na-gestao-da-politica-de-saude-dos-povos-indigenas.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2795220193.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=c4b2da50-6ed0-11ea-8456-d7c35727f17c
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4. GOVERNANÇA E GESTÃO  

 
 

 

No âmbito do Tribunal de Contas da União, assim como no setor público de uma forma geral, 

governança compreende, essencialmente, os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em 

prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas 

e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Dessa forma, Governança consiste, ainda, em 

estabelecer política de gestão, que permita o alinhamento de projetos e atividades à estratégia da 

organização e possibilite aferir o alcance de benefícios, resultados, objetivos e metas.  

O Tribunal é um dos poucos órgãos da República com dupla preocupação em relação ao tema 

governança no contexto da Administração Pública: na sua atuação administrativa, tem o dever de 

otimizar seus processos de trabalho e de ser exemplo para todos os gestores e, quando em sua atuação 

na área fim, exercendo o controle externo, precisa contribuir para o aperfeiçoamento de todos os demais 

órgãos e entidades. 

4.1.  Planejamento e Gestão  

O TCU busca cumprir com excelência sua missão institucional de aprimorar a Administração Pública 

em benefício da sociedade por meio do controle externo. Para tanto, o Tribunal estabelece, no Plano de 

Gestão, suas diretrizes bianuais, o que possibilita definir a sequência lógica de execução de sua estratégia, 

garantindo foco às ações de controle, o uso adequado dos recursos disponíveis e o alinhamento das 

unidades à estratégia do Tribunal.  

http://portal.tcu.gov.br/comunidades/governanca/
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O sistema de planejamento e gestão da estratégia do Tribunal consiste no conjunto de princípios e 

práticas gerenciais, em especial planos institucionais, estabelecidos com o propósito de orientas, direcionar e 

comunicar o modelo de atuação e os resultados almejados pelo TCU. Orienta-se por critérios de governança e 

princípios de eficiência, responsabilidade, transparência, comunicação, flexibilidade, accountability, gestão de 

riscos e cultura orientada a resultados. 

O sistema de planejamento e gestão é instrumentalizado em planos institucionais, que contemplam 

metas e indicadores de curto, médio e longo prazos.  

Os planos traduzem três níveis de gestão: estratégico, tático e 

operacional. São responsáveis por operacionalizar as estratégias definidas 

pelo Tribunal. No mais alto nível, o Plano Estratégico orienta a elaboração 

dos demais planos institucionais e possui periodicidade de seis anos. O 

Plano Estratégico tem por finalidade estabelecer as principais diretrizes de 

controle externo e de gestão para o período de sua vigência, além de 

direcionar as ações das unidades do TCU na busca por resultados mais 

efetivos para a sociedade. 

O nível tático é composto pelo Plano de Gestão, aprovado pelo Presidente do TCU a cada dois anos. É 

o instrumento que traz as prioridades de gestão e os principais trabalhos a serem realizados no biênio. O 

Plano de Gestão contém as diretrizes da gestão, os objetivos estratégicos priorizados, as ações 

estruturantes e os trabalhos de controle priorizados. Além disso, define as metas institucionais, por meio 

das quais são realizadas as mensurações de desempenho do TCU, que ocorrem duas vezes ao ano (em 31 de 

março e 30 de setembro, isto é, apuração semestral deslocada do ano civil). 

No período avaliativo que compreende o semestre outubro/2019 a março/2020, o desempenho do 

TCU alcançou o resultado de 102,7% em 30 de março de 2020. Do conjunto de seis indicadores que 

compõem o resultado institucional, três tiveram resultado superior à meta estabelecida para o período. O 

significado global desses números é que o desempenho do TCU foi superado em 2,7% no período. 

Resultado Institucional - Plano de Gestão 2019-2021 (outubro/2019 a março/2020) 

Indicadores Peso Meta Resultado Resultado % % Final 

Índice de apreciação conclusiva de trabalhos relevantes instruídos 30% 65% 67,6% 104,0% 31,2% 

Índice de apreciação conclusiva de processos instruídos 20% 70% 71,8% 102,6% 20,5% 

Índice de apreciação conclusiva de processos autuados até 2017 
instruídos 

15% 50% 47,9% 95,8% 14,4% 

Índice de apreciação conclusiva de atos de pessoal instruídos 15% 90% 118,1% 
131,2%* 
(125,0%) 

18,7% 

Índice de processos em grau de recurso com até 90 dias em 

gabinetes de ministro 
10% 55% 46,7% 84,9% 8,5% 

Índice de apreciação conclusiva de processos de contas anuais 

autuados em 2019 instruídos 
10% 80% 75,0% 93,8% 9,4% 

Resultado Institucional do TCU em março de 2020  102,7% 

Fonte: Sistema Sinergia. 
* Resultado ajustado para o limite máximo de 125% 

Mais informações sobre o sistema de Planejamento e Gestão do TCU podem ser consultadas no 

sítio: https://portal.tcu.gov.br/planejamento/planejamento-institucional/ 

http://portal.tcu.gov.br/planejamento/planejamento-institucional/
https://portal.tcu.gov.br/planejamento/planejamento-institucional/
https://portal.tcu.gov.br/planejamento/planejamento-institucional/nivel-estrategico/
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4.2. Alianças Estratégicas 

Interagir com a sociedade, por meio do estabelecimento de canais apropriados de diálogo, e 

estreitar o relacionamento com órgãos de controle, com vistas à atuação integrada, permitem a 

identificação de áreas de risco na gestão de recursos públicos, além da captação e disseminação de 

informações e práticas para o exercício do controle.  

4.2.1. Interação com a sociedade 

Com o objetivo de aperfeiçoar os seus canais de comunicação 

com o público externo e fomentar o controle social, o Tribunal 

disponibiliza produtos, serviços, informações e orientações 

relacionados à atividade de controle externo.  

Para tanto, o TCU busca oferecer ao cidadão produtos e 

serviços alinhados às modernas plataformas informacionais. 

Exemplo disso é o robô denominado “Zello” (em homenagem ao 

ilustre Inocêncio Serzedello Corrêa) que interage com o cidadão por 

meio de mensagens de texto no Twitter, prestando informações 

confiáveis a respeito da atuação do TCU. O assistente virtual está 

disponível no perfil do TCU no Twitter (@TCUoficial).  

Encontra-se em fase de teste uma nova versão do 

chatbot Zello para WhatsApp. Assim que finalizado o projeto 

piloto, a tecnologia estará disponível no número 61 3527-2000  

Ademais, o Tribunal de Contas da União, com o propósito de se aproximar mais dos diversos 

usuários dos seus serviços, mantém o seu Portal em constante evolução e disponibilizou para 

jurisdicionados, gestores públicos e cidadãos uma nova Carta de Serviços prestados ao público externo.  

A nova carta traz o conceito “todos os serviços em um só lugar”. O objetivo é oferecer, de forma 

rápida e fácil, o acesso aos serviços prestados ao cidadão pelo TCU em uma única página, de forma 

agrupada nas seguintes categorias: 

• Serviços processuais; 

• Certidões; 

• Sessões, jurisprudência e 

normativos; 

• Serviços de comunicação e 

informação; 

• Educação, cultura e eventos; 

• Transparência; e 

• Serviços de apoio ao cidadão. 

http://twitter.com/#!/TCUoficial
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/
https://portal.tcu.gov.br/ouvidoria/servicos-ao-cidadao/
https://api.whatsapp.com/send?phone=556135272000&text=Oi,%20Zello
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4.2.1.1. Transparência da atuação do TCU durante a pandemia do Covid19 

O TCU lançou um painel que reúne, em um só 

ambiente, todas as informações acerca dos processos em 

tramitação no Tribunal relacionados ao tema da Covid-19. 

O painel foi planejado para ampliar a transparência da 

atuação do TCU durante a pandemia. A plataforma 

organiza as informações em gráficos que permitem, em um só clique, efetuar consultas dos processos 

por tema, ministro relator, unidade técnica ou órgãos e entidades jurisdicionadas.  

A iniciativa integra as ações do Coopera - Programa especial de atuação no enfrentamento à 

crise da Covid-19. O Coopera busca apoiar o gestor público e a sociedade neste momento de combate à 

pandemia. Acesse o painel clicando na imagem acima ou no link https://portal.tcu.gov.br/coopera/ . 

Além disso, também buscando maior interação com a sociedade, são divulgados notícias, fotos, 

vídeos e informações atualizadas sobre a atuação do Tribunal, na fiscalização do patrimônio público do 

Brasil, os quais são disponibilizados no Portal TCU (http://portal.tcu.gov.br).  

Na versão eletrônica do presente Relatório, clique nas imagens para acessar os conteúdos dos tópicos 

a seguir ou, se preferir, utilize os respectivos QR-codes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.tcu.gov.br/coopera/
http://portal.tcu.gov.br/
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/minuto-do-tcu/
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/
https://portal.tcu.gov.br/coopera/
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/tv-tcu/
https://www.youtube.com/user/TCUoficial
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Com o intuito de estimular a participação do cidadão e fomentar o controle social e a interação 

com o Congresso Nacional, o TCU disponibiliza serviços, informações e orientações relacionados à 

atividade de controle. Estão relacionados a seguir, alguns dos serviços disponibilizados no Portal TCU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/
http://portal.tcu.gov.br/ouvidoria/
http://portal.tcu.gov.br/dialogo-publico/
http://portal.tcu.gov.br/webservices-tcu/
http://portal.tcu.gov.br/apps-tcu/
http://portal.tcu.gov.br/ouvidoria/servicos-ao-cidadao/
http://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/inicio/
http://portal.tcu.gov.br/e-tcu/protocolo-eletronico/
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4.2.2. Cooperação internacional 

O TCU é uma instituição reconhecida pela 

comunidade das Entidades de Fiscalização Superior 

por sua ativa participação nos diversos fóruns de 

cooperação internacional. Além de ser membro 

efetivo de diversos grupos e comitês da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(Intosai), o Tribunal preside o PSC, Comitê de Normas Profissionais de Auditoria da referida organização. Em 

todos esses fóruns, o TCU atua apresentando sua experiência técnica e contribuindo para o 

desenvolvimento de diretrizes e padrões internacionais de auditoria.  

Importante registrar que, no final de 2019, os países-membros da Intosai, reunidos durante a 

realização do XXIII Congresso Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Incosai), elegeram o 

Brasil para a Vice-Presidência da entidade no período de 2020 a 2022.  

No âmbito regional, o Tribunal tem desempenhado importante papel de liderança, seja na 

Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), seja na 

Organização das Entidades Fiscalizadoras Superiores dos Países do Mercosul e Associados (EFSUL).  

4.2.3. Acordos de cooperação  

O TCU firma acordos de cooperação técnica com órgãos e entidades públicos, nacionais e 

internacionais, bem como com entidades civis, com o objetivo de aprimorar o cumprimento de sua missão 

institucional e conferir maior eficiência, eficácia e efetividade à gestão pública. 

Órgão/Instituição Objeto 

Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon) e Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP) - Aditivo 1 

Realizar atividades de pesquisa e de aperfeiçoamento de dados capazes de 
aprofundar o conhecimento acerca das Diretrizes de Controle Externo Atricon 
relacionadas à temática “Controle externo na gestão da segurança pública”. 

Ministério Público Federal (MPF) 

Disciplinar o intercâmbio de tecnologias, conhecimentos e bases de dados 
entre os partícipes, objetivando, em especial, o recebimento e o 
processamento, via sistema, de informações relacionadas a movimentações 
bancárias.  

Rede de Controle da Gestão Pública 
– Estado do Piauí (PI) - Aditivo 1 

Ampliar e aprimorar a articulação de parcerias entre os órgãos públicos e as 
entidades partícipes, nas diversas esferas da Administração Pública com 
atuação no Estado do Piauí mediante a formação de rede de âmbito estadual, 
e, adicionalmente, a interação da rede formada pelos signatários do acordo 
com a Rede de Controle da Gestão Pública, com a finalidade de desenvolver 
ações direcionadas à fiscalização da gestão pública, ao diagnóstico e combate 
à corrupção e ao incentivo e fortalecimento do controle social, entre outras. 

Nesta – Fundação para Inovação do 
Reino Unido 

Obter, traduzir, compartilhar e utilizar um dos guias da Nesta (UK), intitulado 
Skills, attitudes and behaviours that fuel public innovation: a guide to getting 
the most from Nesta’s Competency Framework for Experimenting and Public 
Problem Solving – Guide Translation Services (Habilidades, atitudes e 
comportamentos que fomentam a inovação pública: um guia para o 
aproveitamento máximo do Quadro de Competências do Nesta para 
Experimentação e Solução de Problemas Públicos - Guia de Serviços de 
Tradução) 

Fonte: Secretaria-Geral da Presidência (Segepres). 
 

https://www.intosai.org/
https://www.intosai.org/
https://incosai2019.ru/en/
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1575:1::::::
https://portal.tcu.gov.br/relacoes-institucionais/relacoes-internacionais/#intosai
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4.2.4. Transparência da Gestão  

O Tribunal, em cumprimento à Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), bem como, no 

intuito de oferecer à sociedade uma maior transparência sobre suas ações e atividades, disponibiliza 

informações sobre as contas do TCU, licitações e contratos, concursos, relatórios e outros temas de 

interesse da sociedade. Tais informações, podem ser acessadas no Portal TCU, no endereço eletrônico: 

http://portal.tcu.gov.br/transparencia/.  

4.2.5. Sustentabilidade 

Em consonância com Política Institucional de Sustentabilidade 

estabelecida pela Resolução-TCU 268, de 2015, alinhada à Agenda Ambiental 

na Administração Pública (A3P) e também às iniciativas inerentes aos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), promovidos pela Organização das 

Nações Unidas, o Tribunal vem desenvolvendo diversas iniciativas com vistas à 

promoção da sustentabilidade.  

Para mais informações sobre o tema, acesse a área de 

sustentabilidade no Portal TCU, no endereço http://portal.tcu.gov.br/transparencia/sustentabilidade/  

4.2.6. Desenvolvimento Profissional 

O Instituto Serzedello Corrêa (ISC), escola de governo do TCU, é a unidade 

de apoio estratégico responsável pelas ações de educação corporativa do 

Tribunal. Destina-se a promover o desenvolvimento de competências 

profissionais e organizacionais e a educação continuada de servidores e 

colaboradores da Corte de Contas, bem como de ações educativas voltadas ao 

público externo que contribuam com a efetividade do controle e a promoção da 

cidadania. Também é responsável pela seleção, formação e integração inicial de novos servidores.  

Mais informações sobre o Instituto e sobre os cursos e eventos ofertados podem ser 

consultadas no 

endereço 

eletrônico: 

https://contas.tcu.g

ov.br/ead/.   

 

 

 

  Sede do Instituto Serzedello Corrêa (ISC), em Brasília 

http://portal.tcu.gov.br/transparencia/
http://portal.tcu.gov.br/transparencia/
http://portal.tcu.gov.br/transparencia/sustentabilidade/
https://contas.tcu.gov.br/ead/
https://contas.tcu.gov.br/ead/
http://portal.tcu.gov.br/transparencia/sustentabilidade/
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4.2.7. Gestão Orçamentária e Financeira 

A despesa liquidada até o final do 1º trimestre de 2020 foi de R$ 498.896.667,31, que 

corresponde a 22,33% da dotação orçamentária disponível para execução no ano. O quadro a seguir 

detalha a execução orçamentária e financeira do Tribunal no referido período.  

Execução orçamentária e financeira até o 1º trimestre de 2020 

Fonte: Tesouro Gerencial. Consulta em 08/04/2020 

(1) Dotação Disponível = (+) LOA R$ 2.235.270.725,00 (-) Dotação Indisponível R$ 6.400.000,00 
Nota 1: os valores constantes do item Serviços de Terceiros são relativos às naturezas de despesa 33, 36, 37 e 39, nas modalidades de aplicação 90 e 91. 
Nota 2: os valores constantes do item Auxílios Financeiros são relativos às naturezas de despesa 08, 46, 48, 49 e 93, nas modalidades de aplicação 90 e 91. 
Nota 3: os valores referentes a Outras Despesas são obtidos pela diminuição do saldo de Outros Custeios com Material de Consumo, Serviços de Terceiros 
e Auxílios Financeiros.  

 

 

  

Natureza da Despesa Dotação (1) (R$) 
Liquidado no 

Trimestre (R$) 
(%) 

Liquidado no Ano 
(R$) 

(%) Disponível (R$) 

DESPESAS CORRENTES 2.185.717.212,00 498.800.744,32 22,82 498.800.744,32 22,82 1.686.916.467,68 

PESSOAL 1.913.464.946,00 461.333.924,55 24,11 461.333.924,55 24,11 1.452.131.021,45 

Ativo 958.012.498,00 237.763.242,80 24,82 237.763.242,80 24,82 720.249.255,20 

Inativo e Pensionistas 803.753.145,00 191.155.556,63 23,78 191.155.556,63 23,78 612.597.588,37 

PSSS 151.699.303,00 32.415.125,12 21,37 32.415.125,12 21,37 119.284.177,88 

JUROS E ENC. DÍVIDA ------- ------- ------- ------- ------- --------------------- 

OUTROS CUSTEIOS 272.252.266,00 37.466.819,77 13,76 37.466.819,77 13,76 234.785.446,23 

Material de Consumo 2.011.446,92 158.753,26 7,89 158.753,26 7,89 1.852.693,66 

Serviços de Terceiros (1) 118.554.906,04 14.398.950,01 12,15 14.398.950,01 12,15 104.155.956,03 

Auxílios Financeiros (2) 73.198.867,68 18.711.768,46 25,56 18.711.768,46 25,56 54.487.099,22 

Outras Despesas (3) 78.487.045,36 4.197.348,04 5,35 4.197.348,04 5,35 74.289.697,32 

DESPESAS DE CAPITAL 48.342.846,00 95.922,99 0,20 95.922,99 0,20 48.246.923,01 

TOTAL GERAL 2.234.060.058,00 498.896.667,31 22,33 498.896.667,31 22,33 1.735.163.390,69 
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Fonte: Tesouro Gerencial. Consulta em 13/01/2020 

(1) Dotação Disponível = (+) LOA R$ 2.233.179.976,00 (-) Dotação Indisponível R$ 0,00 
Nota 1: os valores constantes do item Serviços de Terceiros são relativos às naturezas de despesa 33, 36, 37 e 39, nas modalidades de aplicação 90 e 91 
Nota 2: os valores constantes do item Auxílios Financeiros são relativos às naturezas de despesa 08, 46, 48, 49 e 93, nas modalidades de aplicação 90 e 91. 
Nota 3: os valores referentes a Outras Despesas são obtidos pela diminuição do saldo de Outros Custeios com Material de Consumo, Serviços de 
Terceiros e Auxílios Financeiros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

ANEXOS 

5 
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5. ANEXOS  

5.1. Anexo I – Fixação de prazo para anulação e sustação de atos e contratos 

Fixação de prazo para anulação e sustação de atos e contratos 

Determinação Unidade Jurisdicionada/Dados da Deliberação 

Anulação, revogação, 

suspensão, rescisão e 

ajustes de Contrato 

Prefeitura Municipal de Água Limpa – GO. (Acórdão 214/Plenário, de 5/2/2020, TC 

037.325/2019-1, Relator: Min. Aroldo Cedraz). 

Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb). (Acórdão 364/Plenário, de 

19/2/2020, TC 009.753/2019-2, Relator: Min. Subst. Augusto Sherman). 

Fundação Universidade do Amazonas (UFAM). (Acórdão 610/Plenário, de 18/3/2020, TC 

038.083/2019-1, Relator: Min. Raimundo Carreiro). 

Ministério da Saúde (PE-MS). (Acórdão 423/Plenário, de 4/3/2020, TC 025.407/2017-1, 

Relator: Min. Augusto Nardes). 

Anulação, revogação, 

suspensão e ajustes em 

Licitação 

Grupamento de Apoio de São José dos Campos. (Acórdão 224/Plenário, de 5/2/2020, TC 

037.042/2019-0, Relator: Min. Vital do Rêgo). 

21ª Companhia de Engenharia de Construção do Comando do Exército (21ª CEC). (Acórdão 

369/Plenário, de 19/2/2020, TC 005.186/2019-6, Relator: Min. Subst. Marcos Bemquerer). 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Estado do Paraná 

(SENAR/PR). (Acórdão 431/Plenário, de 4/3/2020, TC 036.574/2018-0, Relator: Min. 

Benjamin Zymler). 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI). (Acórdão 674/Plenário, de 25/3/2020, TC 
037.069/2019-5, Relator: Min. Walton Alencar). 

Devolução e/ou 

suspensão de pagamentos 

indevidos a servidores, 

procuradores, 

desembargadores e juízes 

Ministério da Defesa. (Acórdão 339/ 1° Câmara, de 28/01/2020, TC 027.940/2015-2, 
Relator: Min. Vital do Rêgo). 

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região/PA e AP (TRT/PA e AP). (Acórdão 3.821/1° 
Câmara, de 31/3/2020, TC 001.997/2020-3, Relator: Min. Walton Alencar). 

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Espírito Santo. 
(Acórdão 633/2°Câmara, de 4/2/2020, TC 028.378/2017-2, Relator: Min. Raimundo 
Carreiro). 

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio 
Grande do Sul. (Acórdão 2.584/2°Câmara, de 17/3/2020, TC 028.394/2017-8, 
Relator: Min. Raimundo Carreiro). 

Outros 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI).  (Acórdão 285/Plenário, de 12/2/2020, TC 003.193/2018-7, Relator: Min. 
Raimundo Carreiro). 

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex).  
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5.2. Anexo II – Medidas cautelares concedidas no trimestre 

Unidade Jurisdicionada Medida Cautelar concedida 
Valor envolvido 
na cautelar (R$) 

CEARÁ 

Banco do Nordeste do 
Brasil S.A. (BNB) 

Suspender o Pregão Eletrônico 126/2019, cujo objeto é a contratação de 
contact center para a prestação de serviços de atendimento humano, 
receptivo e ativo, por meio de diversas mídias e canais de atendimento. 
(Acórdão 424/Plenário, de 4/3/2020, TC 004.030/2020-6, Relator: Min. 
Subst. Weder de Oliveira, Unidade Técnica: Selog). 

22.810.467,39 

DISTRITO FEDERAL 

Casa Civil da 
Presidência da 

República/ Ministério 
da Economia/ 
Ministério do 

Desenvolvimento 
Regional 

Autorizar que a concessão e a fruição dos benefícios tributários prorrogados 
pela Lei 13.799/2019, ocorram já a partir de 1º/1/2020, independentemente 
da implementação da sua redução em pelo menos 10%, como exigido pelo § 
1º do art. 116 da Lei 13.704/2018. (Acórdão 62/Plenário, de 22/1/2020, TC 
000.605/2019-0, Relator: Min. Bruno Dantas, Unidade Técnica: Semag).  

755.710.000,00 

Caixa Participações S.A. 
(CAIXAPAR) 

Abster-se de consumar a aquisição das ações referentes à opção exercida 
pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (FENAE) em 
20/11/2018 decorrente da subcláusula 6.1.1 do acordo de acionistas 
firmado entre elas. (Acórdão 82/Plenário, de 22/1/2020, TC 009.938/2019-2, 
Relator: Min. Bruno Dantas, Unidade Técnica: SecexFinanças). 

63.761.709,94 

Agência Nacional de 

Águas (ANA) 

Suspender o Pregão Eletrônico para Registro de Preços 22/2019, tendo por 
objeto a contratação de empresa para desenvolvimento de projeto 
executivo de sinalização, com confecção, fornecimento e instalação de 
placas, adesivos, sinalização tátil, mural e filtro solar a serem aplicados nos 
edifícios da Agência. (Acórdão 128/Plenário, de 29/1/2020, TC 
000.500/2020-8, Relator: Min. Benjamin Zymler, Unidade Técnica: Selog). 

8.524.822,50 

Ministério Público da 

União (MPU) 

Determinar que os valores efetuados erroneamente através de crédito 
extraordinário sejam corrigidos e computados como parte do teto 
estabelecido para o MPU em razão da Medida Provisória 711/2016. 
(Acórdão 362/Plenário, de 19/2/2020, TC 040.306/2019-4, Relator: Min. 
Bruno Dantas, Unidade Técnica: Semag). 

121.000.000,00 

Ministério da Educação 
(MEC) 

Com base no artigo 276, caput, do Regimento Interno/TCU, autorizo, 
excepcionalmente, a prorrogação do contrato 7/2018, do Ministério da 
Educação, pelo prazo de seis meses, a partir de 2/3/2020. (Acórdão 
456/Plenário, de 4/3/2020, TC 020.720/2017-3, Relator: Min. Subst. André 
de Carvalho, em substituição ao Min. Walton Alencar, por força da Portaria-
TCU 38, de 2/3/2020, Unidade Técnica: Selog). 

9.670.377,60 

Serviço Federal de 

Processamento de 

Dados (SERPRO) 

Suspender a execução do Contrato 73.353/2020, tendo por objeto a 
contratação da avaliação de processos e tecnologia, arquitetura, 
ferramentas e segurança da informação. (Acórdão 445/Plenário, de 
4/3/2020, TC 006.696/2020-1, Relator: Min. Bruno Dantas, Unidade 
Técnica: Sefti). 

12.317.301,14 

Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) 

Suspender a descontinuidade do Contrato STJ 076/2018, a respeito de atos 
perpetrados no âmbito de contrato firmado para o fornecimento e 
instalação de novos servidores risc baseado em processadores da família 
“power” com Sistema Operacional AIX – modelo s922 e serviços técnicos 
correlatos. (Acórdão 595/Plenário, de 18/3/2020, TC 002.288/2020-6, 
Relator: Min. Walton Alencar, Unidade Técnica: Sefti).  

2.510.733,55 
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ESPÍRITO SANTO 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito 

Santo 

Suspender, de imediato, todos os atos atinentes ao Pregão Eletrônico 
18/2019 (processo 23147003760201928) e aos contratos dele decorrentes, 
bem como não autorizar adesões à Ata de Registro de Preços 27/2019 ou a 
assinatura de novos contratos com base no referido instrumento (Despacho 
de 5/3/2020, TC 002.444/2020-8, Relator: Augusto Sherman, Unidade 
Técnica: Selog) 

2.070.871,94 

GOIÁS 

Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – 
Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal 

de Goiás 

Suspender a celebração do contrato decorrente do Pregão Eletrônico 
6/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para implantação e 
fornecimento de software para gerenciamento e armazenamento de 
imagens médicas, caso o instrumento já tenha sido firmado, abstenha-se de 
praticar qualquer ato com vistas à sua execução. (Acórdão 91/Plenário, de 
22/1/2020, TC 038.992/2019-1, Relator: Min. Subst. Marcos Bemquerer, 
Unidade Técnica: Selog). 

475.644,00 

Prefeitura Municipal de 
Água Limpa/GO 

Promova a anulação de todos os atos inerentes ao Pregão Presencial 
10/2019, destinado à aquisição de um caminhão coletor/compactador de 
lixo e uma pá carregadeira a serem pagos com recursos públicos federais 
transferidos àquela edilidade pela Superintendência do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (Sudeco) no âmbito do Convênio 883047/2019. (Acórdão 
214/Plenário, de 5/2/2020, TC 037.325/2019-1, Relator: Min. Aroldo Cedraz, 
Unidade Técnica: SecexDesenvolvimento). 

326.000,00 

Prefeitura Municipal de 
Bela Vista de Goiás/GO 

Suspender os atos decorrentes do Pregão 59/2019, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos, 
instalação, configuração, manutenção e suporte técnico para implantação 
de sistema de videomonitoramento urbano nas vias públicas da 
municipalidade. (Acórdão 372/Plenário, de 19/2/2020, TC 038.084/2019-8, 
Relator: Min. Subst. André Luís, Unidade Técnica: SecexDefesa). 

130.410,00 

PARAÍBA 

Governo do Estado da 

Paraíba 

Abster-se de aprovar repasses de recursos federais, relativos ao 
fornecimento de bens, obras e serviços realizados por meio de 
transferências voluntárias, ao Estado da Paraíba e aos municípios de João 
Pessoa/PB, Cabedelo/PB e Rio Tinto/PB. (Acórdão 530/Plenário, de 
11/03/2020, TC 034.218/2018-1, Relator: Min. Benjamin Zymler, Unidade 
Técnica: SecexAdministração). 

Não é possível 

determinar o 

valor (valores de 

2013 em diante) 

PIAUÍ 

Companhia de 
Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco 

e do Parnaíba 

Suspender a vigência da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão 
Eletrônico 2/2019, bem como a execução do contrato 3.130.00/2019, 
celebrado com a empresa Liga Engenharia Ltda, cujo objeto é a contratação 
de serviços de pavimentação. (Acórdão 68/Plenário, de 22/1/2020, TC 
034.271/2019-8, Relator: Min. Benjamim Zymler, Unidade Técnica: 
SeinfraCom). 

28.586.690,31 

RIO DE JANEIRO 

Comando de 

Operações Navais da 

Marinha 

(COMOPNAV) 

Suspender os atos decorrentes do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
8/2019, Lote 1, conduzido pelo COMOPNAV, que tem por objeto a aquisição 
de solução de infraestrutura integrada para datacenter, licenças de sistema 
operacional e licenças de acesso do cliente. (Acórdão 92/Plenário, de 
22/1/2020, TC 039.786/2019-6, Relator: Min. Subst. Marcos Bemquerer, 
Unidade Técnica: Sefti). 

3.684.850,00 

Escola de Guerra 

Naval (ENG) 

Suspender o andamento do Pregão Eletrônico 25/2019, cujo objeto é a 
contratação de serviços comuns de engenharia para ampliação do Setor de 
Ensino a Distância (Sead), localizado na cidade do Rio de Janeiro – RJ. 

120.000,00 
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(Acórdão 95/Plenário, de 22/1/2020, TC 038.281/2019-8, Relator: Min. 
Subst. André Luís, Unidade Técnica: Selog). 

Caixa Econômica 

Federal (CAIXA) /  

Abster-se de realizar qualquer repasse ao Munícipio do Rio de Janeiro ou ao 
Consórcio Complexo Deodoro, por conta do Termo de Compromisso 
437.260-90/2014, cujo objeto é a construção das obras do Complexo 
Olímpico de Deodoro, financiadas com recursos federais e destinadas à 
realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.  

149.838.763,66 

Empresa Municipal de 

Urbanização 

(RioUrbe) 

Abster-se de efetivar qualquer medição ou pagamento ao Consórcio 
Complexo Deodoro, com recursos do Termo de Compromisso 437.2260-
90/2014, cujo objeto é a construção das obras do Complexo Olímpico de 
Deodoro, financiadas com recursos federais e destinadas à realização dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. (Acórdão 421/Plenário, de 
4/3/2020, TC 008.545/2016-2, Relator: Min. Benjamin Zymler, Unidade 
Ténica: SeinfraUrb). 

Quantitativo de medidas cautelares concedidas: 18 

Valor Total em Medidas Cautelares:                                                                                                          R$ 78.760.864,89 
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex).  
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5.3. Anexo III – Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança na Administração Pública Federal 

Fonte: Sistema Sinergia.   

Responsáveis inabilitados  

UF Unidade Jurisdicionada Responsável (CPF) Processo Acórdão/Relator Período 

AL 
Prefeitura Municipal de 
Limoeiro de Anadia - AL 

James Marlan Ferreira Barbosa 
(CPF: 456.567.204-97) 

017.456/2016-9 
440/2020- Plenário 

(Min. Raimundo 
Carreiro) 

5 anos 

DF 
Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 

Diego Aquino Vivas Alves 
(CPF: 084.325.004-61) 

023.525/2017-7 
227/2020- Plenário 

(Min. Subst. André de 
Carvalho) 

7 anos 
Lucineide Pereira De Siqueira 

 (CPF: 315.052.648-55) 

MG 
Entidades/Órgãos do 
Governo do Estado de 
Minas Gerais 

Adarlan Alves Silva  
(CPF: 034.055.105-46) 

035.499/2018-4 
223/2020- Plenário 

(Min. Vital do Rêgo) 
5 anos 

PE 
Superintendência 
Estadual Do INSS - 
Recife/PE - INSS/MPS 

Wilson Joaquim Dos Santos 
(CPF: 344.283.724-34) 

007.120/2018-4 
622/2020- Plenário 

(Min. Subst. André de 
Carvalho) 

5 anos 

PI 
Entidades/Órgãos Do 
Governo Do Estado Do 
Piauí 

Arlindo Dias Carneiro Neto 
(CPF: 003.904.053-45) 

012.366/2015-3 
221/2020- Plenário 

(Min. Vital do Rêgo) 

5 anos 
Armando Irineu Evangelista 

(CPF: 374.700.273-00) 

Zorbba Baependi da Rocha Igreja 
(CPF: 849.836.803-06) 

6 anos 

RJ 
Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (INMETRO) 

Dirceu Barbosa Filho  
(CPF: 003.414.297-59) 

006.709/2016-8 
124-2/2020- Plenário 

(Min. Subst. Weder de 
Oliveira) 

8 anos 

PE Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. 

Gabio Borges Feitosa  
(CPF: 007.661.994-01) 

016.222/2017-2 
294/2020- Plenário 
(Min. Ana Arraes) 

8 anos 

Total de responsáveis inabilitados:  10 
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5.4. Anexo IV - Empresas declaradas inidôneas para licitar com a União 

Fonte: Sistema Sinergia.  

 

  

Empresas declaradas inidôneas  

UF Unidade Jurisdicionada Responsável (CPF ou CNPJ) Processo 
Acórdão/ 
Relator 

Período 

AL Prefeitura Municipal de 
Limoeiro de Anadia - AL 

Comercial de Alimentos Rural Ltda 
(CNPJ: 06.145.455/0001-11) 

017.456/2016-9 

440/2020-
Plenário (Min. 

Raimundo 
Carreiro) 

5 anos 
Comercial 15 de Novembro Ltda 

(CNPJ: 12.419.194/0001-12) 

AP 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 

Tecnologia do Amapá (IFAP) 
Sigiloso 017.168/2018-0 

673/2020-Plenário 
(Min. Walton 

Alencar) 
2 anos 

CE 
Justiça Federal - Seção 

Judiciária/CE - TRF-5 

Projecon - Projetos e Construções – 
Eireli 

(CNPJ: 05.461.618/0001-17) 

012.892/2013-0 
207/2020-

Plenário (Min. 
Walton Alencar) 

4 meses 

M W F Construções e Prestação de 
Serviços Ltda 

(CNPJ: 06.216.162/0001-15) 
5 anos 

Brick Engenharia e 
Empreendimentos Ltda. 

(CNPJ: 08.467.671/0001-16) 
4 meses 

DF 

Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos 

(Correios) 

Didática Comercial Ltda 
(CNPJ: 12.833.337/0001-15) 

036.846/2018-0 
87/2020-Plenário 

(Min. Bruno 
Dantas) 

6 meses 

Equipar Construção, Comércio e 
Serviços Ltda.-EPP 

(CNPJ: 20.818.184/0001-11) 
022.390/2019-7 

624/2020-
Plenário (Min. 

Subst. André de 
Carvalho) 1 ano 

Secretaria de Gestão Cardoso - Maia Frios Ltda 
(CNPJ: 68.442.427/0001-18) 

022.383/2019-0 

623/2020-
Plenário (Min. 

Subst. André de 
Carvalho) 

MT 
Entidades/Órgãos do 

Governo do Estado de Mato 
Grosso 

L. P. Engenharia Eireli  
(CNPJ: 14.811.114/0001-17) 

006.372/2017-1 
215/2020-Plenário 
(Min. Raimundo 

Carreiro) 
3 meses 

PE 
Governo do Estado de 

Pernambuco 

Agrotec Tecnologia em 
Agronegócio Ltda 

(CNPJ: 06.987.877/0001-10) 
011.020/2018-0 

160/2020-Plenário 
(Min. Subst. 

Marcos 
Bemquerer) 

2 anos 
Rurallog Logística e Comércio de 

Produtos Agropecuários Ltda 
(CNPJ: 09.544.440/0001-10) 

PR 
Prefeitura Municipal de 

Araucária - PR 
Sigiloso 024.163/2018-0 

450/2020-Plenário 
(Min. Vital do 

Rêgo) 
3 anos 

Total de empresas declaradas inidôneas: 13 
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5.5. Anexo V –- Solicitação de arresto de bens de responsável  

Arresto de bens 

UF 
Unidade 

Jurisdicionada 
Responsável (CPF ou CNPJ) Processo Acórdão/ Relator 

DF 

Empresa Brasileira 
de Correios e 

Telégrafos 
(Correios) 

Gábio Borges Feitosa 
 (CPF ***.661.994-**) 016.222/2017-2 

294/2020- Plenário 
(Min. Ana Arraes) 

DF 
Instituto Nacional 
do Seguro Social 

(INSS) 

Diego Aquino Vivas Alves 
(CPF ***.325.004-**) 

023.525/2017-7 
227/2020- Plenário 
(Min. Subst. André 

de Carvalho) 
Lucineide Pereira de Siqueira  

(CPF ***.052.648-**) 

Damião Beltrão Ferreira 
 (CPF ***.372.104-**) 

002.108/2018-6 
457/2020- Plenário 
(Min. Subst. André 

de Carvalho) 
Maria das Dores Silvestre  

(CPF ***.529.304-**) 

DF 
Instituto Nacional 
do Seguro Social 

(INSS) 

João Roberto Porto  
(CPF ***.473.049-**) 

023.355/2017-4 
554/2020- Plenário 
(Min. Subst. André 

de Carvalho) 

Marilei Juventina Wolff da Silva Arruda  
(CPF ***.385.529-**) 

Maílton Pedro de Souza  
(CPF ***.512.879-**) 

DF 
Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) 
Wilson Joaquim dos Santos  

(CPF ***.283.724-**) 
007.120/2018-4 

622/2020- Plenário 
(Min. Subst. André 

de Carvalho)  

DF 
Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) 

João Roberto Porto  
(CPF ***.473.049-**) 

023.355/2017-4 
554/2020- Plenário 
(Min. Subst. André 

de Carvalho) 

Marilei Juventina Wolff da Silva Arruda  
(CPF ***.385.529-**) 

Maílton Pedro de Souza  
(CPF ***.512.879-**) 

Total de Solicitações de Arresto de Bens: 13 

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)  
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5.6. Anexo VI - Obras com indícios de irregularidades graves  

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex). 

Observações:  

Dados atualizados até 03/04/2020. Não constam deste quadro as obras já excluídas do Anexo VI por Decreto Legislativo. 

Os dados deste relatório resumem a situação das fiscalizações e são fornecidos como referência para acompanhamento. A posição 

oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada obra. 

(*)  IGP: indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação (art. 118, §1º, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Lei 

13.898/2019 - LDO/2020). 

pIGP: proposta de indício de irregularidade grave com recomendação de paralisação é aquela que se enquadra no conceito de 

IGP previsto no inciso IV, mas cuja classificação encontra-se pendente de confirmação pelo Tribunal de Contas da União, 

por meio de decisão monocrática ou colegiada, nos termos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente; 

IGR: indícios de irregularidades graves com recomendação de retenção parcial de valores (art. 118, §1º, inciso V, da Lei 

13.898/2019 - LDO/2020). 

IGC: indícios de irregularidades graves que não prejudica a continuidade, aquele que não atende à conceituação contida nos 

incisos IV ou V do § 1º. (art. 118, §1º, inciso VI, da Lei 13.898/2019 - LDO/2020). 

 

 

  

Obras com indício de Irregularidade Grave 

UF Nome da obra Unidade Orçamentária Processo (Relator) 
Situação em 
23/10/2019 

Situação 
 atual (*) 

Anexo 
VI LOA 

AL 
Canal Adutor do Sertão 

Alagoano 
Ministério do Desenvolvimento 

Regional 
006.727/2017-4 

(Min. Augusto Nardes) 
IGP IGP SIM 

BA 
Obras de construção da 

BR-235/BA - km 282,0 a 

km 357,4 

Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - DNIT 

025.760/2016-5 
(Min. Subst. Augusto 

Sherman) 

IGR IGR NÃO 

BA 
Adequação de Trecho 

Rodoviário na BR-

116/BA 

Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - DNIT 

015.621/2018-9 
(Min. Subst. Weder de 

Oliveira) 

IGP IGP SIM 

RJ 
Obras de construção da 

BR-040/RJ 
Agência Nacional de Transportes 

Terrestres - ANTT 
023.204/2015-0 

(Min. Walton Alencar) 
IGP IGP SIM 

RS 
Obras de ampliação de 

capacidade da BR-

290/RS 

Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT 

010.370/2016-1 
(Min. Aroldo Cedraz) 

pIGP IGP SIM 

SP 
Corredor de ônibus - SP 

- Radial Leste - Trecho 1 
Ministério do Desenvolvimento 

Regional 
021.793/2019-0 

(Min. Bruno Dantas) 
IGP IGC SIM 

TO BRT de Palmas/TO 
Ministério do Desenvolvimento 

Regional 
018.777/2016-3 

(Min. Subst. André Luís) 
IGP IGP SIM 

http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A250C885960150CD7694B146CC&inline=1
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A250C885960150CD7694B146CC&inline=1
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=RELATORIO_PUBLICO:4:::NO::P4_COD_OBRA:1170
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=RELATORIO_PUBLICO:4:::NO::P4_COD_OBRA:1170
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=RELATORIO_PUBLICO:4:::NO::P4_COD_OBRA:2283
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=RELATORIO_PUBLICO:4:::NO::P4_COD_OBRA:2283
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=RELATORIO_PUBLICO:4:::NO::P4_COD_OBRA:2283
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=RELATORIO_PUBLICO:4:::NO::P4_COD_OBRA:2381
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=RELATORIO_PUBLICO:4:::NO::P4_COD_OBRA:2381
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=RELATORIO_PUBLICO:4:::NO::P4_COD_OBRA:2381
javascript:abrirProcesso(59370925)
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=RELATORIO_PUBLICO:4:::NO::P4_COD_OBRA:2180
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=RELATORIO_PUBLICO:4:::NO::P4_COD_OBRA:2180
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=RELATORIO_PUBLICO:4:::NO::P4_COD_OBRA:2234
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=RELATORIO_PUBLICO:4:::NO::P4_COD_OBRA:2234
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=RELATORIO_PUBLICO:4:::NO::P4_COD_OBRA:2234
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=RELATORIO_PUBLICO:4:::NO::P4_COD_OBRA:2177
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=RELATORIO_PUBLICO:4:::NO::P4_COD_OBRA:2177
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=RELATORIO_PUBLICO:4:::NO::P4_COD_OBRA:2273
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