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APRESENTAÇÃO 
 
 

Nos termos do § 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 2º trimestre de 2020 (abril a junho), o qual consigna os principais resultados 
decorrentes da atuação do Tribunal no período, no que se refere ao julgamento de contas, à 
apreciação de processos de fiscalização e à gestão administrativa da Casa. 

Destaco, preliminarmente, iniciativa adotada pelo Tribunal em resposta aos desafios 
trazidos pela pandemia do novo Coronavírus. Trata-se do Coopera - Programa especial de 
atuação no enfrentamento à crise da Covid-19, o qual reúne um conjunto de medidas que 
buscam apoiar o gestor público e a sociedade neste momento em que ações emergenciais são 
necessárias para o combate à pandemia. Como principal ação do Programa, está a 
implementação do Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à COVID-19, que 
consiste no acompanhamento de 27 ações desenvolvidas pelo Governo Federal. 

Dentre os trabalhos realizados pelo TCU no trimestre, teve relevância a elaboração do 
parecer prévio sobre as Contas do Governo da República relativas ao exercício de 2020, 
prestadas pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro. O exame realizado pelo Tribunal visa 
fornecer informações técnicas ao Poder Legislativo que emitirá o julgamento das referidas 
Contas.  

Em relação à ação fiscalizatória do Tribunal no período, destaco auditoria realizada com o 
objetivo de identificar indícios de irregularidades na concessão, na manutenção e no 
pagamento de benefícios assistenciais, em especial no Programa Bolsa Família. A atuação do 
TCU representou um benefício superior a R$ 2 bilhões para o País.  

Também teve relevância no trimestre, estudo econométrico realizado pelo TCU para 
apurar os prejuízos causados por empresas que fizeram parte de cartel que atuou em 
contratações da Petrobras entre 2004 e 2012. De acordo com o estudo, foram desviados, em 
virtude do conluio, mais de R$ 18 bilhões da Petrobrás.  

Em termos financeiros, os benefícios provenientes das ações de controle realizadas no 2º 
trimestre de 2020 totalizaram R$ 17.043.508.285,58, valor 31,87 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 20 medidas cautelares, referentes à aplicação 
de recursos superiores a R$ 326 milhões. Isso demonstra a visão proativa desta Casa em relação 
à defesa do patrimônio público e no intuito de evitar a concretização de danos ao Erário.  
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Esses são apenas alguns dos resultados decorrentes da ação de controle exercida pelo 
Tribunal no período, mas que reafirmam o compromisso e o empenho dos membros e 
servidores desta Instituição em fazer valer a missão a que se propõe, qual seja, “aprimorar a 
Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo”.  

Por fim, registro 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, agosto de 2020. 
 
 

JOSÉ MUCIO MONTEIRO 
Presidente do TCU 
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1. PRINCIPAIS RESULTADOS DO TCU no 2º TRIMESTRE DE 2020 

 

1.1. TCU em números 

Benefício financeiro das ações de controle externo R$ 17,043 bilhões 

Montante envolvido nas medidas cautelares adotadas R$ 326,602 milhões 

Responsáveis condenados em débito e/ou multados 695 

Valor das condenações em débito e multa R$ 1,919 bilhão 

Fiscalizações concluídas 64 

Processos de controle externo apreciados conclusivamente 1.681 

Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança na Administração Pública Federal 24 

Pessoas Jurídicas declaradas inidôneas para participar de licitações na 
Administração Pública Federal 16 

Indisponibilidades de bens decretadas 02 

Arrestos de bens solicitados 26 

Medidas cautelares adotadas 20 

Atos de pessoal apreciados 26.631 

Processos de cobrança executiva formalizados 606 

Valor envolvido nos processos de cobrança executiva R$ 512,991 milhões 

Acórdãos proferidos 8-132 
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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 2º 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 Tipo de benefício/ Ação de Controle Benefícios (R$) 

Correção de irregularidades ou impropriedades 

1.244/2020- 
Plenário (Min. 

Walton Alencar) 

Acompanhamento que verificou a viabilidade jurídica do 
ressarcimento ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), 
pelo Governo do Distrito Federal (GDF), dos valores das 
contribuições previdenciárias dos servidores e militares citados no 
inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal, indevidamente 
repassados ao GDF, de janeiro de 2003 a agosto de 2016. 

5.560.445.090,83 

727/2020- Plenário 
(Min. Ana Arraes) 

Auditoria realizada com o objetivo de avaliar a conformidade do 
Programa Terra Legal, na Amazônia Legal. 3.618.424.347,96 

1.545/2020- 
Plenário (Min. 
Aroldo Cedraz) 

Auditoria que avaliou a legalidade e legitimidade da aplicação de 
recursos do Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das 
Telecomunicações (Funttel) utilizados em convênios, contratos de 
repasses e projetos correspondentes ou outros instrumentos 
congêneres, consoante determinado no Acórdão 1.220/2008-TCU-
Plenário. Verificou-se, também, concomitantemente, o 
cumprimento de determinações contidas no Acórdão 544/2008-
TCU-Plenário, de relatoria do Min. Raimundo Carreiro. 

6.085.012,49 

989/2020- Plenário 
(Min. Subst. 

Augusto Sherman) 

Monitoramento de determinações do Acórdão 1.520/2015-TCU-
Plenário, prolatado ao apreciar a Fiscalização de Orientação 
Centralizada (FOC) - Governança e Gestão das Aquisições, que 
realizou levantamento da situação de governança e gestão das 
aquisições na Administração Pública Federal. 

281.242,74 

1.052/2020- 
Plenário (Min. 

Raimundo 
Carreiro) 

Verificação de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 
Eletrônico 8/2018, do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), tendo por objeto a contratação de soluções de 
gerenciamento de identidade e de acessos privilegiados e 
correlação de eventos. 

1.684.735,00 

906/2020- Plenário 
(Min. Subst. Weder 

de Oliveira) 

Verificação sobre supostas irregularidades em contratação de 
empresa especializada em contact center para prestação de 
serviços de atendimento humano, receptivo e ativo, por meio de 
diversas mídias e canais de atendimento, incluindo planejamento, 
gestão dos serviços e atividades acessórias inerentes ao processo 
de atendimento. 

7.222.286,56 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1244%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1244%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1244%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A727%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A727%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1545%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1545%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1545%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A989%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A989%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A989%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1052%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1052%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1052%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1052%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A906%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A906%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A906%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
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Acórdão/Relator Tipo de benefício/ Ação de Controle Benefícios (R$) 

1.259/2020- 
Plenário (Min. 

Benjamin Zymler) 

Verificação de possíveis irregularidades ocorridas em convênio 
firmado entre a Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves/AC e o 
Ministério da Defesa, no âmbito do Programa Calha Norte (DPCN), 
relacionadas ao Pregão Presencial 8/2019, tendo por objeto a 
aquisição de escavadeiras hidráulicas. 

1.002.000,00 

1.123/2020- 
Plenário (Min. 
Subst. Marcos 
Bemquerer) 

Acompanhamento da concessão, manutenção e pagamento de 
benefícios assistenciais. Quinto Ciclo da Fiscalização Contínua de 
Benefícios (FCB) que visa identificar, por meio de cruzamentos 
sistemáticos de bases de dados, indícios de irregularidades em 
benefícios. Programa Bolsa Família.  

2.998.238.389,00 

1.350/2020- 
Plenário (Min. 
Bruno Dantas) 

Acompanhamento do pagamento de benefícios previdenciários, 
no âmbito do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), a fim de verificar a confiabilidade 
do banco de dados e detectar inconsistências na concessão dos 
benefícios.  

2.181.552.386,00 

1.588/2020- 
Plenário (Min. 

Augusto Nardes) 

Auditoria que verificou a conformidade da execução orçamentária, 
financeira e física das obras de implantação, ampliação e reforço 
das subestações Quixadá e Fortaleza II,  no Estado do Ceará. 

1.411.792,11 

883/2020- Plenário 
(Min. Raimundo 

Carreiro) 

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer ato de 
fiscalização e controle nos contratos de concessão do Polo 
Rodoviário de Pelotas. 

300.000.000,00 

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

4.333/2ª Câmara 
(Min. Subst. André 
Luís de Carvalho) 

Verificação de indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.º 
4/2019, conduzido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
para a contratação dos serviços de atendimento eletrônico e de 
comutação e controle do atendimento humano nas Centrais de 
Atendimento Telefônico da Previdência Social (Centrais 135) e 
apreciação do cumprimento das determinações prolatadas pelo 
Acórdão 445/2020-TCU-2ª Câmara (Benefícios verificados pelo 
cumprimento de item do referido Acórdão). 

618.858,86 

Redução de preço máximo em processo licitatório específico 

1.157/2020- 
Plenário (Min. 
Bruno Dantas) 

Análise de possíveis irregularidades ocorridas no Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), relacionadas ao 
Pregão Eletrônico 168/2016, que teve por objeto a contratação de 
serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de 
equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais 
sob a jurisdição do Dnit. (Benefícios verificados pelo atendimento de 
recomendação constante do Acórdão 208/2018 -  Plenário) 

1.191.349,96 

1.101/2020- 
Plenário (Min. 
Vital do Rêgo) 

Auditoria que avaliou a legalidade e a legitimidade da utilização de 
recursos públicos nas obras de ampliação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário de Sete Lagoas/MG, referentes ao Termo de 
Compromisso 0424.405-56/2014. 

4.629.469,63 

- 4.160/2020- 2ª 
Câmara (Min. 

Aroldo Cedraz) 

Auditoria na empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 
(Eletronorte), vinculada à Eletrobras/ Ministério de Minas e Energia 
(MME), para examinar o processo licitatório de ampliação de 
capacidade da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA). 

356.222,90 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1259%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1259%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1259%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1123%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1123%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1123%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1123%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1350%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1350%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1350%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1588%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1588%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1588%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A883%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A883%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A883%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4333%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520Camara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4333%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520Camara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4333%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520Camara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1157%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1157%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1157%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1101%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1101%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1101%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4160%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520Camara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4160%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520Camara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4160%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520Camara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
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Acórdão/Relator Tipo de benefício/ Ação de Controle Benefícios (R$) 

1.052/2020-
Plenário (Min. 

Raimundo 
Carreiro) 

Verificação de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 
Eletrônico 8/2018, conduzido pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), tendo por objeto a contratação de 
soluções de gerenciamento de identidade, gerenciamento de 
acessos privilegiados e correlação de eventos. 

213.513,00 

766/2020- 
Plenário (Min. 
Subst. Augusto 

Sherman) 

Auditoria que avaliou o edital da Concorrência Pública 
001/SAAE/2019, tendo por objeto a contratação de empresa para 
ampliação e readequação do sistema de abastecimento de água em 
Vilhena/RO. 

1.295.470,17 

1.229/2020- 
Plenário (Min. 
Bruno Dantas) 

Verificação de possíveis irregularidades ocorridas na Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), vinculada ao Ministério 
da Infraestrutura, em relação ao Edital de Concorrência 01/2018, 
tendo por objeto a contratação de serviços técnicos especializados 
de engenharia consultiva de apoio às atividades de competência da 
Agência reguladora. 

65.836.693,86 

Total de benefícios                                                                                                                  R$ 14.750.488.861,07 

 

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 2º trimestre de 2020 

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

Órgão 
Licitação 
(Pregão 

eletrônico) 
Objeto Benefícios (R$) 

1º Grupamento de Engenharia - 
PB PE 33/2019 Aquisição de tintas e material de pintura. 8.375.536,08 

Comando de Operações Navais 
(ComOpNav) - RJ PE 9/2019 Aquisição de gêneros alimentícios. 734.590,75 

Grupamento de Apoio Logístico 
(GAL) - RJ PE 56/2020 

Aquisição de material para o centro de 
terapia intensiva de campanha (combate 
ao COVID-19). 

6.699.590,00 

10º Batalhão de Engenharia de 
Construção (10º BE Cnst) - SC PE 17/2020 Aquisição de gêneros alimentícios. 404.299,40 

Comando 5ª Região Militar (5ª 
RM) - PR PE 13/2019 Aquisição de gêneros alimentícios para o 

quantitativo de subsistência - frigorificados. 579.800,00 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1052%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1052%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1052%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1052%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A766%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A766%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A766%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A766%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1229%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1229%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1229%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
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Base de Administração e Apoio do 
Comando Militar do Planalto (B 
Adm Ap/CMP) - DF 

PE 01/2020 

Registro de preço para contratação de 
serviços de montagem e desmontagem de 
palanques, arquibancadas em estrutura 
metálica, locação de geradores elétricos, 
gradil etc., para atender eventuais 
cerimônias militares. 

4.908.965,58 

10º Batalhão de Engenharia de 
Construção (10º BE Cnst) - SC PE 7/2020 Aquisição de gêneros alimentícios. 438.578,30 

Hospital das Clínicas de Minas 
Gerais (HC-UFMG) 

PESRP 
26/50/60/67/

70/2019 

Aquisição de equipamentos de uso 
hospitalar, material médico hospitalar de 
uso geral para utilização em cirurgias e 
procedimentos diversos, medicamentos e 
saneantes e antineoplásicos. 

21.189.886,47 

 Total de benefícios                                                                                                                         R$ 43.331.246,58 

 

Ao valor resultante de deliberações do TCU (R$ 14.750.488.861,07), devem ser somados, como 
benefícios das ações de controle externo, os valores decorrentes dos levantamentos realizados pelo 
Sistema Alice (R$ 43.331.246,58), das análises dos atos de pessoal (R$ 329.837.480,51), 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$ 1.919.850.697,42), objetos do item “1.10. Condenações e 
sanções”.  

Assim, o benefício financeiro total mensurável das ações de controle, no 2º trimestre de 2020, 
atingiu o montante de R$ 17.043.508.285,58, valor 31,87 vezes superior ao custo de funcionamento do 
TCU no período (R$ 534.753.287,84) 

 

 

 

 

 

 

  

R$ 1,00 

R$ 31,87 
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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.  

 

Plenário do Tribunal de Contas da União  

http://portal.tcu.gov.br/institucional/colegiados/
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1.3. Sessões virtuais dos Colegiados do TCU 

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e das normas de isolamento social 
impostas pelo momento, as sessões dos colegiados do Tribunal de Contas da União estão acontecendo de 
forma telepresencial desde o dia 28 de abril deste ano. Esse procedimento está previsto no Regimento 
Interno do TCU, em seu art. 94, § 7º e teve sua implantação antecipada como parte dos esforços do Tribunal 
no enfrentamento da crise provocada pelo Covid-19.  

Inicialmente, o Tribunal adotou as sessões plenárias virtuais. Para tanto, os ministros relatores dos 
processos disponibilizam seus pareces com 48 horas de antecedência, o que permite a interação entre os 
ministros para o alinhamento sobre determinando ponto do parecer. Nesse formato, os advogados enviam 
suas sustentações orais por meio de áudio ou vídeo. Essa sistemática dá celeridade às votações e permite o 
exame de processos de qualquer natureza. Em cada sessão chegam ser apreciados até 700 processos. 

Posteriormente, a partir do final do mês de abril, o Tribunal adotou também as sessões 
plenárias telepresenciais, em que as participações dos ministros e advogados passam a ser ao vivo, mesmo 
que a distância. Nesse sistema, os advogados podem fazer a sustentação oral de qualquer lugar do País.  

As sessões telepresenciais da 1ª e  2ªCâmaras e do Plenário têm transmissão pública ao vivo, pelo 
canal oficial do TCU no YouTube  (https://www.youtube.com/user/TCUoficial) 

1.4. 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.  

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

 

 

 

 

 

 

1.4.2. 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.  

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 2º trimestre Acórdãos no 2º trimestre 
2019 2020 2019 2020 

Plenário 16 15 761 962 

1ª Câmara 13 13 2.081 3.046 

2ª Câmara 13 14 1.884 4.124 

Total 42 42 4.726 8.132 
Fonte: Secretaria das Sessões (Seses) 

https://www.youtube.com/user/TCUoficial
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No 2º trimestre de 2020 o TCU firmou o seguinte entendimento: 

TCU firma entendimento acerca do modelo de contabilidade aplicado ao Sistema S 
Acórdão 1.567/2020- Plenário. Relator: Min. Subst. Weder de Oliveira 

O Tribunal apreciou o monitoramento determinado pelo Acórdão 991/2019-Plenário, que analisou o 
modelo de contabilidade aplicado ao Sistema S em complemento à auditoria que avaliou o nível de 
transparência dessas entidades. A determinação monitorada visa esclarecer o papel da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN), órgão central de contabilidade da União, em relação aos recursos federais 
arrecadados e geridos pelos serviços sociais autônomos. 

Ao discutir a questão, verificou-se que, em decorrência das oitivas realizadas junto aos órgãos e entidades 
envolvidas, havia uma contradição: enquanto o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) entendia que os 
serviços sociais autônomos deviam se submeter às normas brasileiras de contabilidade do setor público, por 
ele expedidas (NBC TSP), a STN, por sua vez, responsável pela contabilidade da União, defendia que tais 
entidades não estavam obrigadas a adotar o seu Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP), normativo baseado nas normas expedidas por aquele conselho profissional (NBC). 

Desta forma, segundo o relator, o objetivo do processo era, de forma complementar ao Acórdão 991/2019 
– Plenário, consolidar o entendimento do Tribunal sobre quais são os emissores e os responsáveis pelas 
normatizações sobre a contabilidade aplicada ao Sistema S. 

Ao final, o Tribunal resolveu,, por unanimidade, fixar o entendimento de que “se aplicam aos serviços 
sociais autônomos, em complemento às Normas Brasileiras de Contabilidade expedidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, as normas de contabilidade pública emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
na condição de órgão central do sistema de contabilidade federal”.  

 
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. 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/uniao/aplicam-se-aos-servicos-sociais-autonomos-as-normas-de-contabilidade-emitidas-pela-secretaria-do-tesouro-nacional-8A81881E72E6BE550172E72F03CB6121.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1567%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=c2975c50-c60f-11ea-aeba-31c4b12a70d9
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/991%252F2019%2520/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=87748d80-b621-11ea-923d-a7de96212295
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/991%252F2019%2520/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=87748d80-b621-11ea-923d-a7de96212295
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
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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. 

1.4.2.1. 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). 

1.5. 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 2º trimestre, tiveram destaque os seguintes atos normativos aprovados pelo TCU:  

Instrução Normativa- TCU n° 
84, de 22 de abril de 2020. 

Estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e 
responsáveis da Administração Pública Federal, para fins de julgamento pelo 
Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 7º da Lei 8.443, de 1992, e revoga 
as Instruções Normativas TCU 63, de 2010; e 72, de 2013. 

Instrução Normativa- TCU n° 
85, de 22 de abril de 2020. 

Altera a Instrução Normativa-TCU 71, de 2012, que dispõe sobre a instauração, a 
organização e o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União dos processos 
de tomada de contas especial. 

Instrução Normativa- TCU n° 
86, de 22 de abril de 2020. 

Altera a Instrução Normativa-TCU 81, de 20 de junho de 2018, que dispõe sobre a 
fiscalização dos processos de desestatização. 

 Decisão Normativa- TCU n° 
185, de 14 de abril de 2020. 

Altera o prazo máximo estabelecido para a instauração da tomada de contas 
especial previsto na Instrução Normativa -TCU nº 71, de 28 de novembro de 2012. 

Resolução- TCU n° 314, de 
14 de abril de 2020. 

Institui a Sessão Telepresencial para julgamento e apreciação de processos de 
competência do Tribunal de Contas da União. 

Resolução- TCU n° 315, de 
22 de abril de 2020. 

Dispõe sobre a elaboração de deliberações que contemplem medidas a serem 
tomadas pelas unidades jurisdicionadas no âmbito do Tribunal de Contas da União 
e revoga a Resolução-TCU 265, de 2014. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.tcu.pesquisatextual
http://portal.tcu.gov.br/push/
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://portal.tcu.gov.br/destinacao-e-utilizacao-de-recursos-publicos-em-situacoes-emergenciais-levantamento-jurisprudencial.htm
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1.6. Processos de controle externo 

No 2º trimestre de 2020, o Tribunal apreciou 1.681 processos de controle externo, conforme 
demonstrado no quadro a seguir. 

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

Tipo do processo 
2º trimestre 2019 2º trimestre 2020 

Autuados Apreciados Autuados Apreciados 

Consulta 9 11 13 11 

Contas 19 79 3 117 

Denúncia 76 72 69 93 

Fiscalização 93 81 75 107 

Representação 360 343 406 535 

Solicitação do Congresso Nacional 15 9 646 17 

Tomada de Contas Especial 197 450 400 633 

Outros 83 85 1.612 168 

Total de processos 852 1.130 13 1.681 

Fonte: Sistema Sinergia. 

1.7. 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 2º trimestre de 2020, foram concluídas 64 fiscalizações, conforme mostra o gráfico a seguir. 

Quantitativo de fiscalizações concluídas no período, por instrumento de fiscalização  

 

Resolução- TCU n° 316, de 
22 de abril de 2020. 

Altera dispositivos da Resolução TCU 170, de 2004, que dispõe sobre a elaboração 
e a expedição das comunicações processuais emitidas pelo Tribunal e da Resolução 
TCU 259, de 2014, que estabelece procedimentos para constituição, organização e 
tramitação de processos e documentos relativos à área de controle externo. 

10

34

16

10

2

20

28

9
5

2

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
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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Fonte: Sistema Sinergia. 

Das fiscalizações concluídas no trimestre, 31,25% (20) foram solicitadas pelo Congresso Nacional e 
68,75% (44) foram decorrentes da iniciativa do próprio Tribunal. 

1.8. 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 
2º trimestre 

2019 
2º trimestre 

2020 
Acumulado 

2020 

Apreciados conclusivamente: 12.948 26.631 49.908 

a) ilegais 367 1.210 1.798 

b) legais 6.499 21.441 39.257 

c) prejudicados por perda de objeto 1 e por inépcia do ato 2  6.082 3.980 8.853 
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. 

1.8.1. Benefícios decorrentes da apreciação de atos de pessoal  

Destaca-se que, dos 26.631 apreciados no trimestre, 1.210 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 2º trimestre, os 
benefícios decorrentes de tais medidas totalizaram R$ 329.837.480,51.  

No Portal TCU, página “Fiscalização de Pessoal” (https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-de-
pessoal/home/), podem ser realizadas consultas referentes ao tema. 

1.9. 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 

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

695

366

1.339

599

194

1.602

2°T 2019

2°T 2020

Quantidade de cautelares 20 

Valor envolvido nas cautelares R$ 326,602 milhões 
 

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

1.10. 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 2º trimestre de 2020, o TCU julgou de forma definitiva as contas de 2.400 responsáveis. 

1.11. Condenações e sanções 

Dos 750 processos de tomada e prestação de contas apreciados de forma conclusiva no 

trimestre, em 501 (66,80%) deles foram condenados 794 responsáveis ao ressarcimento de débito ou 

ao pagamento de multa.  

 

 

Fonte: Sistemas Radar e Sinergia. 

Obs: a soma das quantidades por resultado de julgamento (2.363) é maior do que o total de responsáveis (2.400), pois 
um mesmo responsável pode receber julgamento diferente em distintos processos, ao longo do trimestre.  

Omissão no dever de 
prestar contas

19%

Prática de ato 
de gestão ilegal, 

ilegítimo ou 
antieconômico

28%

Reincidência no descumprimento de determinação
0%

Dano ao erário
49%

Desfalque ou desvio de dinheiro, 
bens ou valores públicos

4%

Motivos do julgamento pela irregularidade 
das contas no 2º trimestre de 2020

Responsáveis julgados em contas, por 
resultado de julgamento 
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Além disso, em outros 27 processos de fiscalização, denúncia e representação foram aplicadas 

multas a 55 responsáveis. 

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

pagamento de multa em valores superiores a R$ 1,919 bilhão, atualizados até as datas dos respectivos 

acórdãos. Nos demais processos, foram aplicadas multas que totalizaram mais de R$ 778 mil. 

Montante das condenações em débito e multa por tipo de processo 

Tipo de Processo 

2º trimestre 2020 
Valor das condenações (em R$) 

Débito Multa Total 

Prestação de contas 5.964.038,60 1.545.000,00 7.509.038,60 

Tomada de contas 675.413,52 60.000,00 735.413,52 

Tomada de contas especial 1.805.953.261,40 104.874.786,80 1.910.828.048,20 

Subtotal – Contas com débitos e/ou multas 1.812.592.713,52 106.479.786,80 1.919.072.500,32 

Fiscalização, denúncia e representação 0,00 778.197,10 778.197,10 

Total 1.812.592.713,52 107.257.983,90 1.919.850.697,42 

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. 

No decorrer do 2º trimestre de 2020, o 
Tribunal inabilitou 24 responsáveis para o 
exercício de cargo em comissão ou função 
de confiança na Administração Pública 
Federal e 16 pessoas jurídicas foram 
declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a União. Além disso, 02 
responsáveis tiveram a indisponibilidade de bens decretada pelo TCU. 

O Tribunal ainda solicitou à Advocacia-Geral da União (AGU), por intermédio do Ministério 
Público junto ao Tribunal, a adoção das medidas necessárias a 26 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 VI 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 

http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/contas-julgadas-irregulares/
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/contas-julgadas-irregulares/
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relatório trazem a relação dos responsáveis condenados no período, independentemente do trânsito 
em julgado da decisão condenatória. 

1.12. 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). 

1.13. 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 

Devolução e/ou suspensão de pagam  
indevidos a servidores, procurado  

desembargadores e juízes (25

Anulação, revogação, 
suspensão, rescisão e 

ajustes em Licitação (2)

Anulação, revogação, 
suspensão, rescisão e 
ajustes de contrato

(0)

Outros (2)

https://portal.tcu.gov.br/institucional/ministerio-publico-junto-ao-tcu/
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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 2º trimestre de 2020, foram autuados 606 processos de cobrança executiva, envolvendo cerca de 
R$ 512,991 milhões.  

No mesmo período, o MP/TCU emitiu parecer em 13.472 processos, conforme detalhado no 
quadro a seguir. 

Quantitativo de pareceres emitidos pelo MP/TCU por tipo de processo 

Tipo de processo 2º trimestre 
2019 

2º trimestre 
2020 

Acumulado 
no ano 

Admissão, aposentadoria, reforma e pensão 4.186 4.454 11.534 

Auditoria, inspeção e levantamento 11 16 30 

Consulta -- 1 2 

Denúncia 4 4 11 

Monitoramentos e acompanhamentos 12 4 9 

Representação 38 44 72 

Solicitação -- 1 1 

Solicitação do Congresso Nacional -- 1 1 

Tomada de Contas Especial 757 872 1.597 

Tomada e prestação de contas 131 128 215 

Total 5.139 5.525 13.472 
Fonte: Sistema Sinergia     

 
  

Acesse aqui mais informações 
sobre o funcionamento do MPTCU 

https://portal.tcu.gov.br/institucional/ministerio-publico-junto-ao-tcu/
https://portal.tcu.gov.br/institucional/ministerio-publico-junto-ao-tcu/
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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 prestação de 
informações e na 
interlocução com as demais 
unidades do Tribunal.  

mailto:ASPAR%20%3caspar@tcu.gov.br%3e
mailto:ASPAR%20%3caspar@tcu.gov.br%3e
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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.  

 

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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A seguir, a situação desses processos no trimestre:  

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: 

TCU reconhece a importância de microempresas na geração de empregos  
Acórdão 892/2020-Plenário. Relator: Min. Subst. Weder de Olveira 

O Tribunal analisou solicitação, encaminhada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, 
requerendo informações sobre o impacto financeiro, para a Administração Pública, de benefícios 
previstos na Lei Complementar 123/2006, que instituiu tratamento diferenciado em favor das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME-EPP). 

As ME-EPP são 98,5% do total de empresas privadas, que respondem por 27% do Produto Interno 
Bruto (PIB), e são responsáveis por 54% do total de empregos no País. Além disso, o tratamento 
diferenciado é um mandamento constitucional inscrito no art. 179 da Constituição Federal.  

O Tribunal adotou dois métodos para apurar o referido impacto financeiro: o primeiro, baseado no 
percentual de desconto entre o valor estimado e o valor contratado; e o segundo fundamentado na 
comparação direta entre os preços obtidos na cota reservada para ME-EPP e na respectiva cota 
principal, que é aberta à disputa por empresas de qualquer porte. Verificou-se que, de acordo com 
os métodos empregados na análise, a concessão de vantagens às ME-EPP nas compras 
governamentais poderia variar de uma grande vantagem financeira (9%) a uma perda da ordem de 
12%. 

Além disso, foram encontradas falhas no registro da classificação dos itens de participação aberta 
vinculados a itens de cota exclusiva, bem como inconsistências na classificação dos fornecedores 
quanto ao porte. 

O Tribunal recomendou à Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão 
e Governo Digital do Ministério da Economia que implemente medidas para mitigar as 
inconsistências e limitações nos sistemas e nas bases de dados das compras governamentais. 

Solicitações do Congresso Nacional (SCN)* Quantidade no 
trimestre 

Processos de SCN encaminhados ao TCU 04 

Processos de SCN apreciados 20 

Processos de SCN em tramitação no TCU 62 
 Fonte: Assessoria Parlamentar do TCU (Aspar) 

(*) As solicitações institucionais são aquelas aprovadas pelos colegiados do Congresso Nacional, de 
acordo com o estabelecido nos incisos IV e VII do art. 71 da Constituição Federal.  

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-reconhece-a-importancia-de-microempresas-na-geracao-de-empregos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A892%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e476f6d0-aa87-11ea-9a62-337ef2be283e
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As recomendações do TCU têm por objetivo promover mais transparência aos dados públicos, maior 
viabilidade de controle dos gastos, bem como possibilitar avaliar a efetividade da política de 
fomento às microempresas e empresas de pequeno porte ( e auxiliar os processos de tomada de 
decisão pelo Governo Federal. 

 

TCU avalia o cômputo do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como tempo especial 
Acórdão 1.253/2020- Plenário. Relator: Min. Augusto Nardes 

O Tribunal apreciou consulta formulada pelo Presidente da Câmara dos Deputados, acerca da possibilidade 
de cômputo do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como atividade de risco, para fins de 
contagem do tempo especial (20 anos/homem e 15 anos/mulher), exigido pela Lei Complementar 51, de 
1985 para a aposentadoria voluntária do servidor policial. 

O cerne da análise do TCU concentrou-se em dois pontos: a) a atividade dos servidores militares pode ser 
considerada como atividade policial; ou seja são atividades similares? e b) o risco a que estão sujeitos os 
policiais, reconhecido pelo STF, ao recepcionar a Lei Complementar 51/1985, também pode ser considerado 
como presente nas atividades dos militares das Forças Armadas? 

O TCU respondeu ao consulente que para fins da aposentadoria especial nos moldes da Lei Complementar 
51/1985, poderá ser considerado como atividade tipicamente policial o tempo militar prestado às Forças 
Armadas. No entanto, para que se conceda a aposentadoria especial, deve ser exigido o exercício na carreira 
policial pelo tempo mínimo de 05 (cinco) anos. 

TCU avaliou o reajuste tarifário anual de 2019 da Celpe 
Acórdão 1.059/2020- Plenário. Relator: Min. Ana Arraes 

Em atendimento a solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, o 
TCU realizou fiscalização na Companhia Energética de Pernambuco (CELPE), com o objetivo de detalhar e 
justificar o Reajuste Tarifário Anual de 2019 da Celpe, autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). 

Alega-se que, em razão do elevado aumento (5,14%), existem sérias dúvidas acerca da pertinência e 
legalidade desse reajuste, tendo em vista o montante concedido no exercício anterior, bem como da 
possível existência de graves falhas no processo de apuração dos custos associados. 

O Tribunal apreciou a questão e informou à Comissão que: 

• a análise realizada pelo TCU nos procedimentos de Reajuste Tarifário Anual (RTA) de 2019 da Celpe 
indicou adequação dos eventos tarifários calculados pela Aneel;; 

• a remuneração pelos serviços prestados pela Celpe corresponde a apenas 22,3% da tarifa, sendo a maior 
parcela destinada ao custeio compartilhado do Setor Elétrico Brasileiro (conjunto de instalações e de 
equipamentos que possibilitam o suprimento de energia elétrica nas regiões do País interligadas 
eletricamente, ou não, conforme regulamentação aplicável); e 

• a tarifa é fixada por concessionária, conforme características específicas de cada empresa: número de 
consumidores, quilômetros de rede e tamanho do mercado (quantidade de energia atendida por 
determinada infraestrutura) , custo da energia comprada, tributos estaduais e outros. 

Presidência da Câmara dos Deputados 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) 

Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1253%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=937bf2f0-c7ea-11ea-a1f2-e15b3153b155
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1059%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=95ab5d70-c7e7-11ea-916f-0b8104c308a0
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TCU analisa o Sistema de Bandeiras Tarifárias na conta de energia elétrica 
Acórdão 1.348/2020- Plenário. Relator: Min. Ana Arraes 

Em atendimento a solicitação encaminhada pelo Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da 
Câmara dos Deputados, o Tribunal realizou auditoria para examinar suposto valor pago a mais pelos 
consumidores brasileiros nas tarifas de energia elétrica em virtude da implementação da bandeira 
vermelha. O trabalho verificou a regularidade da atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ao 
estabelecer o regime de bandeiras tarifárias.  

Foi comunicado à Comissão que o TCU realizou, em 2018, auditoria sobre o Sistema de Bandeiras Tarifárias 
na conta de energia elétrica, com o objetivo de analisar a efetividade dessa medida como sinal de preços ao 
consumidor e mecanismo indutor de eficiência nos reajustes tarifários de energia elétrica.  

O TCU informou à CDC que a quantia paga pelos consumidores brasileiros em decorrência da adoção da 
bandeira tarifária vermelha, de janeiro de 2015 até fevereiro de 2020, foi superior a R$ 29,549 milhões. No 
entanto, esse montante não representa custo extra na tarifa de energia elétrica, caracterizando, em 
verdade, antecipação de valores que, inevitavelmente, viriam a ser cobrados do consumidor, acrescidos de 
encargos financeiros, em evento tarifário subsequente (reajuste ou revisão). 

O Tribunal também informou que não se vislumbra desrespeito aos direitos dos consumidores e às regras 
dos contratos de concessão com a aplicação dessa política pública, devendo-se, contudo, atentar para o 
cumprimento do Decreto 8.401/2015, em especial de seu art. 2º, que estabelece a necessidade de alteração 
anual dos valores adicionais das bandeiras tarifárias, conforme a redação dada pelo Decreto 10.114/2019. 

TCU verifica possíveis irregularidades no processo de cessão de direitos minerários em Palmeirópolis/TO 
Acórdão 1.629/2020- Plenário. Relator: Min. Ana Arraes 

Em atendimento a solicitação da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, o TCU realizou 
fiscalização para verificar possíveis omissões e inconsistências no processo de leilão conduzido pela 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), nos termos do Edital 001/2019-CPRM, tendo por 
objeto promessa de cessão e posterior cessão definitiva de direitos minerários localizados em 
Palmeirópolis/TO.  

As irregularidades alegadas seriam quanto a dados técnicos que poderiam valorar e quantificar 
economicamente a jazida mineral.  

O Tribunal informou à Comissão que as omissões e inconsistências de dados técnicos relatadas foram 
enfrentadas na análise dos 1º, 2º e 3º estágios de fiscalização do referido processo de promessa de cessão 
de direitos minerários e que os Acórdãos 1.199/2019 e 539/2020, ambos de Plenário, declararam não 
haverem sido detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhassem o regular 
prosseguimento do processo. 

Também foi informado que as próximas etapas do processo de desestatização em relação à promessa de 
cessão de direitos minerários, referentes aos Processos DNPM 811.686/75, 811.689/75, 811.702/75, 
800.744/78, 860.310/84 e 860.317/84, no depósito polimetálico de Palmeirópolis/TO, de titularidade da 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ainda estão sendo acompanhadas pelo TCU. 

Consulta sobre a utilização de recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos  
Acórdão 1.566/2020- Plenário. Relator: Min. Subst. André Luís de Carvalho 

Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados  

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1348%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=937bf2f0-c7ea-11ea-a1f2-e15b3153b155
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1629%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=937bf2f0-c7ea-11ea-a1f2-e15b3153b155
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1566%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=b834cd20-e1c0-11ea-a6b9-737278a7690c
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O TCU apreciou consulta formulada pelo Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados, sobre a possibilidade de os Comitês de Bacias Hidrográficas 
normatizarem o pagamento de diárias com os recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos e, também, de formalizarem parcerias com as organizações da sociedade civil, bem como de 
celebrarem os atos de cooperação técnica com os organismos internacionais.  

O Tribunal respondeu ao consulente que estaria sob a competência primária da Agência Nacional de Águas 
(ANA), nos termos da Lei n.º 10.881, de 2004, o estabelecimento dos parâmetros para a concessão de 
diárias em prol dos membros e colaboradores dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Também foi informado 
que, em função dessa competência, a fixação de teto para os valores dessas diárias seria plenamente legal e 
adequada, conforme já estabelecido pela Agência em Ofício de 2017 dirigido aos Presidentes dos referidos 
Comitês e aos Diretores-Presidentes das Entidades Delegatárias.  

O Tribunal ainda informou ao consulente que não subsiste o necessário amparo jurídico para as entidades 
delegatárias formalizarem, com base na Lei n.º 13.019, de 2014, parcerias com as organizações da sociedade 
civil, nem para celebrarem os atos de cooperação técnica junto aos organismos internacionais a partir do 
Decreto n.º 5.151, de 2004, por não corresponderem a entidades integrantes da Administração Pública. 

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.  

Congresso Nacional 

Comissão Tema Discutido Data 

Frente Parlamentar Mista da Educação 

Audiência Pública para debater a 
coordenação federativa e a COVID-19: da 
articulação para a volta às aulas ao Sistema 
Nacional de Educação. 

17/06/2020 

Comissão Mista destinada a 
Acompanhar a Situação Fiscal e a 
Execução Orçamentária Financeira das 
Medidas Relacionadas ao Coronavírus 
(COVID-19). 

Audiência Pública para discutir o 
acompanhamento dos gastos públicos 
relacionados ao combate à COVID-19. 

18/06/2020 

 

No intuito de promover uma 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. Assim, 
foram realizadas, neste trimestre, 04 reuniões técnicas.  
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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. 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.  

3.1.1. 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 VII deste relatório. Informações 
atualizadas sobre essas obras podem ser consultadas no Portal TCU. 

3.2. Contas do Presidente da República 

No trimestre, o Tribunal desempenhou, pela 85ª vez, a primeira das competências que lhe são 
atribuídas pela Constituição Federal: apreciar e emitir parecer prévio conclusivo sobre as contas do 
Presidente da República. A análise realizada pelo TCU, materializada em um amplo relatório e no parecer 
prévio, subsidia o Congresso Nacional com elementos técnicos para que o Poder Legislativo profira seu 
julgamento.  

De acordo com o art. 49, inciso IX, da Constituição Federal, é da competência exclusiva do 
Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República. Para tanto, nos 

termos do art. 166, 
§ 1º, inciso I, da 
Constituição 
Federal, cabe à 
Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos 
Públicos e 
Fiscalização (CMO) 
examinar e emitir 
parecer sobre as 
contas apresentadas 

http://portal.tcu.gov.br/fiscobras/
https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=RELATORIO_PUBLICO:1
https://portal.tcu.gov.br/contas-do-governo/index.htm
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anualmente pelo Presidente da República. 

O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas da União 
é um subsídio tanto para o parecer da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização quanto para o julgamento do 
Congresso Nacional. Trata-se, portanto, de etapa fundamental do 
processo de accountability da ação governamental, de modo a 
atender a sociedade no seu justo anseio por transparência e 
correção na gestão dos recursos públicos.  

As contas prestadas pelo Presidente da República 
consistem no Balanço Geral da União (BGU) e no relatório do 
órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo 
sobre a execução dos orçamentos da União (§ 5º do art. 165 da 
Constituição federal). A análise empreendida pelo Tribunal deve 
exprimir se o BGU representa adequadamente as posições 
financeira, orçamentária, contábil e patrimonial do ente federado 
no encerramento do exercício, bem como se a gestão dos recursos públicos observou os princípios e as 
normas constitucionais e legais que regem a Administração Pública Federal. 

Registra-se, ainda, que o TCU emite parecer prévio apenas sobre as contas prestadas pelo Presidente 
da República, pois as contas atinentes aos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público não são 
objeto de pareceres prévios individuais, mas efetivamente julgadas por esta Corte de Contas, em 
consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal, publicada no Diário da Justiça de 21/8/2007, ao 
deferir medida cautelar no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2.238-5/DF. 

As contas analisadas pelo TCU foram encaminhadas pelo Presidente da República ao Congresso 
Nacional por meio da Mensagem 148, de 2/4/2020. As contas são referentes a 1º/1/2019 a 31/12/2019, 

 

Sobre as contas do 
Governo 

Estabelecida pela Constituição, 
a análise das contas do 

Presidente da República é uma 
das principais atribuições do 

TCU. O parecer prévio 
Tribunal é avaliado pela 

Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e 

Fiscalização (CMO). Com base 
na análise do TCU e da CMO, 
deputados e senadores irão 
julgar as contas do governo 
relativas ao ano de 2019. 
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período no qual ocupou o cargo de 
Presidente da República o 
Excelentíssimo Senhor Jair Messias 
Bolsonaro.  

Assim, no dia 10 de junho, sob 
relatoria o Ministro Bruno Dantas, as 
citadas contas foram apreciadas pelo 
Tribunal em sessão extraordinária 
telepresencial. O parecer prévio do 

TCU foi pela aprovação com ressalvas das contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2019. 
O Tribunal emitiu, ao todo, 14 ressalvas: sete irregularidades, seis impropriedades e uma distorção; além de 
apontar 29 distorções no Balanço Geral da União (BGU). O parecer traz, ainda, 21 recomendações ao 
Executivo Federal e sete alertas. 

Os dados registrados de forma detalhada pelo Tribunal no relatório e no parecer prévio permitem ao 
Congresso Nacional o pleno exercício de sua competência constitucional relacionada ao julgamento das 
contas anuais prestadas pelo Presidente da República, mister da mais alta relevância para o fortalecimento 
das bases de um Estado Democrático de Direito. (Acórdão nº 1.437/Plenário, de 10.06.2020, Processo 
nº 018.177/2020-4, Relator: Ministro Bruno Dantas). A íntegra do Relatório e Parecer Prévio, bem como as fichas 

síntese com os principais destaques do Relatório podem ser acessados no Portal TCU.  

3.3. Ações de controle externo por área temática 

Estão sintetizadas a seguir as principais ações de controle concluídas ou apreciadas no 2º 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.  

Pagamentos de benefícios assistenciais são acompanhados pelo TCU 
Acórdão 1.123/2020- Plenário. Relator: Min. Subst. Marcos Bemquerer 

O TCU realizou auditoria para acompanhar a fiscalização da concessão, da manutenção e do pagamento 
desses benefícios, a cargo do Ministério da Cidadania e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
autarquia vinculada ao Ministério da Economia.  

Para tanto, foi utilizada metodologia denominada Fiscalização Contínua de Benefícios (FCB), a qual é 
aplicada ao controle das funções de governo de Previdência Social, Trabalho e Assistência Social e tem 
como objetivo identificar, por meio de cruzamentos sistemáticos de bases de dados, indícios de 

CIDADANIA, CULTURA E ESPORTE  

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1437%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=73681980-e3fb-11ea-a957-89d82e37e69
http://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/processo/*/NUMEROSOMENTENUMEROS%253A1817720204/DTAUTUACAOORDENACAO%2520desc%252C%2520NUMEROCOMZEROS%2520desc/0/%2520
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F7295BABB0172A8CF158B3D06
https://portal.tcu.gov.br/contas-do-governo/index.htm
https://portal.tcu.gov.br/contas-do-governo/index.htm
https://portal.tcu.gov.br/contas-do-governo/index.htm
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/trabalhos-de-destaque/
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/pagamentos-de-beneficios-assistenciais-sao-acompanhados-pelo-tcu.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1123%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e1ad1490-ac4c-11ea-85a2-6370b17e9f43
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irregularidades em benefícios, propondo, quando couber, ações de controle e medidas que mitiguem o 
risco de pagamentos indevidos e que busquem aperfeiçoar os controles internos das instituições 
fiscalizadas. 

Os principais cadastros e programas avaliados foram o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (Cadastro Único), o Programa Bolsa Família (PBF) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Ao 
todo, foram auditados 18 milhões de benefícios dos Programas Bolsa Família (PBF) e Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), com volume financeiro estimado em R$ 91 bilhões.  

O Cadastro Único, com base no mês de setembro de 2019, foi analisado em relação a preenchimento 
mínimo de documentos, CPF ou título de eleitor com número inválido, documentos utilizados em 
multiplicidade e registros de certidões com dados divergentes. 

Quanto ao Bolsa Família, dentre os aspectos analisados, destaca-se o aumento das seguintes irregularidades 
em relação aos beneficiários: CPF cancelado, anulado ou suspenso na base da Receita Federal, declaração 
de ajuste de IRPF, favorecido de pagamento no Siafi, sócio ou diretor de empresa que recebeu pagamento 
no Siafi e sócio de empresa com capital social superior a R$ 100 mil.  

Para essa constatação foram aplicados testes na folha de pagamentos do Programa Bolsa Família, cujos 
resultados são apresentados na tabela seguinte. 

Resumo dos indícios das análises na folha de pagamentos do PBF 

Teste de auditoria 
Quantidade de indícios 

FCB-2017 FCB-2018 FCB-2019 
3.1. Beneficiário com indícios de renda formal 1.272.424 863.622 737.887 
3.2. Beneficiário com indícios de falecimento 22.237 51.338 44.773 
3.3. Beneficiário com múltiplos pagamentos - - 28.160 
3.4. Beneficiário que apresentou declaração de ajuste de IRPF 62.323 66.752 106.255 
3.5. Beneficiário como favorecido de pagamento no Siafi - 942 3.968 
3.6. Beneficiário sócio ou diretor de empresa que recebeu 
pagamento no Siafi - 212 766 

3.7. Beneficiário sócio de empresa com capital social superior a 
R$ 100 mil ou com participação no capital social superior a R$ 
40 mil 

- 63.830 85.522 

3.8. Beneficiário sócio ou diretor de empresa que declarou 
folha de pagamento na RAIS superior a R$ 10 mil - 1.690 1.597 

3.9. Beneficiário com CPF cancelado, anulado ou suspenso na 
base da RFB 377.297 359.888 310.433 

3.10. Verificação do ateste de conformidade da cobrança dos 
serviços da Caixa 2.275 1.536 - 

Total 1.356.984 1.409.810 1.319.361 
Fonte: elaboração própria. 

 

Os resultados da análise nos pagamentos de benefícios indicaram o aprimoramento dos controles efetuados 
pelos gestores, o que tende a diminuir a ocorrência das irregularidades. Ainda assim, o Tribunal fez 
determinações e recomendações para contribuir com o contínuo aperfeiçoamento da ação governamental. 

Falta de articulação entre municípios prejudica a provisão de serviços assistenciais no País 
Acórdão 1.202/2020- Plenário. Relator: Min. Subst. Marcos Bemquerer 

O Tribunal realizou auditoria que verificou os fatores que afetam a quantidade e a qualidade dos serviços 
socioassistenciais prestados à população brasileira, tendo como foco os insumos de assistência social, como 
força de trabalho, equipamentos e estruturas físicas.  

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/falta-de-articulacao-entre-os-municipios-brasileiros-prejudica-a-provisao-de-servicos-assistenciais-no-pais.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1202%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=d698dbb0-aced-11ea-8e2c-e3c1b880365b
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A metodologia aplicada à fiscalização consistiu em visitas a entes públicos no Distrito Federal, em Minas 
Gerais e no Maranhão, e na utilização de técnicas quantitativas, com o uso de dados censitários dos 
municípios, 

O Tribunal avaliou medidas relacionadas à economicidade e à eficiência dos gastos. Uma das constatações 
foi o forte desbalanceamento na alocação de recursos orçamentários a benefícios como Programa Bolsa 
Família e Benefício de Prestação Continuada, quando comparados ao montante direcionado aos serviços. 

Também foi identificada forte heterogeneidade no nível de implantação dos departamentos de vigilância 
socioassistencial entre os municípios brasileiros. Constatou-se, por exemplo, que 31% dos municípios não 
possuíam Departamentos de Vigilância Socioassistencial, 37% possuíam uma estrutural informal e apenas 31 
% tinham estrutura formal. 

A auditoria apontou, ainda, falta de desenvolvimento de Sistema Integrado de Notificação de Violação de 
Direitos. Atualmente, não há utilização de um sistema integrado de notificação que possibilite o reporte de 
abusos e outras violências. 

A título de exemplo, no Estado de Minas Gerais, em se tratando de violência contra a criança ou o 
adolescente, o problema para a implementação de sistema integrado é o baixo percentual de municípios 
que possuem conselhos tutelares interligados ao Sistema de Informação para Infância e Adolescência. 

Além disso, verificou-se a precarização do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, 
considerado o mais importante no âmbito do Centro de Referência Social. O Tribunal, visando a melhoria 
dos processos, fez determinações e recomendações à Secretaria Nacional de Assistência Social e ao 
Ministério da Cidadania. 

TCU avalia tecnologias da informação blockchain e livros-razão distribuídos para o setor público 
Acórdão 1.613/2020- Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz 

Fiscalização do Tribunal buscou identificar áreas de aplicação das tecnologias da informação chamadas 
blockchain e livros-razão distribuídos (Distributed Ledger Technology - DLT) no setor público. O trabalho 
avaliou os principais riscos e fatores críticos de sucesso, além dos desafios para o controle. 

Livro-razão é uma estrutura de dados imutável, em que transações são registradas e mantidas, e blockchain 
pode ser definido como um software que funciona como um livro-razão distribuído. A tecnologia blockchain 
possui como principais características a hipertransparência, a auditabilidade e a integração de informações 
dentro e fora dos limites da administração pública. 

Para o Tribunal, o blockchain deverá ter um efeito transformador na sociedade e nos serviços públicos por 
se tratar de tecnologia com potencial disruptivo devido à capacidade de digitalizar, proteger e rastrear 
transações sem a necessidade de uma terceira parte confiável. 

Como resultado do estudo, o TCU determinou à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital (SEDGG) do Ministério da Economia e a outros órgãos que atentem para a necessidade de realizar 
estudo de viabilidade e de verificar desafios, riscos e oportunidades dessas tecnologias. 

Unidade de Serviços Técnicos não deve ser utilizada em contratações públicas sem padronização 
Acórdão 1.508/2020- Plenário. Relator: Min. Subst. André de Carvalho 

O Tribunal realizou auditoria em 55 contratações públicas federais, de julho de 2019 a março de 2020, para 
avaliar se a execução desses contratos asseguraria o emprego de critérios capazes de aferir os pagamentos 
por resultados e a preços condizentes. 

CIÊNCIA & TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-avalia-tecnologias-da-informacao-blockchain-e-livros-razao-distribuidos-para-o-setor-publico.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1613%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=ce034160-bbc6-11ea-ad32-519ab286dea0
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/unidade-de-servicos-tecnicos-nao-deve-ser-utilizada-em-contratacoes-publicas-sem-padronizacao.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1508%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=958bb1a0-c26f-11ea-92b6-2da4b908504b
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As aquisições foram baseadas em Unidade de Serviços Técnicos (UST), ou denominações similares, que 
corresponde à prática adotada pela administração pública em algumas contratações de Tecnologia da 
Informação (TI) baseadas no fornecimento de serviços especializados. 

A auditoria apontou deficiência na estimativa de preços da UST, dimensionamento do quantitativo da UST 
baseado em parâmetros injustificados e impossibilidade de preços condizentes com o mercado. Constatou, 
também, a não vinculação dos serviços a resultados, além da deficiência ou inexistência de instrumentos 
para a necessária fiscalização contratual. 

Para o Tribunal, a UST não pode ser entendida como métrica ou unidade de medida a ser adotada pela 
administração caso não haja a devida padronização. Isso porque não foi apresentada memória de cálculo 
para nenhum dos pesos utilizados nos 143 parâmetros presentes em 49 contratos avaliados. Não havia, 
ainda, justificativas técnico-econômicas para o emprego desses referenciais. 

O TCU também avaliou como inadequada a dependência da administração perante as empresas privadas no 
processo de orçamentação das contratações, pois é baixa a utilização de contratos públicos na estimativa de 
preços. Verificou-se, ainda, indesejada assimetria de informações entre as partes, incomparabilidade e 
heterogeneidade das contratações e caráter abstrato das metodologias utilizadoras dessas denominações 
como UST. 

Em decorrência da auditoria, o Tribunal recomendou que a Secretaria de Governo Digital do Ministério da 
Economia e o Conselho Nacional de Justiça orientem os órgãos e os entes sob a sua supervisão para que 
observem diversas premissas nas contratações baseadas na prática UST. 

TCU determina devolução do auxílio emergencial da Covid-19 recebido por militares 
Acórdão 1.196/2020- Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal apreciou possíveis irregularidades nos pagamentos do auxílio emergencial instituído pela Lei 
13.982, de 2020 e concedido pelo Governo Federal em decorrência do novo Coronavírus. O foco da 
fiscalização foram indícios de pagamento irregular do auxílio emergencial, a cargo do Ministério da 
Cidadania (MC), no valor de R$ 600,00, a militares integrantes da folha de pagamento do Ministério da 
Defesa (MD).  

Os ministérios da Defesa e da Cidadania reconheceram que o auxílio emergencial foi pago irregularmente 
a 73.242 militares, cujos CPFs constam da base de dados do MD. Diante desse fato e, em especial, a 
urgência requerida a fim de se evitar a continuidade e ampliação dos atos irregulares e danosos, o 
Tribunal entendeu ser oportuna e necessária a emissão de determinações cautelares aos órgãos 
jurisdicionados. Assim, os dois ministérios devem cessar a admissão de novos casos de militares ativos, 
inativos e pensionistas como aptos a receberem o auxílio emergencial. 

O MC também deverá informar ao TCU a lista dos 73.242 militares detectados nos cruzamentos de dados 
que receberam o auxílio emergencial. No total, os militares receberam R$ 43,9 milhões pagos na primeira 
parcela do auxílio emergencial, o que poderia chegar a R$ 131,8 milhões se todas as três parcelas fossem 
pagas. 

O TCU determinou ao MD que realize o desconto no mesmo valor recebido pela pessoa que integra a folha. 
O órgão também deverá informar sobre as medidas tomadas para apurar eventuais faltas funcionais dos 
militares que solicitaram deliberadamente o auxílio emergencial, bem como comunicar as ações adotadas 
para prevenir novas ocorrências de militares envolvidos em solicitações indevidas de benefícios sociais.  

Além disso, foi determinado ao Ministério da Defesa que envie, em até 15 dias, ao MC, e também ao 
Tribunal, a lista identificada dos militares que ressarciram e ou não o valor recebido indevidamente. 

 DEFESA  

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-determina-devolucao-do-auxilio-emergencial-da-covid-19-recebido-por-militares.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1196%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=6083d9b0-ac7b-11ea-9e8e-25719d0f7a01


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 2º TRIMESTRE DE 2020  
 

 

40 

Ao Ministério da Cidadania, o TCU determinou que adote providências para, no prazo de 15 dias após cada 
pagamento, incluir no Portal da Transparência as informações referentes a todos os cidadãos contemplados 
com o auxílio emergencial, discriminando por município.  

Previdência terá de aprimorar sistemas de monitoramento e avaliação 
Acórdão 738/2020- Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal realizou auditoria para avaliar a suficiência, qualidade e transparência dos sistemas de 
monitoramento e avaliação da previdência social brasileira, principalmente, os benefícios programados de 
longa duração, com especial atenção à duração e à equidade dos benefícios.  

Trata-se de mais uma fiscalização realizada pelo TCU no sentido de avaliar, de forma integrada, a política 
pública e a governança do sistema previdenciário brasileiro. 

Foram analisadas as aposentadorias não decorrentes de invalidez do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) e do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores da União (RPPS) da União, as despesas com 
militares inativos das Forças Armadas, o benefício assistencial de prestação continuada (BPC) para idosos e 
os regimes de previdência complementar. 

A auditoria demonstrou que, de 2014 a 2018, cresceu o tempo de duração dos benefícios, ou seja, tem se 
alargado o lapso temporal desde o início dos pagamentos até a sua cessação, que geralmente ocorre com a 
morte do beneficiário.  

A falta de monitoramento e de divulgação dos dados sobre a duração dos benefícios também gera uma 
compreensão limitada sobre os efeitos financeiros de benefícios de mais longa duração. Uma maneira de 
observar isso é analisando a riqueza previdenciária, indicador que traz a valor presente todos os proventos 
que o beneficiário irá receber, de acordo com sua expectativa de vida e a renda mensal inicial de seu 
benefício. 

A fiscalização apontou diferenças significativas no resultado desse indicador entre os diferentes regimes 
previdenciários, as quais se explicariam pelas diferenças históricas na forma de instituição dos regimes, na 
idade para aposentadoria, na duração dos benefícios, nos percentuais de contribuição e na renda mensal 
inicial. 

Nesse sentido, as riquezas previdenciárias médias dos militares inativos e do RPPS da União são bem 
superiores às riquezas dos demais regimes. Entretanto, tendo em vista a grande quantidade de 
beneficiários, o RGPS e o BPC para idosos ainda representam cerca de 85% da riqueza previdenciária de 
todos os regimes em conjunto, considerando os dados de 2018. 

A fiscalização identificou, ainda, que o índice de cobertura da previdência complementar (ICPC), indicador 
de cobertura do Regime de Previdência Complementar não atende ao requisito de tempestividade, uma vez 
que teve seu monitoramento interrompido entre os anos de 2015 e 2018, em consequência de limitação 
tecnológica na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).  

A auditoria apontou ausência de objetivos e metas para as despesas com militares inativos, tanto no Plano 
Plurianual (PPA) 2016-2019, como no PPA 2020-2023, o que prejudicaria a avaliação e o monitoramento 
dessa política quanto à sustentabilidade e duração dos benefícios. 

O TCU recomendou à Casa Civil da Presidência da República que, em conjunto com os Ministérios da 
Economia, da Defesa e da Cidadania, busque formalizar e implementar rotinas de monitoramento ou 
avaliação da duração dos benefícios previdenciários, incluindo o RGPS, o RPPS da União e o regime de 
inatividade dos militares das Forças Armadas. 

 ECONOMIA 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/previdencia-tera-de-aprimorar-sistemas-de-monitoramento-e-avaliacao.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A738%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=8c9e20e0-ab78-11ea-9645-d1d88ad43b64
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Quanto ao BPC, o TCU recomendou o aperfeiçoamento dos parâmetros que identificam o público-alvo do 
benefício de prestação continuada, em especial relacionados aos programas sociais, como os de pobreza e 
de família. Também deverão ser formalizadas as rotinas de monitoramento ou avaliação da cobertura desse 
benefício. 

GDF deverá, após a pandemia, devolver contribuições previdenciárias à União  
Acórdão 1.244/2020- Plenário. Relator: Min. Walton Alencar Rodrigues 

Fiscalização do Tribunal avaliou a viabilidade jurídica do ressarcimento ao Fundo Constitucional do Distrito 
Federal (FCDF), pelo Governo do Distrito Federal (GDF), dos valores das contribuições previdenciárias dos 
servidores e militares, indevidamente repassados ao GDF, de janeiro de 2003 a agosto de 2016. Esses 
valores totalizam R$ 5,6 bilhões. 

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) concentrou sua linha argumentativa na obrigatoriedade de 
haver respeito ao princípio da segurança jurídica pelo Tribunal, tendo em vista uma decisão anterior do TCU 
(de 2009), da qual a PGDF interpretou que os valores das contribuições pertenceriam aos cofres do DF. 

No entanto, para o TCU, o princípio da segurança jurídica não poderia proteger atos praticados em franca 
violação à norma legal, muito menos salvaguardar atos irregulares praticados por terceiros (GDF) contra a 
Administração Pública Federal. Acrescentou, ainda, que, desta forma, a retenção pelo DF dos valores 
descontados em folha de pagamento dos militares e policiais constitui nítido enriquecimento sem causa por 
parte do Distrito Federal, uma vez que a unidade federativa não contribui, em nenhuma medida, para a 
previdência desses servidores, que é inteiramente sustentada pela União. 

O Tribunal considerou juridicamente viável a devolução ao FCDF dos referidos valores, bem como entendeu 
não haver preclusão da pretensão de ressarcimento, haja vista a imprescritibilidade do dano ao Erário 
federal.  

No entanto, o TCU esclareceu que não se pretende impor a reposição integral e imediata do montante 
devido, pois poderia comprometer as finanças públicas do GDF. A solução deverá ser negociada, de tal 
forma que a recomposição ocorra de forma paulatina, sem que haja risco de agravamento da situação fiscal 
tanto do FCDF como do Distrito Federal. 

Assim, o Tribunal determinou ao Ministério da Economia que, em conjunto com a Advocacia-Geral da União 
(AGU), adotem as providências para o ressarcimento em 90 dias após cessar a crise do Covid-19 no DF. 

TCU avalia a governança de desinvestimentos do Banco do Brasil 
Acórdão 871/2020- Plenário. Relator: Bruno Dantas 

Auditoria do TCU, realizada nos desinvestimentos do conglomerado do Banco do Brasil (BB), avaliou a 
motivação, a governança do processo e a sua aderência às normas e à jurisprudência do Tribunal. 

Foram identificados nove potenciais riscos relativos às seguintes questões: 1) seleção do ativo para 
desinvestimento; 2) rito do processo competitivo; 3) ausência de critérios de seleção dos interessados na 
alienação do ativo; 4) contratação de serviços técnicos especializados; 5) delegação de atividades ao 
assessor financeiro; 6) transparência do processo competitivo de alienação; 7) ausência de deliberação dos 
órgãos diretivos em atos essenciais e concentração de função em uma diretoria; 8) aprovação da operação 
pelos órgãos reguladores; e 9) gestão documental do processo de investimento ou desinvestimento. 

A fiscalização apontou que a sistemática do Banco do Brasil (IN BB 941, de 2019) não deixa claro como serão 
estabelecidos os critérios de seleção dos interessados no ativo que está sendo alienado, nem como serão 
recebidas e avaliadas as propostas. Tal procedimento também é silente quanto ao mecanismo a ser adotado 
em cada operação e não dispõe de elementos mínimos a serem seguidos pelas áreas responsáveis pela 
condução do projeto.  

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-determina-que-gdf-devolva-contribuicoes-previdenciarias-a-uniao-apos-pandemia.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1244%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=70b8e7a0-9ea5-11ea-9724-bffe09b792bb
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-avalia-a-governanca-de-desinvestimentos-do-banco-do-brasil.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A871%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e476f6d0-aa87-11ea-9a62-337ef2be283e
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Diante desse quadro, o TCU determinou a oitiva do BB para que discorra sobre a ausência de gestão de 
riscos específica para desinvestimentos e parcerias estratégicas. O Banco também deverá prestar 
esclarecimentos sobre os pontos tangentes ao rito do processo competitivo e aos critérios de seleção e 
publicidade, bem como à exigência de submissão do processo às instâncias decisórias em fases 
intermediárias consideradas críticas, com o intuito de conferir maior transparência e credibilidade ao 
processo como um todo. 

TCU identifica irregularidades no banco de dados do INSS 
Acórdão 1.350/2020 - Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal realizou acompanhamento na folha de pagamento de benefícios previdenciários concedidos pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a fim de verificar a confiabilidade do banco de dados e detectar 
inconsistências na concessão dos benefícios. Buscou-se, também, estabelecer estratégia para a avaliação 
contínua da qualidade das bases de dados da Previdência Social, contribuir para o fortalecimento do 
controle dos benefícios e estabelecer parceria com os gestores federais, especialmente quanto à concessão, 
manutenção e pagamento, no âmbito do INSS.  

Foram fiscalizados cerca 31 milhões de benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e 5 milhões 
de Benefício de Prestação Continuada (BPC), o que corresponde a um valor aproximado de R$ 587 bilhões. A 
auditoria constatou 242 mil benefícios com indícios de irregularidades, da ordem de R$ 2 bilhões. 

Para o TCU, os benefícios de maior risco são aqueles com titular ou instituidor com inscrição nula ou 
marcado como falecido pela Receita Federal. Em segundo lugar estão os registros de titular com a inscrição 
inválida ou sem preenchimento. O trabalho também verificou possíveis benefícios superiores ao teto 
previdenciário e titulares com CPF vencido, entre outras irregularidades. 

O Tribunal determinou ao INSS que apresente plano de ação para corrigir as irregularidades identificadas no 
sistema de cadastro. 

Instrumentos de dívida subordinada não devem ser adquiridos pelo FGTS 
Acórdão 877/2020- Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler 

O Tribunal analisou possíveis irregularidades na operação de aquisição de títulos de dívida perpétua (bônus 
perpétuo) realizadas entre a Caixa Econômica Federal e o Conselho Curador do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (CCFGTS). 

Tal operação tinha por objetivo a aquisição de título de dívida subordinada pelo FGTS, com caráter de 
perpetuidade e no valor de R$ 10 bilhões, que asseguraria rentabilidade superior, em tese, a outras 
modalidades de investimento. Trata-se de um passivo cujo pagamento está vinculado a uma série de 
restrições, definidas pelo órgão regulador. 

O TCU verificou que a necessidade de capitalização da Caixa não guardava relação com as operações de 
financiamento a serem custeadas com os recursos do Fundo, mas sim com o crescimento de sua carteira de 
crédito. Para o Tribunal, os Instrumentos de Dívida Subordinada (IDS) apresentam riscos para seu 
adquirente, tanto da remuneração, quanto do valor principal. Ademais, não há, ainda, amparo legal para a 
celebração de novos contratos para aquisição desses instrumentos. 

De acordo com a análise do TCU, ainda que se reconheça as diferenças entre a Caixa e os demais bancos 
privados, a realização de operações para aquisição de IDS da instituição federal pelo CCFGTS possui um 
potencial de gerar demanda de agentes privados por tratamento igualitário. 

Dessa forma, o TCU informou ao CCFGTS que não existe amparo legal para aquisição desses instrumentos, 
seja da Caixa Econômica Federal ou de outra instituição financeira. 

Compartilhamento de dados entre TCU e Receita Federal 
Acórdão 1.266/2020- Plenário. Relator: Min. Raimundo Carreiro 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-identifica-irregularidades-no-banco-de-dados-do-inss.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1350%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=3ef9d550-bb36-11ea-89cc-79f1bf2076ca
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/instrumentos-de-divida-subordinada-nao-devem-ser-adquiridos-pelo-fgts.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A877%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e476f6d0-aa87-11ea-9a62-337ef2be283e
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/compartilhamento-de-dados-entre-tcu-e-receita-federal.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1266%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=b41b3a30-ad9f-11ea-954b-f17ef4041db4


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 2º TRIMESTRE DE 2020  
 

 

43 

O Tribunal realizou monitoramento do conjunto de 18 determinações e recomendações emitidas em 
auditoria anterior, que avaliou o grau de auditabilidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 
(SEFB). As medidas foram dirigidas também ao Ministério da Economia, no Acórdão 1174/2019 – Plenário. 

Todas as dezoito determinações e recomendações foram acolhidas pelo Ministério da Economia e pela 
Receita Federal. O Tribunal constatou que, menos de um ano após o acórdão, os órgãos jurisdicionados 
adotaram várias medidas tendentes a sanar os problemas apontados na auditoria. 

Especial destaque tiveram os entendimentos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela 
Consultoria-Geral da União (CGU) quanto à possibilidade de compartilhamento dos dados protegidos por 
sigilo fiscal com os processos de controle externo a cargo do TCU. Também houve avanços no 
compartilhamento com as ações de controle interno sob a responsabilidade da CGU. 

A questão foi regulamentada por meio do Decreto 10.209, de 22/01/2020, que dispõe sobre a requisição de 
informações e documentos e sobre o compartilhamento de informações protegidas pelo sigilo fiscal. 

Para o Tribunal, esses marcos regulamentares denotam a superação do conflito entre o TCU e a Receita 
Federal acerca do compartilhamento, para as ações de controle externo a cargo do Tribunal, das 
informações protegidas por sigilo fiscal sob a guarda da SEFB. 

TCU analisa medidas adotadas pelo Governo Federal em resposta à crise do coronavírus 
Acórdão 1.273/2020- Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal acompanhou a elaboração e a implementação das medidas adotadas pelo Governo Federal em 
resposta à crise do coronavírus. Foram avaliadas as ações relativas à previdência social e aos benefícios 
administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Foram monitorados riscos como o aumento do tempo para reconhecimento inicial do direito aos benefícios, 
a exclusão de pessoas que possuem esse direito e o pagamento indevido decorrente das medidas que 
flexibilizaram o controle durante a pandemia. 

O TCU constatou ligeira diminuição do tempo para reconhecimento inicial do direito a benefícios 
previdenciários, quando comparado com a média dos últimos 12 meses, o que também ocorreu em relação 
aos requerimentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência.  

No entanto, o risco de exclusão de pessoas que possuem direito a benefícios aumentou, principalmente em 
razão da suspensão do atendimento presencial nas agências do INSS. Isso porque muitos segurados têm 
dificuldade para requerer o benefício pelos canais de atendimento remotos. 

O TCU verificou, ainda, aumento no risco de ocorrerem pagamentos indevidos, pois, com a falta de 
deslocamento do cidadão a agências ou a instituições financeiras, o INSS interrompeu rotinas de análise para 
bloqueio ou suspensão de benefícios, como falta de comprovação de vida ou de apresentação de CPF. Em abril 
de 2020, benefícios de aproximadamente R$ 2,17 bilhões deixaram de ser submetidos a esse tipo de análise. 

Ações tributárias adotadas pelo Brasil na crise do coronavírus estão alinhadas com outros países 
Acórdão 1.195/2020- Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

Fiscalização realizada pelo Tribunal verificou a elaboração e a implementação das medidas aduaneiras e 
tributárias adotadas pelo Governo Federal em resposta à crise do Coronavírus (Covid-19). 

O trabalho faz parte do Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19 e do 
Coopera – Programa de Atuação no Enfrentamento da Crise da Covid-19, ambos conduzidos no âmbito do 
Tribunal, que contemplam diversas ações de orientação, parceria e diálogo. 

As principais medidas adotadas pelo Brasil na área tributária e aduaneira foram mapeadas e comparadas, 
demonstrando que elas estão, de maneira geral, em linha com as adotadas em outros países. Essas 
medidas são, por exemplo, identificação das atividades essenciais e não essenciais; entendimento das 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-acompanha-medidas-adotadas-pelo-governo-federal-em-resposta-a-crise-do-coronavirus.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1273%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=b41b3a30-ad9f-11ea-954b-f17ef4041db4
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/acoes-tributarias-adotadas-pelo-brasil-durante-a-crise-do-coronavirus-estao-alinhadas-com-outros-paises.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1684120204.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=bef7b210-99f6-11ea-9f22-6fc33be33d3d
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vulnerabilidades críticas; elaboração de plano de contingência; adoção de medidas de segurança e 
proteção dos trabalhadores e dos contribuintes; e intensificação do trabalho remoto. 

Também foram avaliados os efeitos das medidas adotadas na arrecadação tributária federal. Em 
projeções do Ministério da Economia, estima-se um impacto na arrecadação de tributos federais da 
ordem de R$ 113,7 bilhões, com impacto fiscal de R$ 307,9 bilhões. 

A fiscalização também mostrou que a própria arrecadação de receitas pode ser prejudicada. 

É possível, por exemplo, que parte dos pagamentos de tributos diferidos, que são esperados para ingressar 
no exercício corrente, ocorra no ano calendário de 2021 ou que, até mesmo, não se concretize. Assim, o 
Tribunal acompanhará o desempenho da atividade econômica e as demais medidas que serão adotadas 
pelo Governo Federal. 

TCU analisa mudanças nas regras orçamentárias e fiscais adotadas em decorrência da Covid-19 
Acórdão 1.557/2020 - Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O TCU realizou acompanhamento com o objetivo de analisar os reflexos das mudanças ocorridas nas regras 
orçamentárias e fiscais sobre a gestão dos recursos públicos, bem como seus impactos, em razão das 
medidas adotadas pelo Governo Federal em resposta à crise da Covid-19. 

A crise provocada pela Covid-19 e as medidas adotadas para seu enfrentamento, como redução de impostos 
e contratação de novas despesas, resultaram em impactos diretos na arrecadação de receitas, no volume de 
despesas e, por conseguinte, no resultado primário da União. A concessão de benefícios tributários a 
empresas e pessoas físicas, deverá ter impacto fiscal de R$ 143,14 bilhões, além de R$ 1,15 bilhão em 
benefícios financeiros e creditícios criados ou expandidos em virtude do enfrentamento da crise. 

Entre as ações avaliadas, chamou a atenção do Tribunal, a edição de medida provisória que abriu crédito 
extraordinário no valor de R$ 5 bilhões para realização de operações de crédito no âmbito do Fundo Geral 
de Turismo, do Ministério do Turismo. Para o TCU, a realização de obras civis em empreendimentos 
turísticos não parece atender a requisitos de imprevisibilidade e urgência. 

O Tribunal realizará oitiva do Ministério da Economia e da Casa Civil da Presidência da República para que 
apresentem elementos que demonstrem que os créditos aprovados pela Medida Provisória 963/2020 estão 
destinados ao atendimento da crise provocada pelo coronavírus e que atendem aos requisitos de urgência e 
imprevisibilidade. 

O TCU também recomendou ao Ministério da Economia que oriente aos órgãos subordinados a justificarem 
a relação da despesa ou da renúncia tributária com a Covid19 ou suas consequências econômicas e sociais. 
Também deverá ser demonstrada a incompatibilidade do regime regular com a urgência da medida.  

TCU analisa medidas fiscais de combate à Covid-19 
Acórdão 1.638/2020 - Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal apreciou o relatório referente ao mês de maio do acompanhamento realizado, no âmbito do 
Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19 (PEAAC), com o objetivo de 
verificar a elaboração e a implementação das medidas aduaneiras e tributárias adotadas pelo governo 
federal em resposta à crise do coronavírus. 

Nessa etapa do acompanhamento, concluiu-se que, antes mesmo que as primeiras ações de restrições e de 
distanciamento social fossem implementadas pelos estados e municípios, já era observável que a 
expectativa de crescimento da economia prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) e, por consequência, da 
arrecadação federal, para o exercício de 2020, não estava sendo concretizada, com uma estimativa de R$ 
32,7 bilhões de frustração de receitas, de acordo com o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas 
Primárias relativo ao primeiro bimestre de 2020, elaborado conjuntamente pela Secretaria de Orçamento 
Federal, Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria Especial de Fazenda, todas do Ministério da Economia. 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-analisa-mudancas-nas-regras-orcamentarias-e-fiscais-adotadas-em-decorrencia-da-covid-19.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1557%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=958bb1a0-c26f-11ea-92b6-2da4b908504b
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-analisa-medidas-fiscais-de-combate-a-covid-19.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1.638%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/2/%2520?uuid=4a91c4e0-badc-11ea-9616-f72d2696cb58
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O impacto negativo total de arrecadação neste ano, em relação ao previsto na LOA 2020, é da ordem de R$ 
166,7 bilhões. Essa situação já começava a ser verificada antes mesmo da pandemia: no 1º bimestre foram 
R$ 32,7 bilhões de frustração de receitas. 

 Além disso, quanto ao diferimento de pagamento de tributos, a frustração de receitas, já observada em 
abril, foi estimada em R$ 35 bilhões, segundo a Receita Federal do Brasil. Conforme dados consolidados até 
maio de 2020, a estimativa de déficit primário do governo central para todo o exercício de 2020, decorrente 
somente de diferimento de tributos, é de R$ 96,6 bilhões, de acordo com os relatórios da Instituição Fiscal 
Independente; 

Adicionalmente, há o risco de que medidas excepcionais adotadas durante a crise com efeitos temporários 
sejam revertidas em medidas de caráter permanente (médio e longo prazos) , onerando os cofres públicos 
com a repercussão de despesas e frustração de receitas por tempo maior do que o necessário ao combate 
da pandemia. 

O TCU verificou também indícios de irregularidades graves na gestão da base de dados do CPF mantida pela 
Receita Federal. São cerca de 12,5 milhões de registros ativos de CPF a mais que a população brasileira 
estimada pelo IBGE. 

TCU avalia a implementação do auxílio emergencial 
Acórdão 1.428/2020 - Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O TCU iniciou acompanhamento, no âmbito do Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate 
à COVID-19 (PEAAC), para verificar a implementação do auxílio emergencial, criado pela Lei 13.982/2020, 
como uma das medidas adotadas pelo Governo Federal em resposta à crise do Coronavírus (COVID-19). 

O auxílio emergencial prevê a transferência de renda em três cotas mensais no valor de R$ 600,00 para 
trabalhadores informais, desempregados, beneficiários do Bolsa Família e microempreendedores 
individuais. Sua criação foi motivada pelo impacto causado pela redução da atividade econômica após as 
medidas de distanciamento social adotadas para reduzir o nível de contágio da COVID-19.  

A fiscalização verificou que, no mês de abril, foram pagos R$ 35,78 bilhões do auxílio emergencial aprovado, 
alcançando o total de 59,3 milhões de cotas de R$ 600,00 para 50,2 milhões de pessoas, 42,6 milhões de 
famílias e 9,4 milhões de mães chefes de família. Ressalta-se que do orçamento total previsto para a 
primeira parcela, de R$ 41,3 bilhões, foram executados 86,6% no mês de abril.  

Em relação ao tipo de cadastro, foram pagos, em abril, R$ 15,18 bilhões a 19.221.208 pessoas do Programa 
Bolsa Família; R$ 7,64 bilhões para 10.805.666 pessoas inscritas no Cadastro Único que não são 
beneficiárias do Programa Bolsa Família; e R$ 13,38 bilhões a 20.201.383 pessoas cadastradas no aplicativo 
Caixa Econômica Federal Auxílio Emergencial. Nesse item, foram identificados riscos orçamentários na 
definição de público-alvo, valor e duração do auxílio emergencial; e riscos de exclusão indevida de pessoas 
que deveriam ser elegíveis e de inclusão indevida de pessoas que não atendem aos critérios da Lei. 

Sobre o tempo de duração do auxílio emergencial, verificou-se que, caso se prolonguem os efeitos 
socioeconômicos da pandemia, será necessário maior planejamento para identificar uma solução de 
proteção social com a cobertura necessária e que seja sustentável sob a ótica orçamentária, uma vez que, 
no formato atual, a despesa anual, somando Auxílio Emergencial e Bolsa Família, pode chegar a R$ 379,5 
bilhões. 

Quanto ao risco de inclusão e exclusão indevida de pessoas, foram apontados: 1) baixa integração dos 
cadastros públicos; 2) desatualização do Cadastro Único; 3) dificuldade para identificação inequívoca em 
cadastros públicos; 4) limitações para verificação de composição familiar; 5) limitações para verificação de 
vínculos de emprego e renda; e, 6) limitações para cadastramento de pessoas com menor acesso a serviços 
públicos. 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-avalia-a-implementacao-do-auxilio-emergencial.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1428%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=621b6340-bffb-11ea-9778-83ffbb4b8ffd
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Para responder aos riscos de inclusão e de exclusão, foram proferidas diversas recomendações ao 
Governo Federal para aprimorar os cadastros e os cruzamentos de dados. 

TCU avalia ações do BNDES de redução dos danos econômicos causados pela pandemia 
Acórdão 1.493/2020 - Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz 

O Tribunal iniciou acompanhamento, no âmbito do Plano Especial de Acompanhamento das Ações de 
Combate à Covid-19 (PEAAC), com o objetivo de verificar a eficácia das medidas adotadas pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para minimizar efeitos da crise econômica 
causada pelo coronavírus e, ainda, a adequação das medidas voltadas a maximizar a efetividade das 
ações. 

Entre as ações figuram o Programa de Apoio Emergencial ao Combate da Pandemia de Coronavírus, de R$ 
2 bilhões, e o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, de R$ 34 bilhões. Nesse, além dos riscos 
gerais, o Tribunal constatou riscos específicos, como pouca promoção do Programa pelos agentes 
financeiros e pouco interesse das empresas devido às contrapartidas exigidas.  

Há, ainda, o Programa Emergencial para o Setor de Saúde, onde oTribunal verificou a possibilidade de 
ocorrer erro na análise, devido à aceleração do fluxo, aplicação dos recursos em ações não relacionadas 
ao combate à pandemia e concessão de valores além do necessário. Isso pode gerar fluxo de caixa livre 
para os beneficiários, com desvio de finalidade e não cumprimento dos objetivos esperados para a verba 
disponível. O TCU recomendou, assim, que o BNDES preveja cláusulas nos contratos para cumprimento 
dos objetivos que justificaram a concessão do apoio financeiro. 

Em todas as ações, exceto no Programa Emergencial de Saúde, há risco de concessão dos benefícios a 
empresas não impactadas pela pandemia, o que seria assumido pelo Banco. O BNDES sustentou, durante 
os trabalhos, que tentar direcionar os diversos apoios a setores específicos da economia poderia 
acarretar o risco reverso de deixar de concedê-lo a quem precise.  

TCU determina maior transparência nos processos de registro de patentes 
Acórdão 1.199/2020- Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo 

Auditoria do Tribunal analisou o processo de registro de patentes, especialmente no que se refere ao 
elevado estoque de pedidos em espera e ao prazo superior a dez anos para concessão, bem acima da média 
mundial. 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal atualmente vinculada ao 
Ministério da Economia. Entre os serviços desempenhados pelo INPI, estão o registro de marcas e desenhos 
industriais, de concessões de patentes e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Na 
situação da patente ser de produtos farmacêuticos, deverá haver análise prévia da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 

A fiscalização identificou que o INPI não divulga a fila de pedidos de patentes, medida de transparência 
importante para os requerentes e os interessados em geral. Além disso, o atual critério para contagem 
dessa fila desconsidera os pedidos em situação de recurso e não há definição de hipóteses de impedimentos 
e suspeições por parte do analista responsável pelo exame da patenteabilidade. 

Em relação às patentes de produtos farmacêuticos a cargo da Anvisa, o TCU constatou que não há 
solicitações de priorização, por parte do Ministério da Saúde, de exames de pedidos de patentes de 
medicamentos exclusivos para atender ao Sistema Único de Saúde. 

O Tribunal, entre outras medidas, determinou ao INPI que dê transparência às filas de pedidos de patentes 
pendentes de decisão final administrativa e, ainda, às informações de estoque e de tempo médio de 
tramitação dos pedidos de patente em segunda instância administrativa. Também determinou à Anvisa que 
publique os critérios de análise a serem seguidos por seus analistas no âmbito da anuência prévia prevista 
na Lei de Propriedade Industrial.  

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-avalia-acoes-do-bndes-de-reducao-dos-danos-economicos-causados-pela-pandemia.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1493%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=793140a0-c18a-11ea-9044-3725c51d865e
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/registro-de-patentes-pode-levar-mais-de-10-anos-e-tem-estoque-de-pedidos-acima-da-media-mundial.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1199%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=2660ffb0-aa78-11ea-a946-21076f65aeec
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Auditoria do TCU colabora para a discussão sobre o 
novo Fundeb 

Acórdão 734/2020- Plenário. Relator: Min. Augusto 
Nardes 

O Tribunal realizou auditoria no Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb) com o objetivo 
de analisar o seu modelo atual e identificar 
oportunidades de melhoria na concepção, 
operacionalização e accountability do novo fundo que 
vier a ser instituído e que deverá estar em vigor a partir 
de 2021. 

Entre as conclusões da fiscalização está o risco de 
ausência de cobertura financeira e descontinuidade da 
manutenção de ações educacionais e de políticas de 
valorização do magistério. Isso pode ocorrer em 

decorrência de crises fiscais, recuos da atividade econômica, fenômenos localizados de queda de 
arrecadação ou mudanças no perfil da matriz tributária resultante do perfil pró-cíclico do Fundeb. 

Para mitigar esse risco, o TCU apontou a necessidade de previsão legal de monitoramento de situações 
atípicas, ou imprevistas, de frustração na arrecadação de impostos que compõem a cesta de receitas do 
Fundeb. Tal previsão legal pode ser expressa na nova legislação do Fundeb, de forma colaborativa entre a 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e o Ministério da Educação (MEC).   

Tendo em vista os riscos associados à política pró-cíclica do Fundeb, há necessidade de discussão sobre a 
viabilidade de concepção e inclusão, na sua lei regulamentadora, de mecanismo anticíclico que venha a 
precaver oscilações negativas que impactem significativamente no Valor Aluno Ano (VAA) de referência do 
Fundo, de modo a manter um nível mínimo de aplicação, a fim de se garantir a permanência e a 
sustentabilidade dos valores do Fundeb, em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-
2024). 

TCU acompanha Plano Nacional de Educação 2014-2024 
Acórdão 1.048/2020- Plenário. Relator: Min. Augusto Nardes 

O Tribunal realizou o terceiro acompanhamento anual do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, 
com o objetivo de averiguar a evolução do seu desenvolvimento, o cumprimento das obrigações nele 
contidas e os resultados alcançados, bem como analisar a atuação do Ministério da Educação (MEC) quanto 
à coordenação de estratégias de promoção da articulação interfederativa na implantação das políticas 
educacionais em prol do atingimento das metas desse Plano. 

A análise do TCU demonstrou que as ações colaborativas desenvolvidas pelos entes federados na área 
educacional são incipientes, com baixo nível de governança do MEC na condução de políticas públicas 
educacionais em prol do atingimento das metas do PNE 2014-2024. Verificou-se, também, que a fragilidade 
do regime de colaboração entre os entes federados é devida à ausência de implementação efetiva das 
instâncias permanentes de negociação entre os entes federados e à insuficiência das ações desenvolvidas 
pelo MEC para estimular práticas de fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federativos. 

O baixo nível de governança do MEC, com reflexos no alcance das metas do PNE 2014-2024, é atribuído a 
fragilidades nos planejamentos estratégicos das secretarias finalísticas do ministério, à incipiência da gestão 

 EDUCAÇÃO  
O Fundeb foi criado para 
garantir os investimentos 
na educação básica. O 
que inclui creches, pré-
escolas, educação 
infantil, ensino 
fundamental, ensino 
médio e educação de 
jovens e adultos (EJA). A 
destinação é feita de 
acordo com o número de 
alunos matriculados nas 
escolas públicas e 
conveniadas da educação 
básica, com base em 
dados do censo escolar 
do ano anterior. 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditoria-do-tcu-colabora-para-a-discussao-sobre-o-novo-fundeb.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditoria-do-tcu-colabora-para-a-discussao-sobre-o-novo-fundeb.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A734%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=49056df0-a864-11ea-ab10-d1259469cf24
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A734%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=49056df0-a864-11ea-ab10-d1259469cf24
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-acompanha-plano-nacional-de-educacao-2014-2024.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2226020196.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=044c9060-ab63-11ea-b703-6ddb4920f6d1
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de riscos na implementação das metas e estratégias do plano e à ausência de monitoramento contínuo e de 
avaliações periódicas da execução do PNE. Essa falta de planejamento estratégico acarreta prejuízo à 
eficiência e à efetividade das ações adotadas, desalinhamento entre as metas estabelecidas para as 
secretarias finalísticas do MEC e para o PNE 2014-2024, além de dispersão das ações adotadas pelas 
diversas unidades do ministério. 

Como resultado dos trabalhos, o TCU elaborou determinações e recomendações para reduzir os riscos 
decorrentes da complexidade do modelo federativo brasileiro, da ausência de normas de cooperação entre 
os entes federados e dos impactos causados pela pandemia de Covid-19 na educação brasileira. Essas 
medidas visam, em especial, o fortalecimento do regime de colaboração no setor educacional, o 
aprimoramento das práticas de governança do MEC relacionadas aos mecanismos de estratégia e controle e 
o saneamento de impropriedades de atividades de gestão e de operação observadas.  

TCU aponta deficiências no transporte escolar em municípios por todo o Brasil 
Acórdão 1.332/2020- Plenário. Relator: Min. Walton Alencar Rodrigues 

O Tribunal apreciou o relatório que consolidou um conjunto de fiscalizações que avaliaram os serviços de 
transporte escolar quanto à observância das diretrizes constitucionais e legais finalísticas; aderência às 
normas de trânsito e de programas públicos de repasses; e, à regularidade das licitações, contratações e 
execução orçamentário-financeira dos recursos, no exercício de 2018. O volume de recursos fiscalizados 
alcançou o montante de R$ 86.517.096,14. 

As fiscalizações ocorreram em 29 municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, 
Pará, Paraíba, Piauí, Sergipe e Tocantins. Adicionalmente, foram enviados questionários eletrônicos às 
secretarias estaduais de educação e obteve-se respostas de 1.586 municípios, entre os 2.656 pesquisados. 

As competências dos entes federativos quanto ao transporte escolar encontram-se fixadas na Lei 9.394/1996 
(Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional), que impõe a estados e municípios a obrigação para com os 
alunos matriculados em suas 
respectivas redes oficiais de 
ensino. No entanto, para 
cumprir suas atribuições sobre 
o tema, a União, por intermédio 
do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), faz uso de dois 
programas: o Programa 
Nacional de Apoio ao 
Transporte Escolar (Pnate) e o 
Programa Caminho da Escola. 

A fiscalização apontou que a 
falha mais prevalente (79%) 
foi a deficiência na avaliação 
efetiva da prestação dos serviços de transporte escolar por parte dos Conselhos de Acompanhamento e 
Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Cacs/Fundeb). Além disso, é generalizada a inobservância das normas 
operacionais de trânsito e dos programas públicos de repasses de recursos por parte dos municípios. 

O Tribunal apontou, ainda, a falta de um gerenciamento amplo e integrado da política pública do transporte 
escolar por parte do FNDE, que contasse com a participação das secretarias estaduais e municipais de 
educação. Constatou-se, ainda, haver desconhecimento ou não utilização de informações prévias acerca do 
perfil de rotas do transporte escolar pelo município. 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-verifica-transporte-escolar-deficiente-por-todo-o-brasil.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1332%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=6dd428e0-a424-11ea-8679-4d63cda4b7ad
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O TCU determinou ao FNDE que apresente plano de ação com vistas a sanear/mitigar os problemas 
identificados. Também foram expedidas recomendações para diversos órgãos e entidades envolvidos na 
fiscalização, em especial para as Secretarias de Educação dos estados com municípios avaliados.  

TCU verifica que unidades do Senai têm desempenhos muito distintos 
Acórdão 1.277/2020- Plenário. Relator: Min. Subst. Marcos Bemquerer 

O Tribunal realizou auditoria no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), para avaliar o 
desempenho dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e de educação profissional técnica de nível 
médio. A avaliação teve como foco a eficiência operacional, os resultados qualitativos e o nível de 
alinhamento em relação às demandas da indústria desses cursos do Sistema Senai, realizados em todo o 
Brasil por meio dos Departamentos Regionais. 

A fiscalização apontou que, quanto ao custo hora-aluno, se destacam positivamente os Departamentos 
Regionais do Senai de Santa Catarina, Bahia, Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco 
com custo hora-aluno significativamente menor do que a média nacional do Senai, o que corresponde a 
bom desempenho operacional. Em Santa Catarina, por exemplo, a média foi de R$ 8,24 para FIC e de R$ 
10,44 para a educação técnica de nível médio.  

Por outro lado, tiveram desempenho ruim os Departamentos Regionais do Piauí, Amapá, Amazonas e 
Roraima apresentaram reiteradamente custo hora-aluno significativamente acima da média nacional. No 
Piauí, por exemplo, o custo médio de hora-aluno foi de R$ 32,05 na FIC e R$ 29,37 na educação profissional 
técnica de nível médio; e o de Roraima, para essa última modalidade, teve custo médio hora-aluno de R$ 
44,70. 

O Tribunal determinou ao Departamento Nacional do Senai, que elabore estudos com vistas à criação de 
critérios objetivos para configurar hipóteses de ineficiência no desempenho operacional e na qualidade da 
formação de estudantes, assim como fez determinações para os diversos Departamentos Regionais do Senai 
contemplando medidas que visem a melhorar o desempenho operacional na área de educação profissional.  

Além disso, recomendou ao Departamento Nacional do Senai que dissemine, de forma sistemática, entre os 
Departamentos Regionais ações que visem a melhorar a eficiência operacional e os resultados na formação 
de estudantes. 

O TCU também encaminhou ao Ministério da Educação cópia da deliberação propondo que se discutida com o 
Inep, Sistema S e Institutos Federais e outros atores da área de educação profissional, sobre a possibilidade de 
realização de avaliação nacional na qualidade da formação oferecida aos estudantes dos cursos técnicos do 
País.  

TCU contribui para sistemática de acompanhamento de obras públicas 
Acórdão 1.328/2020- Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo 

O Tribunal monitorou a decisão exarada no Acórdão 1.079/2019-Plenário, por meio da qual se apreciou 
auditoria que realizou um amplo diagnóstico sobre as obras paralisadas no País financiadas com recursos da 
União. O objetivo foi identificar as causas de paralisação mais impactantes, estudá-las com a finalidade de 
propor soluções para reduzir o desperdício de recursos públicos e, ainda, contribuir para o aperfeiçoamento 
da sistemática de acompanhamento de obras públicas 

Algumas recomendações e determinações monitoradas foram endereçadas ao Ministério da Economia e 
tinham o objetivo de minimizar os fatores que acarretam a paralisação dos empreendimentos. 

 INFRAESTRUTURA 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-verifica-que-unidades-do-senai-tem-desempenhos-muito-distintos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1277%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=0fadc9a0-ada8-11ea-bda1-33ef97ecd6fb
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-contribui-para-sistematica-de-acompanhamento-de-obras-publicas.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1328%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=d89634b0-bbc7-11ea-b2bd-a3c75ca17d31
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Entre as constatações, o Tribunal verificou que não há um cadastro unificado que reúna as obras realizadas 
com recursos federais e recomendou providências para essa unificação. O acompanhamento mostrou que o 
Ministério da Economia implementou a medida recomendada pelo TCU. 

Já a recomendação para uniformizar os critérios de classificação de obra paralisada, que garantiria maior 
transparência e confiabilidade das informações, não foi implementada pelo Ministério.  

O Tribunal havia identificado que as principais causas de paralisação se relacionavam com deficiências de 
projetos básicos, insuficiência de recursos financeiros de contrapartida e dificuldade dos entes subnacionais 
em gerir os recursos recebidos. Entretanto, o TCU contribuiu com propostas para reduzir a ocorrência do 
problema. Sugeriu registrar, nos sistemas de informação, dados específicos sobre o tipo de contratação dos 
projetos e realizar estudos acerca das contratações para avaliar a relação entre o tipo de licitação realizada e 
a qualidade final do projeto entregue. 

TCU aprova estudos técnicos e jurídicos de dois terminais do Porto de Santos 
Acórdão 736/2020- Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal acompanhou o processo de desestatização referente ao arrendamento portuário de dois 
terminais voltados à movimentação e armazenagem de carga geral, especialmente celulose, intitulados 
STS14 e STS14A, localizados no Porto de Santos/SP. 

Foi examinada a viabilidade técnica do arrendamento, em termos de sua estrutura operacional estar 
adequada para a demanda projetada e o estudo demonstrar a utilização de parâmetros de desempenho 
que permitam identificar que o terminal proporcionará a melhoria dos serviços prestados no segmento. 
Também se avaliou a viabilidade econômico-financeira, compreendendo a análise das estimativas de 
receita, do estudo de demanda, da estrutura tarifária, além das estimativas de despesas operacionais e de 
investimentos. 

Ao examinar o processo, o TCU verificou ainda a adequação das minutas jurídicas (edital, contrato e ato 
justificatório) e dos procedimentos da audiência pública ao ordenamento e ao estudo de viabilidade, de 
forma a evitar incompatibilidades que possam macular o processo ou dificultar o entendimento e o acesso 
das informações pela sociedade. 

O TCU determinou ao Ministério da Infraestrutura que, antes da publicação do edital de licitação, inclua na 
minuta do contrato de arrendamento cláusula com as condições para a prorrogação ordinária da avença. Os 
contratos iniciais serão de 25 anos, com a receita bruta total de cada terminal orçada em R$ 2,2 bilhões, 
podendo haver prorrogações sucessivas até o limite de 70 anos para todo o arrendamento. 

Foi recomendado ao Ministério que também avalie a conveniência e a oportunidade de incluir na minuta 
contratual mecanismo de revisão ordinária periódico, bem como recomendações para os próximos estudos 
de arrendamentos. 

Contratos de arrendamento portuário voltam a ter prorrogações antecipadas 
Acórdão 888/2020- Plenário. Relator: Min. Walton Alencar Rodrigues 

O TCU realizou monitoramento de deliberações proferidas em auditorias anteriores que avaliaram a 
prorrogação antecipada de contratos de arrendamentos portuários pela extinta Secretaria de Portos da 
Presidência da República (SEP/PR) e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) - Acórdãos 
989 e 2.092, de 2017, ambos do Plenário. 

Em 2018, o Tribunal havia determinado cautelarmente ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
(MTPA) e à Antaq que não realizassem novas prorrogações de arrendamento portuário enquanto os órgãos 
envolvidos não demonstrassem ao TCU que possuíam condições de prover soluções normativas capazes de 
assegurar a ampliação dos investimentos e a modernização do setor, com ganhos de competitividade para a 
economia do País. 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-estudos-tecnicos-e-juridicos-de-dois-terminais-do-porto-de-santos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A736%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=b1eb7850-a9c2-11ea-aa1e-3738e1b8e031
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/contratos-de-arrendamento-portuario-voltam-a-ter-prorrogacoes-antecipadas.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A888%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e476f6d0-aa87-11ea-9a62-337ef2be283e
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As auditorias anteriores haviam identificado baixo índice de execução de investimentos por parte das 
arrendatárias e ausência de regulamentação das prorrogações antecipadas. A medida cautelar adotada pelo 
Tribunal foi fundamentada no risco de que mais de uma centena de contratos fossem antecipadamente 
prorrogados sem as condições que atendessem ao interesse público. 

Em 2019, o Ministério da Infraestrutura publicou portaria que harmonizou as competências dos órgãos 
envolvidos na análise dos projetos executivos frente aos planos de investimento e eliminou sobreposições e 
fragilidades identificadas nas auditorias do Tribunal. 

Em função disso, o TCU avaliou que os requisitos para a retirada da medida cautelar foram atendidos e 
revogou a decisão liminar. Assim, as prorrogações antecipadas de contratos de arrendamento portuário, 
que estavam temporariamente paralisadas, poderão ter prosseguimento. 

Transporte multimodal no Brasil ainda tem entraves, apesar da melhoria na governança 
Acórdão 1.327/2020 - Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo 

O Tribunal realizou auditoria no Ministério da Infraestrutura (Minfra) e na Agência Nacional de Transportes 
Terrestre (ANTT) com o objetivo de avaliar os obstáculos ao desenvolvimento da integração multimodal de 
transportes no Brasil. 

Apesar de o Minfra ter avançado em termos de governança, algumas fragilidades no Plano Nacional de 
Logística e nos planos setoriais foram encontradas, o que prejudica a integração dos modos de transporte. 

O TCU verificou ainda excesso de burocracia, o que desmotiva o uso integrado dos modos de transporte. Há 
exigência excessiva de preenchimento de documentos e sistemas por aqueles que realizam transporte de 
cargas.  

O Tribunal recomendou ao Ministério da Economia que celebre convênio para compartilhamento das bases 
de dados das secretarias de fazendas estaduais. O Tribunal também recomendou ao Minfra uma série de 
medidas para facilitar a integração dos modais de transporte. 

Anac cumpre melhorias previstas em mais uma rodada de concessões aeroportuárias 
Acórdão 1.068/2020- Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo 

Auditoria do Tribunal avaliou a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no recebimento dos 
investimentos estimados em R$ 2,24 bilhões inerentes à Fase I-B nos aeroportos internacionais da 4ª rodada 
de concessões aeroportuárias: a) Salgado Filho, em Porto Alegre/RS; b) Hercílio Luz, em Florianópolis/SC; c) 
Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador/BA; e d) Pinto Martins, em Fortaleza/CE. 

A Fase I-B engloba atividades de ampliação e reforma dos referidos aeroportos para adequação das 
respectivas infraestruturas, conforme a tabela a seguir: 

Melhorias na infraestrutura dos aeroportos internacionais - Fase I-B prevista no PEA 

Descrição / aeroportos Florianópolis (SBFL) Porto Alegre 
(SBPA) Fortaleza (SBFZ) Salvador (SBSV) 

Terminal de passageiros, embarque (E) e 
desembarque (D). 

Construção para atender 
passageiros: 1.700 (E) e 

1.600 (D) 

Ampliação para 
atender 

passageiros: 
2.750 (E) e 2.250 

(D) 

Ampliação para 
atender passageiros: 
1.640 (E) e 1.720 (D) 

Ampliação para atender 
passageiros: 2.210 (E) 

e 2.190 (D) 

Pátio para aeronaves (quantidade - A) e 
pontes de embarque (posições - P). 16 A e 10 P 22 A e 14 P 17 A e 12 P 26 A e 17 P 

Estacionamento (vagas) e vias de acesso. 2.530 vagas 4.300 vagas 
Atender demanda 
prevista (não fixou 
número de vagas) 

1.630 vagas 

RESA - áreas de segurança de fim de 
pista. Implantação 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/transporte-multimodal-no-brasil-ainda-tem-entraves-apesar-da-melhoria-na-governanca.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1327%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=d89634b0-bbc7-11ea-b2bd-a3c75ca17d31
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/anac-cumpre-melhorias-previstas-em-mais-uma-rodada-de-concessoes-aeroportuarias.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2907120194.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=dcc73500-8fa5-11ea-b2b9-a9465af49b67
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Faixa de pista de pouso e decolagem 
(PPD) e respectivas pistas de taxiamento e 
seus acostamentos. 

Adequação PPD 03/21; 
Ampliação PPD 14/32 
para, no mínimo, 2.400 

metros 

Adequação PPD 
11/29 Adequação PPD 13/31 Adequação PPD 10/28 

e 17/35 

Sistema de inspeção de segurança de 
bagagens e cargas automatizado (% de 
cobertura). 

100% 

 

O Tribunal constatou que a via terrestre associada ao nível de embarque do novo terminal de passageiros 
do Aeroporto Internacional Hercílio Luz estava construída, mas operacionalmente indisponível aos 
passageiros, em desacordo com o previsto no contrato de concessão. Em consequência, o meio-fio de 
desembarque estava sendo utilizado tanto para atender os passageiros do embarque quanto do 
desembarque. Assim, o TCU informou a Anac de que o concessionário do Aeroporto em Florianópolis deve 

manter o nível de serviço estabelecido contratualmente ao 
utilizar o meio fio térreo de maneira mista. 

O TCU considerou que as demais melhorias previstas na Fase I-
B foram cumpridas pela Agência, que informou ter havido 
retração da demanda na aviação civil no Brasil, observada no 

mês de março de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, 
em decorrência da emergência causada pela pandemia do 
novo coronavírus. 

Incra terá de buscar a recuperação de imóveis na Amazônia 
Legal 

Acórdão 727/2020- Plenário. Relator: Min. Ana Arraes 

O Tribunal apreciou relatório que consolidou oito auditorias realizadas sob a forma de fiscalização de 
orientação centralizada (FOC) no Programa de Regularização Fundiária na Amazônia Legal (Terra Legal), com 
foco na regularização fundiária em áreas rurais. As auditorias foram realizadas em razão da constatação de 
reduzida evolução nos processos de trabalho do Programa, o que poderia estar ocasionando a manutenção 
dos problemas observados em auditoria anterior realizada pelo TCU.  

Entre as questões apontadas pela fiscalização, estão a falta de providências para a recuperação de áreas 
irregularmente ocupadas e a ausência de medidas para retomada e destinação de áreas cujos processos de 
regularização foram indeferidos 

O TCU determinou ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) que busque a recuperação 
dos imóveis da União ocupados irregularmente por detentores que não cumprem os requisitos legais (Lei 
11.952, de 2009), tendo em vista que esses imóveis foram ocupados irregularmente após o indeferimento 
dos processos de regularização.  

O indeferimento se deu devido à titulação concedida a partir de declarações falsas, com indícios de 
fracionamento simulado ou qualquer outra situação incompatível com as regras do Programa, ou 
apresentando indícios de comércio irregular.  

Conforme determinação do Tribunal, o Incra também deverá inibir a divulgação pública de dados do 
Sistema de Gestão Fundiária (Sigef) de imóveis que apresentem indícios de comércio irregular, bem como 
cessar a emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural de áreas que não possuam títulos de posse ou 
de propriedade válidos na Amazônia Legal. 

MEIO AMBIENTE 

O Programa Terra Legal foi 
criado em junho de 2009 
visando à regularização 
fundiária de terras públicas 
federais não destinadas na 
Amazônia Legal, a qual 
abrange os estados do Acre, 
Amapá, Amazonas, Mato 
Grosso, Pará, Rondônia, 
Roraima e Tocantins, além de 
parte do Estado do 
Maranhão, e equivale a cerca 
de 61% do território brasileiro. 

 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/incra-tera-de-buscar-a-recuperacao-de-imoveis-na-amazonia-legal.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/incra-tera-de-buscar-a-recuperacao-de-imoveis-na-amazonia-legal.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A727%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=b1eb7850-a9c2-11ea-aa1e-3738e1b8e031
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Ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), o TCU 
determinou que apresente plano de 
ação contemplando objetivos 
estratégicos, indicadores de 

desempenho, procedimentos e metas 
exequíveis para o Programa Terra 
Legal, devendo incluir critérios e 
normas para definição das metas de 
georreferenciamento, titulação, 
vistorias e projeção do tempo 
necessário para cumprimento dos 
objetivos do Terra Legal.  

TCU aponta que cartel causou prejuízos de R$ 18 bilhões à Petrobras 
Acórdão 1.568 - Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler 

O Tribunal verificou possíveis danos decorrentes de irregularidades ocorridas na Petrobras, relacionadas à 
atuação de cartel detectado pela Operação Lava Jato. 

Em relação à quantificação dos danos de cartéis, uma série de métodos e técnicas foram desenvolvidos nos 
domínios econômico e jurídico para determinar esse cenário de referência adequado, incluindo-se aí os 
métodos econométricos, procedimento que foi utilizado pelo Tribunal. 

O estudo econométrico realizado pelo TCU apurou os prejuízos causados pelo cartel que teria atuado em 
contratações da Petrobras entre 2004 e 2012. De acordo com o estudo, que excluiu os aditivos contratuais, 
o valor a mais em cada contratação, em virtude do conluio, era de 14,53%.  

Ao todo, as 24 empresas que comprovadamente fizeram parte desse cartel causaram prejuízo à Petrobras 
de R$ 12,3 bilhões. Esse valor atualizado e com juros é superior a R$ 18 bilhões. 

A fiscalização do TCU também quantificou o dano causado individualmente por cada empresa cartelizada. 
Das 24 empresas, a que encabeça a lista gerou prejuízo de R$ 1,9 bilhão. A segunda e a terceira empresas da 
lista causaram danos de R$ 1,6 bilhão cada uma. Entre as cartelizadas, mesmo as três empresas que 
causaram os menores prejuízos nas contratações da Petrobras no período analisado geraram danos 
milionários. Valores atualizados superiores a R$ 279 milhões (22ª), R$ 259 milhões (23ª) e R$ 221 milhões 
(24ª). Juntas, somente essas três respondem pelo rombo de mais de R$ 760 milhões. 

O Tribunal encaminhou o estudo econométrico à Petrobras, à Advocacia-Geral da União (AGU), ao 
Ministério Público Federal (MPF) e à Controladoria-Geral da União (CGU). Essas instituições poderão usar os 
valores apurados pelo TCU para as medidas administrativas e judiciais cabíveis para o ressarcimento dos 
danos. 

Em sua metodologia de estudo econométrico, o TCU fez incidir o percentual de overcharge (de 14,53%) nas 
contratações realizadas pelas 24 organizações societárias reconhecidamente participantes do esquema 
criminoso, tal como ficou evidenciado no Histórico da Conduta do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade). 

Aneel deverá fiscalizar segurança de barragens geradoras de eletricidade 
Acórdão 726/2020- Plenário. Relator: Min. Ana Arraes 

MINAS E ENERGIA 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aponta-que-cartel-causou-prejuizos-de-r-18-bilhoes-a-petrobras.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1568%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=958bb1a0-c26f-11ea-92b6-2da4b908504b
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/aneel-devera-fiscalizar-seguranca-de-barragens-geradoras-de-eletricidade.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A726%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=49056df0-a864-11ea-ab10-d1259469cf24
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O TCU realizou fiscalização com o objetivo de identificar a sistemática de regulação, fiscalização, 
monitoramento e acompanhamento das ações de segurança empregadas pelos responsáveis por barragens 
de geração de energia elétrica, incluindo ações de preparação, prevenção, resposta e recuperação dos 
organismos de defesa civil, bem como o levantamento dos riscos associados aos processos correlatos. 

A auditoria apontou que existem 110 Centrais Geradoras Hidrelétricas de Capacidade Reduzida com 
potência igual ou inferior a 5 mil kW (CGHs) não fiscalizadas no tocante aos aspectos de segurança, o que 
aumenta o risco de acidentes nessas barragens.  

A falta de fiscalização das CGHs decorreu de dúvidas na interpretação da legislação. A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) entendia que caberia à Agência Nacional de Águas (ANA). No entanto, a ANA 
compreendia que a fiscalização das CGHs fosse de competência da Aneel. Tendo em vista essas dúvidas, o 
TCU deu ciência à Aneel de que é de sua responsabilidade a fiscalização de empreendimentos de geração de 
energia elétrica com potência igual ou inferior a 5.000 kW. 

Também foi dada ciência ao Congresso Nacional da necessidade de alteração de dispositivo da Lei 
9.427/1996, de modo a permitir à Aneel a aplicação de multas e o recolhimento de taxa de fiscalização para 
empreendimentos registrados. A finalidade é garantir a efetividade e a viabilidade da fiscalização de 
barragens de geração de energia elétrica.  

O Tribunal também recomendou à Aneel que estabeleça critérios de aplicação de sanções aos 
empreendedores que, comprovadamente, provocarem inconsistências no Formulário de Segurança de 
Barragem por erro grosseiro ou dolo. A Agência deverá, ainda, buscar revisitar sua regulação e fiscalização 
associadas à segurança de barragens, com vistas a mitigar os riscos. 

Ainda, o TCU recomendou à ANA e à Aneel que, de forma coordenada, promovam a correção e a 
regularização dos dados constantes no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 
(Snisb). Esse sistema deverá estar compatível com as informações do site da Aneel e retratar fielmente o 
universo de barragens de geração de energia fiscalizáveis por essa Agência. 

TCU acompanha atuação da Agência Nacional de Mineração no caso Brumadinho 
Acórdão 1.116/2020- Plenário. Relator: Min. Ana Arraes 

Fiscalização do Tribunal avaliou as medidas já adotadas e aquelas a serem aplicadas pela Agência 
Nacional de Mineração (ANM) para apurar as causas da catástrofe ocorrida na Barragem I da Mina 
Córrego Feijão, em Brumadinho/MG. As responsabilidades, bem como as providências efetivadas para 
mitigar os danos gerados e evitar a ocorrência de novos incidentes graves em barragens de rejeitos 
também foram objeto da auditoria.  

Foram avaliadas, em especial, as medidas adotadas pela ANM quanto às normas de segurança no 
acompanhamento e fiscalização da Barragem I, tendo em vista que, conforme prevê a Política Nacional 
de Segurança de Barragens (PNSB), cabe à Agência fiscalizar a atuação dos empreendedores, que são os 
responsáveis diretos pela segurança das barragens. O empreendedor é o agente detentor do direito 
real sobre as terras onde se localiza a barragem ou que a utiliza para obtenção de benefícios, podendo 
ser público ou privado.  

A auditoria do TCU demonstrou que o empreendedor não passa informações fidedignas à ANM, o que é 
agravado pela sistemática de fiscalização da Agência, que utiliza como base o Sistema Integrado de 
Gestão de Barragens de Mineração (SIGBM), o qual é abastecido com as informações prestadas pelo 
empreendedor.  

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-acompanha-atuacao-da-agencia-nacional-de-mineracao-no-caso-brumadinho.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1116%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=974eb5d0-ac5f-11ea-8a40-81f09b915788
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Entre essas informações estão a categoria de risco da barragem e o dano potencial associado. As 
informações do SIGBM disparam alertas automáticos para algumas marcações realizadas pelo 
empreendedor para imediata ação fiscalizatória ou de contingências. O que não ocorreu em 
Brumadinho/MG, uma vez que as marcações não foram feitas corretamente.  

O Tribunal constatou que o empreendedor não passou informações confiáveis à ANM, para que ela 
tomasse providências a fim de evitar o rompimento da barragem. Exemplo dessa falta de fidedignidade 
dos dados é o caso das informações não repassadas acerca do nível da superfície freática. 

No entanto, não obstante as informações deficientes do empreendedor, tais fatos revelam que a ANM 
possui um sistema (SIGBM) de pouquíssima efetividade.  

O Tribunal determinou a constituição de um novo processo para identificar e ouvir os responsáveis da 
diretoria da ANM sobre a possibilidade de ter havido omissão no estabelecimento de exigências para 
procedimentos administrativos, bem como de terem ocorrido falhas na execução das ações de 
fiscalização das atividades de mineração. 

Planos de fechamento de minas não respeitam itens de segurança 
Acórdão 1.193/2020- Plenário. Relator: Min. Ana Arraes 

Auditoria do TCU avaliou a gestão da Agência Nacional de Mineração (ANM) em relação ao 
acompanhamento e à fiscalização do processo de fechamento de minas, com base nas obrigações insertas 
da legislação minerária. Foram objeto da fiscalização empreendimentos minerários referente a empresas 
que, juntas, correspondem a 80% do faturamento total do setor de mineração no Brasil, conforme Relatório 
Anual de Lavra (RAL-2018).  

Para tanto, o Tribunal solicitou à ANM o encaminhamento dos Planos de Fechamento de Mina (PFM) de 37 
empreendimentos minerários distribuídos por diversos estados brasileiros. O PFM é o documento formal 
que detalha os procedimentos, etapas, requisitos e o orçamento necessários para o fechamento da mina. 
No entanto, a ANM forneceu documentação de apenas 31 das 37 minas que tiveram os respectivos planos 
de fechamento requisitados. 

A partir da análise dos 
31 PFMs fornecidos, a 
auditoria apontou 
que 61% dos planos 
examinados (19 

minas) não apresentaram nenhum dos 
itens exigidos na Norma Reguladora de 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/planos-de-fechamento-de-minas-nao-respeitam-itens-de-seguranca.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1193%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=dd85ce40-acea-11ea-a053-59e317b651b5
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Mineração número 20 (NRM-20). Também foi constatado que nenhum PFM da amostra cumpriu todas as 
exigências. A avaliação do TCU mostrou que apenas três planos de fechamento de mina (10% da amostra) 
apresentaram mais de 2 dos 19 itens exigidos pela NRM-20. 

Destaca-se o fato de que os três principais itens relacionados à segurança no fechamento de minas 
(monitoramento de estabilidade de taludes, nível do lençol freático e drenagem) possuem elevado 
percentual de não atendimento. Falhas nesses três aspectos são elementos técnicos centrais na avaliação da 
segurança e, vale citar, foram relacionados nas análises das causas do rompimento da Barragem B1 da Mina 
do Córrego do Feijão, de Brumadinho/MG. 

Quanto à atuação da ANM relativa aos 31 planos de fechamento de minas, em seis processos (19% da 
amostra) não foi localizada sequer a análise do então Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) 
ou da atual Agência Nacional de Mineração.  

Em um novo processo, o TCU irá identificar os responsáveis da diretoria da Agência Nacional de Mineração, 
os quais terão oportunidade de se pronunciarem acerca dos indícios da conduta omissiva de coordenar e 
gerir o planejamento e a execução da ação de fiscalização da atividade de mineração. 

TCU avalia ações governamentais em resposta à crise gerada pela Covid-19 no setor elétrico 
Acórdão 1.346/2020 - Plenário. Relator: Min. Ana Arraes 

O TCU fez acompanhamento para avaliar as ações emergenciais de combate à COVID-19 e suas 
consequências no Setor Elétrico Brasileiro (SEB). Foram analisados os impactos da pandemia com efeitos 
sobre as distribuidoras de energia, tais como: redução do consumo de energia elétrica, redução da receita 
das distribuidoras de energia elétrica e aumento na inadimplência.  

O Tribunal entendeu que algumas dessas medidas reduzem o impacto da pandemia. No entanto, outras 
que, mesmo necessárias, acabam por agravar as consequências. É o caso da suspensão do corte de energia, 
que tende a aumentar o grau de inadimplência, afetando o fluxo de caixa das distribuidoras. Existem, ainda, 
aquelas que ainda estão em fase de regulamentação, como é o caso da Conta-Covid. 

O trabalho constatou ausência de publicidade da metodologia utilizada para elaboração do indicador de 
inadimplência no período da crise e das suas respectivas séries históricas. Esse indicador que mede a 
diferença entre o valor faturado pela distribuidora nos últimos trinta dias e aquele arrecadado acumulado 
nesse período, não corresponde ao tradicionalmente utilizado nos Procedimentos de Regulação Tarifária. 
Além de violar os normativos do setor, isso dificulta o controle dos agentes e da sociedade civil. 

O TCU recomendou ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica 
procedimentos para dar mais transparência aos indicadores utilizados.   

Regulamentação do Benefício de Prestação Continuada a pessoas com deficiência necessita de ajustes 
Acórdão 1.435/2020- Plenário. Relator: Min. Subst. Marcos Bemquerer 

Auditoria do Tribunal analisou a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto no inciso 
V do art. 203 da CF/88, para verificar a adequação da inscrição de seus beneficiários no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), bem como avaliar os principais fatores que 
explicam sua judicialização e a sustentabilidade atuarial desse benefício. 

MULHERES, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-avalia-acoes-governamentais-em-resposta-a-crise-gerada-pela-covid-19-no-setor-eletrico.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1346%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=06184b00-bb4e-11ea-bacb-592020681306
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/regulamentacao-do-beneficio-de-prestacao-continuada-a-pessoas-com-deficiencia-necessita-de-ajustes.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1435%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=621b6340-bffb-11ea-9778-83ffbb4b8ffd
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O BPC possui natureza assistencial e é concedido a pessoas com deficiência e aos idosos de 65 anos ou 
mais, que não possuam meios para prover a própria manutenção e nem para tê-la provida por suas 
famílias. O benefício consiste em um salário mínimo mensal ao beneficiário inserido em família cuja renda 
mensal bruta familiar dividida pelo número de seus integrantes seja inferior a um quarto do salário 
mínimo. 

O Tribunal identificou fragilidades no processo de cadastro de pessoas em situações excepcionais, que são 
cidadãos que não possuem família de referência ou que estão em situação de acolhimento de longa 
permanência no CadÚnico. Também foi constatado que a regulamentação favorece pessoas idosas em 
detrimento dos cidadãos com deficiência, o que contribui para a judicialização do BPC. 

Assim, o TCU emitiu determinação ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos sobre a 
implementação de um modelo único de avaliação da deficiência. O Tribunal também recomendou ao 
Ministério da Cidadania que altere a regulamentação do cadastro e passe a permitir a inclusão de pessoas 
em situação excepcional por meio dos seus representantes legais. 

Na situação atuarial do BPC, o Tribunal verificou que as projeções realizadas pelo Ministério da Cidadania se 
baseiam em um modelo que não considera a evolução demográfica e econômica brasileira, utilizando dados 
de despesas dos doze meses anteriores e projetando despesas para um horizonte de apenas três anos. 

Servidor em licença sem remuneração, não optante pela manutenção do vínculo com o PSS, não faz jus 
aos benefícios do referido regime previdenciário 

Acórdão 1.408/2020- Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz 

O TCU analisou consulta formulada pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), acerca da 
possibilidade de concessão de pensão por morte aos dependentes de servidor em gozo de licença sem 
remuneração, não optante pela manutenção do vínculo com o Plano de Seguridade Social do Servidor 
(PSSS), nos termos do art. 183, § 3º, da Lei n. 8.112, de 1990.  

Questionou-se também a legitimidade da cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre as faltas 
ao serviço, mesmo que haja o respectivo desconto da remuneração do servidor, e a possibilidade de 
contagem das faltas injustificadas como tempo de contribuição para fins de aposentadoria e disponibilidade, 
haja visa o disposto no art. 29, § 4º, da Orientação Normativa MPS/SPPS 2/2009. 

Em resposta à consulta, o Tribunal informou ao consulente que o servidor afastado ou licenciado de seu 
cargo efetivo sem remuneração, não optante pela manutenção do vínculo com o PSS, não faz jus, assim 
como seus dependentes, aos benefícios do aludido regime previdenciário, inclusive a pensão por morte, 

salvo se beneficiário da vantagem prevista 
no art. 40, § 19, da Constituição Federal e 
nos arts. 2º, § 5º, e 3º, § 1º, da Emenda 
Constitucional 41/2003 (abono de 
permanência).  

Também foi informado que não é devido o 
recolhimento de contribuição 
previdenciária incidente sobre os valores 
dos descontos decorrentes de faltas ao 
serviço, nos termos do art. 29, § 4º, da 
Orientação Normativa MPS/SPPS 2/2009 
(com redação dada pela Orientação 
Normativa MPS/SPPS 3/2009), tampouco 

PODERES 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1408%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=b834cd20-e1c0-11ea-a6b9-737278a7690c
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é possível a contagem das faltas injustificadas como tempo de contribuição para fins de aposentadoria e 
disponibilidade.  

O Tribunal recomendou aos órgãos de recursos humanos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 
Ministério Público da União que busquem, por ocasião dos procedimentos de concessão de licenças do 
cargo efetivo, sem direito à remuneração, nas quais sejam aplicáveis as disposições dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 
183 da Lei 8.112/1990, expressamente orientem os servidores acerca das consequências jurídicas da 
eventual opção pelo não recolhimento mensal da respectiva contribuição.  

TCU responde consulta acerca de restabelecimento de vantagens para servidor  
Acórdão 1.424/2020- Plenário. Relator: Min. Raimundo Carreiro 

O Tribunal apreciou consulta formulada pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), acerca da 
possibilidade de restabelecimento de vantagens incorporadas por servidor público estatutário que, após 
romper seu vínculo funcional com a Administração Pública, foi investido em novo cargo público federal, 
antes da revogação da legislação que instituiu as vantagens que se pretende restaurar. 

O Tribunal respondeu ao consulente que, em consonância com a jurisprudência do TCU assentada desde o 
Acórdão 3.055/2009-Plenário, o rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública 
Federal é obstáculo ao restabelecimento de vantagens da Lei 8.112, de 1990, independentemente do 
momento em que o servidor é investido novamente em outro cargo público federal, se antes ou depois da 
revogação da legislação que instituiu a vantagem anteriormente concedida. 

O TCU também informou que nos termos do art. 54 da Lei 9.784, de 1999, no que diz respeito à atuação 
administrativa da unidade de vinculação do servidor, ficam preservados, sem alterações, os atos 
administrativos expedidos há mais de cinco anos em desacordo com a orientação constante do item 
anterior, sem prejuízo da competência de controle externo do Tribunal, nos termos da Lei 8.443, de 1992.  

TCU realiza levantamento sobre a sustentabilidade do SUS 
Acórdão 1.487/2020 - Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler 

O Tribunal realizou levantamento para avaliar a sustentabilidade da prestação de ações e serviços públicos 
de saúde de forma universal, gratuita e integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Entre diversas informações produzidas pelo trabalho, as despesas com ações e serviços públicos em saúde 
para todos os entes da Federação atingiram, em 2018, R$ 271,8 bilhões, valor que representa um acréscimo 
real superior a 118% em relação à despesa ocorrida no exercício financeiro de 2003. Nesse período, o gasto 
anual per capita passou de R$ 701,87 para R$ 1.342,02 (aumento real de 91,2%).  

Analisando o nível de investimento direto na saúde em comparação com os gastos com renúncias tributárias 
federais, verificou-se que, em 2018, os gastos tributários federais, englobando todos os setores econômicos, 
totalizaram R$ 292,8 bilhões, enquanto as despesas com ações e serviços públicos em saúde para todos os 
entes da Federação totalizaram R$ 271,8 bilhões. 

Projeções de gastos em ações e serviços de saúde, a contar de 2017 – ano em que passou a vigorar a 
Emenda Constitucional 95 (teto de gastos públicos) – até o horizonte de 2030 – ano em que a meta 3.8 da 
Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas 
(ONU) prevê que haja a cobertura universal da saúde –, baseadas nos critérios inflacionários e de 
envelhecimento populacional, apontam para uma tendência de elevação dos gastos com saúde pública no 
Brasil, chegando os dispêndios, apenas na esfera federal, a R$ 219,48 bilhões (em 2018 eram de R$ 116,8 
bilhões) . Considerando a necessidade de universalização dos serviços de saúde, a necessidade de recursos 

 SAÚDE 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1424%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=b834cd20-e1c0-11ea-a6b9-737278a7690c
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-realiza-levantamento-sobre-a-sustentabilidade-do-sus.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1479120196.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=8fa0bd80-afe1-11ea-9d7a-994ed93da886
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federais seria de R$ 277,01 bilhões, ou seja, o déficit consolidado passaria, de R$ 31,68 bilhões em 2017, 
para R$ 57,53 bilhões em 2030. 

Entre 2014 e 2018, somente a União gastou em média R$ 1,1 bilhão por ano no atendimento das demandas 
judiciais, valor que agrega as aquisições dos insumos estratégicos para saúde e os depósitos judiciais.  

O Tribunal recomendou ao Ministério da Saúde que institua um conjunto de indicadores globais para medir 
e avaliar a qualidade e o nível de cobertura assistencial do SUS nas esferas federal, estadual, distrital e 
municipal. Esses indicadores deverão identificar carências assistenciais do SUS, retratar diferenças regionais, 
conter indicadores de acesso e de resultado, além de permitir a aferição de índice de resultado global. 

Programa Médicos pelo Brasil deve ter gerenciamento de riscos 
Acórdão 994/2020- Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler 

O Tribunal realizou auditoria do Programa Médicos pelo Brasil (PMPB), que sucedeu o Programa Mais 
Médico (PMM), com o intuito de avaliar se a formulação do PMPB foi baseada em evidências e se 
considerou as melhores práticas de elaboração das políticas públicas. Adicionalmente, buscou-se auxiliar o 
Ministério da Saúde no processo de aperfeiçoamento do referido Programa. 

A auditoria apontou que a formulação do Programa Médicos pelo Brasil careceu da indicação clara de quem 
será seu público-alvo beneficiário e da metodologia que será utilizada para selecionar esse público. 

Verificou-se, ainda, que, embora o PMPB tenha diagnosticado satisfatoriamente o problema relacionado à 
oferta de médicos na atenção primária à saúde, não aprofundou suficientemente o diagnóstico sob a 
perspectiva do usuário, uma vez que desconsiderou aspectos primordiais para a caracterização do 
Programa, tais como o tamanho da população que se pretende atender, sua distribuição geográfica, as 
principais doenças existentes em nosso País e as especificidades regionais. 

Outra fragilidade identificada diz respeito ao processo de formulação do PMPB. Nesse processo, não foram 
analisadas de forma adequada as diferentes alternativas potenciais de intervenção, uma vez que não foram 
estimados custos, benefícios, riscos, vantagens e desvantagens dessas opções. 

Como resultado dos trabalhos, o TCU recomendou à Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério 
da Saúde, que elabore um plano de gerenciamento de riscos do Programa Médicos pelo Brasil e que sejam 
mapeados os eventos capazes de comprometer o alcance dos objetivos do programa, 

TCU responde positivamente a consulta sobre contratações da Funasa 
Acórdão 1.184/2020- Plenário. Relator: Min. Augusto Nardes 

O Tribunal apreciou consulta formulada pelo então Ministro de Estado da Saúde acerca da realização de 
contratação de empresa terceirizada para fornecimento de mão-de-obra especializada na prestação 
dos serviços acessórios ou complementares.   

A consulta questiona se tais serviços poderiam ser realizados pelas áreas técnicas ou por meio da 
seleção de entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, por intermédio de chamamento público, para 
atuar de forma complementar às ações de saneamento sob a responsabilidade da Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa). 

O Tribunal respondeu que é possível a contratação da execução indireta da prestação dos serviços 
acessórios ou complementares hoje realizados por servidores efetivos da área técnica da Funasa. No 
entanto, o TCU alertou que não podem estar presentes, na relação entre o pessoal da prestadora de 
serviço e a Administração Pública, a pessoalidade e subordinação, próprias da relação empregatícia. A 
execução indireta também não deverá ocorrer em atividade inerente às categorias funcionais do plano 
de cargos da Funasa. 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/programa-medicos-pelo-brasil-deve-ter-gerenciamento-de-riscos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A994%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=8c9e20e0-ab78-11ea-9645-d1d88ad43b64
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-responde-positivamente-a-consulta-sobre-contratacoes-da-funasa.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1184%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=6083d9b0-ac7b-11ea-9e8e-25719d0f7a01
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O TCU ressaltou que devem ser adotadas as medidas necessárias para a recomposição original da força 
de trabalho da Funasa, a exemplo do retorno de servidores integrantes do seu quadro cedidos a outros 
órgãos e entidades públicos.  

O Tribunal também respondeu que é possível a seleção de entidades filantrópicas ou sem fins 
lucrativos, mediante chamamento público, para atuar de forma complementar às ações de saneamento 
sob a responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde. Essa atuação complementar não pode 
envolver, direta ou indiretamente, a delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício 
do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas de estado. 

Ministério da Saúde deve informar tempestivamente sobre contratações de enfretamento à Covid-19 
Acórdão 1.335/2020 - Relatório. Relator: Min. Benjamin Zymler 

O TCU está realizando acompanhamento com o objetivo de avaliar a estrutura de governança montada para 
o combate à crise gerada pelo coronavírus e os atos referentes à execução de despesas públicas, de forma 
amostral, pelo Ministério e seus braços (órgãos e entidades a ele vinculados) sob os aspectos da legalidade, 
legitimidade, economicidade, eficiência e efetividade. 

O TCU verificou a possibilidade de apresentar, ainda no curso dos trabalhos da fiscalização, propostas 
destinadas a aprimorar a atuação do Ministério da Saúde neste momento de emergência de saúde pública. 

Assim, o Tribunal determinou ao Ministério da Saúde que disponibilize à equipe do acompanhamento do 
TCU, de maneira completa e tempestiva, as informações referentes aos processos de contratação 
relacionados ao enfrentamento da crise do novo coronavírus. 

Além disso, o Ministério da Saúde deverá instruir os processos de contratação relacionados ao 
enfrentamento da pandemia da Covid-19 com a devida motivação dos atos, por meio da inclusão nos autos, 
no mínimo, de justificativas específicas da necessidade da contratação, da quantidade dos bens ou serviços 
a serem contratados com as respectivas memórias de cálculo e com a destinação do objeto contratado. 

Ainda, o Tribunal recomendou ao Ministério da Saúde que, em relação aos recursos repassados aos estados, 
Distrito Federal e municípios para o enfrentamento da pandemia, adote critérios técnicos para disponibilizar 
recursos aos entes subnacionais, considerando, por exemplo, a incidência per capita da doença, as 
estimativas de sua propagação, a taxa de ocupação de leitos e a estrutura dos serviços de saúde existentes. 

Ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19 não têm diretrizes estratégicas suficientes 
Acórdão 1.616/2020 - Plenário. 

Relator: Min. Vital do Rêgo 

O Tribunal realizou, no âmbito do 
Plano Especial de 
Acompanhamento das Ações de 
Combate à Covid-19 (PEAAC), 
fiscalização com o objetivo de 
avaliar e acompanhar a 
governança do Centro de Governo 
(CG) durante o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19. 

O CG é composto pelo Comitê de 
Crise, instância política decisória, 
pelo Centro de Coordenação de 
Operações do Comitê de Crise 
para Supervisão e Monitoramento 
dos Impactos da Covid-19 (CCOP) , 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-determina-que-ministerio-da-saude-informe-tempestivamente-sobre-contratacoes-de-enfretamento-a-covid-19.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1335%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=d89634b0-bbc7-11ea-b2bd-a3c75ca17d31
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/uniao/acoes-de-enfrentamento-a-pandemia-de-covid-19-nao-tem-diretrizes-estrategicas-suficientes.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1616%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=1a3d4a00-e3ed-11ea-9e58-b1ae60733784
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1616%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=1a3d4a00-e3ed-11ea-9e58-b1ae60733784
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instância operacional, bem como pelos órgãos integrantes da estrutura da Presidência da República, em 
especial a Casa Civil da Presidência da República e a Secretaria de Governo da Presidência da República, 
responsáveis pela articulação e coordenação de ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 e 
assessoramento ao presidente da República. 

O acompanhamento identificou falta de diretrizes estratégicas que estabeleçam objetivos a serem 
perseguidos pelos diversos entes envolvidos. Para o Tribunal, o estabelecimento de uma estratégia 
nacional de enfrentamento da pandemia é necessário e ainda mais premente quando se observa que, 
para fins de retomada de crescimento da economia, o Governo Federal já estabeleceu um plano 
específico, denominado Pró-Brasil. Não há, também, modelo de identificação e gerenciamento de risco 
capaz de reduzir o impacto sobre os resultados esperados e apoiar as decisões adotadas pelo centro de 
governo e pastas ministeriais no enfrentamento à pandemia. 

O trabalho mostrou também que não há previsão de assento permanente de profissionais de saúde no 
Comitê de Crise. Apesar de existir a previsão de participação do Ministro da Saúde e de outros 
representantes daquele Ministério, não há garantia de que profissionais da área de saúde estejam 
integrando os comitês. 

Além disso, o TCU detectou a falta de ampla divulgação das ações que estão sendo adotadas pelo 
Governo Federal para o enfrentamento desta crise na saúde pública. Essa ação aumentaria a 
transparência das medidas adotadas e permitiria que a população em geral, mais bem informada, possa 
seguir as orientações e decisões governamentais adotadas. 

Em consequência dos trabalhos, o TCU alertou a Casa Civil da Presidência da República a respeito dos riscos 
de comprometimento dos gastos e dos resultados do enfrentamento à pandemia.  
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4 
 GOVERNANÇA E GESTÃO 
Iniciativas estratégicas adotadas com o 
objetivo de gerar eficiência interna e prover 
o controle externo do apoio necessário ao 
seu pleno exercício 
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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/


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 2º TRIMESTRE DE 2020  
 

 

64 

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 abril/2020 a setembro/2020 o desempenho do 
TCU apresentou resultado parcial nos três primeiros meses de 53,5% em 30 de junho de 2020. Se 
considerarmos uma evolução pro rata dos resultados, o desempenho está dentro do esperado para a 
metade do período avaliativo. 

Resultado Institucional - Plano de Gestão 2019-2021 (abril/2020 a setembro/2020) 

  Indicadores Peso Meta Resultado Resultado % % Final 

Índice de apreciação conclusiva de trabalhos de controle 
priorizados 

30% 80% 20,7% 25,9% 7,8% 

Índice de apreciação conclusiva de processos instruídos 20% 80% 47,7% 59,6% 11,9% 

Índice de apreciação conclusiva de processos antigos 
instruídos 

15% 55% 34,8% 63,3% 9,5% 

Índice de apreciação conclusiva de atos de pessoal 
instruídos 

15% 90% 60,8% 67,6% 10,1% 

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

10% 55% 45,9% 83,5% 8,3% 

Índice de apreciação conclusiva de processos de contas 
anuais autuados no ano anterior instruídos 

10% 80% 46,4% 58,0% 5,8% 

Resultado Institucional do TCU em junho de 2020  53,5% 

Fonte: Sistema Sinergia. 
 

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/


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 2º TRIMESTRE DE 2020  
 

 

65 

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 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) - 
Obras paralisadas - Aditivo 1 

Trocar informações e adotar ações conjuntas objetivando o alcance de solução para as 
grandes obras paralisadas por decisões judiciais e administrativas proferidas pelos 
Tribunais de Contas em âmbito nacional. 

Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações (MCTI) e Agência 
Espacial Brasileira (AEB) 

Visa à capacitação, o aperfeiçoamento e especialização técnica de recursos humanos, 
ao desenvolvimento institucional e da gestão pública, mediante a implementação de 
ações conjuntas ou de apoio mútuo e de atividades complementares de interesse 
comum. 

Instituto Brasileiro de Auditoria de 
Obras Públicas (IBRAOP) 

Desenvolver ações voltadas ao aprimoramento da gestão e do controle de obras 
públicas no Brasil, bem como para uniformização de entendimentos por meio da 
elaboração de orientações técnicas, procedimentos de Auditoria de Obras Públicas, 
realização de reuniões técnicas, cursos, capacitações e eventos técnicos na área de 
Auditoria de Obras Públicas, entre outros. 

Ministério da Cidadania (MC) 

Realizar análise nas bases de dados do auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, 
de 2020, a ser executado em todo o território nacional, conforme especificações 
estabelecidas em Plano de Trabalho, a ser elaborado pelos partícipes, nos termos da 
Cláusula Segunda do presente instrumento. 

Fundação Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP) 
- Pandemia de Covid-19  

Descentralização de crédito do orçamento do TCU para a ENAP, visando a realização de 
chamamento público para seleção de propostas de soluções inovadoras que 
contribuam para a resolução de desafios públicos relacionados ao enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, que tem como foco mobilizar a sociedade na busca de soluções 
para o problema. 

Ministério da Saúde (MS) e 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

Executar ações que visem garantir a auditabilidade das ações a cargo do Ministério da 
Saúde (MS), por meio da acessibilidade aos sistemas do Ministério, bem como da 
reestruturação de processos de trabalho e de políticas públicas do MS considerando os 
trabalhos realizados pelo TCU e pela CGU no órgão, conforme especificações 
estabelecidas no plano de trabalho. 

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 2º 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 2º trimestre de 2020 

Fonte: Tesouro Gerencial. Consulta em 08/07/2020 
(1) Dotação Disponível = (+) LOA R$ 2.235.270.725,00 (-) Dotação Indisponível R$ 26.000.000,00 
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 2.185.717.212,00 533.545.563,72 24,41 1.032.346.308,04 47,23 1.153.370.903,96 

PESSOAL 1.913.464.946,00 487.765.252,80 25,49 949.099.177,35 49,60 964.365.768,65 
Ativo 958.012.498,00 226.133.814,36 23,60 463.897.057,16 48,42 494.115.440,84 
Inativo e Pensionistas 803.753.145,00 221.934.023,56 27,61 413.089.580,19 51,40 390.663.564,81 
PSSS 151.699.303,00 39.697.414,88 26,17 72.112.540,00 47,54 79.586.763,00 
JUROS E ENC. DÍVIDA                              -                                -          -                                -              -                                 -    
OUTROS CUSTEIOS 272.252.266,00 45.780.310,92 16,82 83.247.130,69 30,58 189.005.135,31 
Material de Consumo 2.284.151,09 335.239,03 14,68 493.992,29 21,63 1.790.158,80 
Serviços de Terceiros (1) 115.395.471,69 18.586.185,93 16,11 32.985.135,94 28,58 82.410.335,75 
Auxílios Financeiros (2) 78.401.971,74 19.210.608,43 24,50 37.922.376,89 48,37 40.479.594,85 
Outras Despesas (3) 76.170.671,48 7.648.277,53 10,04 11.845.625,57 15,55 64.325.045,91 

DESPESAS DE CAPITAL 48.342.846,00 1.207.724,12 2,50 1.303.647,11 2,70 47.039.198,89 

TOTAL GERAL 2.234.060.058,00 534.753.287,84 23,94 1.033.649.955,15 46,27 1.200.410.102,85 
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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 
 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 2º TRIMESTRE DE 2020  
 

 

72 

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 

 

 

Anulação, revogação, 
suspensão e ajustes em 
Licitação 

Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB). (Acórdão 906/Plenário, de 15/4/2020, TC 
004.030/2020-6, Relator: Min. Subst. Weder de Oliveira). 

Agência Nacional de Águas (ANA). (Acórdão 1.333/Plenário, de 27/5/2020, TC 
000.500/2020-8, Relator: Min. Benjamin Zymler). 

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

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado da Paraíba 
(SAMF/PB). (Acórdão 4.021/2ª Câmara, de 16/4/2020, TC 028.584/2017-1, Relator: Min. 
Raimundo Carreiro). 
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Paraná 
(SAMF/PR). (Acórdão 4.393/2ª Câmara, de 23/4/2020, TC 028.568/2017-6, Relator: Min. 
Raimundo Carreiro). 
Ministério da Fazenda (Extinta) (PE-MF). (Acórdão 4.395/2ª Câmara, de 23/4/2020, TC 
028.591/2017-8, Relator: Min. Raimundo Carreiro). 
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado da Bahia 
(SAMF/BA). (Acórdão 5.365/2ª Câmara, de 12/5/2020, TC 012.175/2020-0, Relator: Min. 
Subst. André Luís de Carvalho). 
Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (MD/CA). (Acórdão 5.376/2ª Câmara, de 
12/5/2020, TC 031.759/2019-0, Relator: Min. Subst. André Luís de Carvalho). 

Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 5ª Região/PE (JF/1º e 2ºG/5ªR/PE). (Acórdão 5.405/2ª 
Câmara, de 19/5/2020, TC 030.943/2019-1, Relator: Min. Augusto Nardes). 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). (Acórdão 5.417/2ª Câmara, de 19/5/2020, 
TC 030.861/2019-5, Relator: Min. Raimundo Carreiro). 
Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro (SRTb/RJ). (Acórdão 
5.431/2ª Câmara, de 19/5/2020, TC 014.482/2020-7, Relator: Min. Subst. André Luís de 
Carvalho) 
Ministério da Defesa-Comando da Marinha (MD/CM). (Acórdão 5.676/2ª Câmara, de 
26/5/2020, TC 011.455/2020-9, Relator: Min. Augusto Nardes). 

Ministério da Defesa-Comando da Marinha (MD/CM). (Acórdão 5.691/2ª Câmara, de 
26/5/2020, TC 022.793/2019-4, Relator: Min. Aroldo Cedraz). 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). (Acórdão 5.706/2ª Câmara, de 
26/5/2020, TC 009.757/2020-1, Relator: Min. Subst. Marcos Bemquerer). 

Tribunal Superior do Trabalho (TST). (Acórdão 5.741/2ª Câmara, de 26/5/2020, TC 
030.544/2019-0, Relator: Min. Subst. André Luís de Carvalho). 

Senado Federal (SF). (Acórdão 5.844/1ª Câmara, de 19/5/2020, TC 039.622/2019-3, 
Relator: Min. Walton Alencar). 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). (Acórdão 6.108/1ª Câmara, de 26/5/2020, 
TC 009.769/2020-0, Relator: Min. Vital do Rêgo). 

1ª Região Militar (1ª RM). (Acórdão 6.109/1ª Câmara, de 26/5/2020, TC 012.840/2020-3, 
Relator: Min. Vital do Rêgo). 
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo 
(SAMF/SP). (Acórdão 6.175/2ª Câmara, de 2/6/2020, TC 028.662/2017-2, Relator: Min. 
Raimundo Carreiro). 
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Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). (Acórdão 6.189/2ª Câmara, 
de 2/6/2020, TC 039.661/2019-9, Relator: Min. Subst. Marcos Bemquerer). 

Imprensa Nacional (IN). (Acórdão 6.205/2ª Câmara, de 2/6/2020, TC 009.675/2020-5, 
Relator: Min. Ana Arraes). 

Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (MD/CA). (Acórdão 6.316/1ª Câmara, de 
2/6/2020, TC 031.051/2019-7, Relator: Min. Benjamin Zymler). 

Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB (TRT 13/PB). (Acórdão 6.598/2ª Câmara, 
de 16/6/2020, TC 039.441/2019-9, Relator: Min. Subst. Marcos Bemquerer). 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). (Acórdão 6.658/1ª Câmara, de 16/6/2020, TC 
029.751/2010-1, Relator: Min. Benjamin Zymler). 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET/MA) (Acórdão 6.685/1ª 
Câmara, de 16/6/2020, TC 032.978/2012-0, Relator: Min. Vital do Rêgo). 

Justiça Federal de 1ª e 2ª Graus da 4ª Região/RS (JF/1ª e 2ªG/4ªR/RS). (Acórdão 6.731/2ª 
Câmara, de 23/6/2020, TC 030.867/2019-3, Relator: Min. Subst. André Luís de Carvalho). 

Superintendência Estadual do INSS – São Paulo/SP - INSS/MPS. (Acórdão 6.860/1ª Câmara, 
de 23/6/2020, TC 012.483/2012-5, Relator: Min. Benjamin Zymler). 

Gerência Executiva do INSS – Rio De Janeiro/RJ - INSS/MPS. (Acórdão 6.931/1ª Câmara, de 
30/6/2020, TC 017.010/2012-8, Relator: Min. Benjamin Zymler). 

Ministério da Defesa-Comando do Exército (MD/CE). (Acórdão 7.075-21/1ª Câmara, de 
30/6/2020, TC 008.782/2020-2, Relator: Min. Bruno Dantas). 

1ª Primeira Região Militar (1ª RM). (Acórdão 7.094/1ª Câmara, de 30/6/2020, TC 
012.837/2020-2, Relator: Min. Subst. Weder de Oliveira). 

Outros  

Fonte: Atas do Plenário do TCU.  
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5.2. Anexo II – Medidas cautelares concedidas no trimestre 

Unidade Jurisdicionada Medida Cautelar concedida Valor envolvido 
na cautelar (R$) 

BAHIA 

Prefeitura de Itaguaçu 
da Bahia/BA 

Abster-se de dar seguimento à Concorrência 01/2020, a ser custeada com 
recursos provenientes do Convênio Codevasf 236200/2019, voltada à 
contratação de empresa para a pavimentação asfáltica da estrada que liga 
o povoado de Lages ao Baixio de Irecê. (Acórdão 1.065/Plenário, de 
29/4/2020, TC 015.360/2020-2, Relator: Min. Vital do Rêgo, Unidade 
Técnica: SeinfraCom).  

16.267.000,00 

DISTRITO FEDERAL 

Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) 

Suspender a tramitação do RDC 18/2019, cujo objeto é a contratação de 
serviços de engenharia para o desenvolvimento de anteprojetos, projetos 
básicos e executivos nas áreas de arquitetura, estrutura, instalações 
prediais, engenharia mecânica, automação, infraestrutura (redes) e 
urbanismo, e desenho industrial em edificações da Fiocruz. (Acórdão 
916/Plenário, de 15/4/2020, TC 015.476/2020-0, Relator: Min. Benjamin 
Zymler, Unidade Técnica: SeinfraUrb).  

Valor não 
mensurado 

Companhia de 
Saneamento Ambiental 
do Distrito Federal 
(Caesb) 

Suspender o Pregão Eletrônico 268/2019, que tem por objeto a aquisição, 
instalação, comissionamento e operação assistida visando abastecimento 
público de água como parte integrante do Sistema Paranoá Sul, incluindo 
captação, elevatórias de água bruta, reservatório, elevatória de água 
tratada e estação de tratamento de água. (Acórdão 979/Plenário, de 
22/4/2020, TC 009.387/2020-0, Relator: Min. Subst. André Luís de 
Carvalho, Unidade Técnica: SeinfraUrb).  

105.000.000,00 

Departamento de 
Polícia Rodoviária 
Federal (DPRF) 

Suspender o andamento e abster-se de praticar qualquer ato com vistas à 
execução do Pregão Eletrônico 20/2019, que tem por objeto a aquisição 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). (Acórdão 983/Plenário, de 
22/4/2020, TC 010.718/2020-6, Relator: Min. Subst. Weder de Oliveira, 
Unidade Técnica: Selog). 

32.985.386,40 

23º Batalhão de 
Caçadores do Exército 
Brasileiro/Ministério da 
Defesa (MD) 

Suspender o Pregão Eletrônico 3/2019 (SRP) que tem por objeto a 
contratação de empresa especializada em locação de palco, tenda, 
contêiner, sistema de projeção, iluminação, sonorização, ar condicionado 
e gerador. (Acórdão 1.069/Plenário, de 29/4/2020, TC 039.221/2019-9, 
Relator: Min. Vital do Rêgo, Unidade Técnica: Selog). 

25.143.202,31 

Ministério da Defesa 
(MD) e Ministério da 
Cidadania (MC) 

1) Aos Ministérios da Defesa e da Cidadania: adotar providências 
imediatas e suficientes para: a) cessar a admissão de novos casos de 
militares ativos, inativos e pensionista como aptos a receberem o auxílio 
emergencial instituído pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020; b) cancelar os 
cadastros admitidos, de modo a evitar a continuidade de pagamentos 
ilegais; c) obter o ressarcimento dos valores já pagos irregularmente.  
2) Ao Ministério da Defesa, caso os ressarcimentos não tenham ocorrido 
até a data de fechamento da folha de pagamento do mês de maio, via 
Guia de Recolhimento da União (GRU), que seja realizada glosa no mesmo 
valor recebido pela pessoa que integra a folha, seja ela militar ativo, 
inativo ou pensionista. (Acórdão 1.196/Plenário, de 13/5/2020, TC 
018.851/2020-7, Relator: Min. Bruno Dantas, por força da Portaria- TCU, 
de 15/4/2020, Unidade Técnica: SecexPrevidência). 

Valor não 
mensurado 

Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil S.A 
(Eletrobras Eletronorte) 

Suspender o andamento do Pregão Eletrônico 15040/2020, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
Secretariado a serem prestados nas dependências da Eletrobras 
Eletronorte. (Acórdão 1.268/Plenário, de 20/5/2020, TC 017.972/2020-5, 
Relator: Min. Raimundo Carreiro, Unidade Técnica: Selog).  

5.174.447,52 

Banco do Brasil (BB) Suspender qualquer veiculação de publicidade em sites, blogs, portais e Valor não 
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redes sociais, com a exceção dos portais, sites, blogs e redes sociais 
vinculados a empresas concessionárias de serviços de radiodifusão, que 
por serem delegatárias de serviço público, já foram escrutinadas quanto 
aos critérios de interesse público da informação que veiculam. Excluo, 
ademais, aqueles vinculados a jornais e revistas que existam há mais de 
dez anos. (Acórdão 1.329/Plenário, de 27/5/2020, TC 020.015/2020-8, 
Relator: Min. Bruno Dantas, Unidade Técnica: não atuou).  

mensurado 

Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTI)  

Sustar todo e qualquer ato tendente ao pagamento de valores atrasados 
relativos à pensão instituída pela sra. Julieta Corrêa Pessoa. (Acórdão 
1.334/Plenário, de 27/5/2020, TC 009.472/2013-4, Relator: Min. 
Benjamin Zymler, Unidade Técnica: Sefip). 

Valor não 
mensurado 

Petróleo Brasileiro S/A 
(Petrobras). 

Suspender a execução da Licitação 7002987219, tendo por objetivo a 
contratação de empresa para fornecimento de desktops e notebooks com 
garantia estendida e acessórios. (Acórdão 1.429/Plenário, de 3/6/2020, 
TC 019.868/2020-0, Relator: Min. Vital do Rêgo, Unidade Técnica: Selog). 

142.391.506,84 

Gerência de Filial 
Logística da Caixa 
Econômica Federal 
(Gilog-BR) 

Suspender o Pregão Eletrônico 74/7066/2019, que tem por objeto a 
contratação dos serviços de comunicação de dados fim-a-fim por meio de 
rede IP-Multisserviços (projeto e-Caixa – rede 2). (Acórdão 
1.565/Plenário, de 17/6/2020, TC 010.555/2020-0, Relator: Min. Subst. 
André Luís de Carvalho, Unidade Técnica: Selog). 

1.157.326,24 

Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) 

Suspender o prosseguimento do Pregão Eletrônico 8/2020, destinado à 
contratação de serviços de transporte mediante disponibilidade de 
veículos de representação (executivo) blindado, em caráter permanente 
com combustível, sem motorista, e em caráter eventual, com e sem 
motorista, incluindo combustível. (Acórdão 1.646/Plenário, de 24/6/2020, 
TC 021.180/2020-2, Relator: M in. Subst. Weder de Oliveira, Unidade 
Técnica: Selog). 

1.028.090,25 

Secretaria Nacional de 
Portos e Transportes 
Aquaviários (SNPTA) / 
Ministério da 
Infraestrutura 

Que se abstenha de dar nova destinação à área de terminal de 
contêineres atualmente operada mediante o Contrato de Arrendamento 
DP/16.2000, tendo em vista a suspenção dos efeitos do ato 
administrativo da SNPTA que indeferiu o pedido de prorrogação desse 
Contrato (Processo nº 00045.002779/ 2016-57). Também ficam 
suspensos os efeitos da cláusula extintiva do referido contrato de 
arrendamento (Cláusula Trigésima Sexta). (Acórdão 1.200/Plenário, de 
13/5/2020, TC 018.681/2020-4, Relator: Min. Vital do Rêgo, Unidade 
Técnica: SeinfraPortoFerrovia). 

Valor não 
mensurado 

GOIÁS 

Ministério do 
Desenvolvimento 
Regional (MDR) 

Abster-se de transferir recursos ao Município de Itapuranga, por meio do 
Convênio 896411/2019, cujo objeto é a aquisição de uma escavadeira 
hidráulica sobre esteiras. (Acórdão 1.066/Plenário, de 29/4/2020, TC 
015.910/2020-2, Relator: Min. Vital do Rêgo, Unidade Técnica: 
SecexDesenvolvimento). 

300.000,00 

Prefeitura Municipal de 
Colinas do Sul/GO 

Suspender o Pregão Presencial 2/2020, cujo objeto é a aquisição de um pá 
carregadeira, potência mínima de 128hp, para atender as necessidades da 
Prefeitura do Município. (Acórdão 1.067/Plenário, de 29/4/2020, TC 
016.031/2020-2, Relator: Min. Vital do Rêgo, Unidade Técnica: 
SecexDesenvolvimento).  

330.000,00 

PARAÍBA 

Prefeitura Municipal de 
São José do Sabugi/PB 

Suspender o andamento da Concorrência 1/2020 e abster-se de promover 
os atos tendentes a eventual contratação objeto do certame, qual seja a 
contratação de empresa para a construção de escola com 12 salas de 
aula. (Acórdão 969/Plenário, de 22/4/2020, TC 000.179/2020-5, Relator: 
Min. Aroldo Cedraz, Unidade Técnica: SecexInfraUrb).  

3.489.363,72 

Coordenação do Suspender o andamento da Concorrência 2/2020, cujo objeto é a 8.200.512,65 
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Departamento Nacional 
de Obras Contra as 
Secas (Dnocs) no Estado 
da Paraíba 

contratação de empresa para supervisão, gerenciamento e controle 
tecnológico das obras de construção do Sistema Adutor Ramal do Piancó, 
para transferência de água do Trecho II do Eixo Norte do Programa de 
Integração do Rio São Francisco (PISF). (Acórdão 1.548/Plenário, de 
17/6/2020, TC 021.246/2020-3, Relator: Min. Raimundo Carreiro, Unidade 
Técnica: SeinfraCOM).  

SANTA CATARINA 

14º Regimento de 
Cavalaria Mecanizado/ 
Comando do Exército 

Suspender o Pregão Eletrônico 1/2020, tendo por objeto a contratação de 
serviços de sinalização visual para o 14º Regimento de Cavalaria 
Mecanizado, localizado no Estado de Santa Catarina. (Acórdão 
1.337/Plenário, de 27/5/2020, TC 018.874/2020-7, Relator: Min. Augusto 
Nardes, Unidade Técnica: Selog).  

394.515,41 

SÃO PAULO 

Administração Regional 
do Serviço Social do 
Comércio no Estado de 
São Paulo (SESC-SP) 

Suspender o Convite CT-O 79/2019-1, cujo objeto é a contratação de 
serviços para modernização da rede de lógica e energia estabilizada da 
Unidade Carmo do Sesc-SP. (Acórdão 1.187/Plenário, de 13/5/2020, TC 
016.920/2020-1, Relator: Min. Raimundo Carreiro, Unidade Técnica: 
Selog). 

898.488,02 

Conselho Regional de 
Biblioteconomia – 8ª 
Região (SP) 

Suspenda o andamento do Convite 1/2020 e do respectiva contratação 
até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria ora em apreço e, 
caso algum contrato já tenha sido firmado, abstenha-se de praticar 
qualquer ato com vistas à sua execução até a deliberação definitiva desta 
Corte (Despacho do Relator de 16/6/2020, TC 020.039/2020-4, Relator: 
Min.substituto Augusto Sherman; Unidade Técnica: Selog)  

109.200,00 

Quantitativo de medidas cautelares concedidas: 20 
Valor Total em Medidas Cautelares:                                                                                                   R$ 326.602.039,36 

Fonte: Atas do Plenário do TCU /Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex).  
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5.3. Anexo III –- Indisponibilidades de bens decretadas 

Fonte: Atas do Plenário do TCU   
 

 

Fonte: Sistema Sinergia  

Indisponibilidade de bens 

UF Unidade Jurisdicionada Responsável (CPF ou CNPJ) Processo Acórdão/ 
Relator Prazo 

SP Autoridade Portuária de 
Santos S/A (SPA) 

Libra Terminal Santos S/A  
(CNPJ: 02.373.383/0002-50) 

016.896/2020-3 
1.563/2020- 

Plenário (Min. 
Vital do Rêgo) 

1 ano 
Libra Terminais S/A 

 (CNPJ: 33.813.452/0001-41) 

Total de Declarações de Indisponibilidade de Bens: 2 
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5.4. Anexo IV – Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança na Administração Pública Federal 

Responsáveis inabilitados  

UF Unidade Jurisdicionada Responsável (CPF) Processo Acórdão/Relator Período 

AL Prefeitura Municipal de 
Lagoa da Canoa - AL 

Jair Lira Soares 
(CPF: 043.203.244-47) 

017.579/2016-3 
1.612/2020-Plenário 

(Min. Aroldo 
Cedraz) 

5 anos Maria Rosiane Nascimento da Silva 
(CPF: 563.695.574-04) 

Rubens Francisco da Silva 
(CPF: 729.812.294-00) 

BA 
Entidades/Órgãos do 
Governo do Estado da 
Bahia 

Martha Itamara Quinto dos Santos 
(CPF: 863.437.005-44) 027.445/2018-6 1.426/2020-Plenário 

(Min. Ana Arraes) 8 anos 

CE 
Entidades/Órgãos do 
Governo do Estado do 
Ceará 

Francisco Luciano Nunes da Silva 
Junior 

(CPF: 777.515.583-34) 041.928/2018-0 1.560/2020-Plenário 
(Min. Bruno Dantas) 8 anos 

Tereza Cristina Kazniakowski Pereira 
(CPF: 992.860.507-63) 

DF 

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

(Correios) 

Felipe Pereira da Silva 
(CPF: 039.364.503-74) 033.313/2019-9 1.506/2020-Plenário 

(Min. Vital do Rêgo) 8 anos 

Crislei Alves Resende 
(CPF: 853.329.251-15) 000.780/2018-9 970/2020-Plenário 

(Min. Ana Arraes) 7 anos 

Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 

Vilson Roberto do Amaral 
(CPF: 073.755.248-40) 010.941/2018-5 

849/2020-Plenário 
(Min. Subst. André 
Luís  de Carvalho) 

5 anos 

Francisco Assis de Lima 
(CPF: 474.961.779-20) 

033.697/2018-3 
761/2020-Plenário 
(Min. Subst. André 
Luís de Carvalho) 

7 anos 
Tania Cristina Martins Pirolo 

(CPF: 563.601.779-00) 

VALEC Engenharia, 
Construções e Ferrovias 
S.A. (Valec) 

Ulisses Assad 
(CPF: 008.266.408-00) 004.060/2015-6 

1.182/2020-Plenário 
(Min. Benjamin 

Zymler) 
8 anos 

José Francisco das Neves 
(CPF: 062.833.301-34) 

MA Prefeitura Municipal de 
Rosário - MA 

Marconi Bimba Carvalho de Aquino 
(CPF: 104.230.603-68) 034.785/2015-9 

1.622/2020-Plenário 
(Min. Walton 

Alencar) 

8 anos 
Ildenira Cantanhede de Brito 

(CPF: 128.830.423-49) 

RJ 

Gerência Executiva do 
INSS no Rio de 
Janeiro/Norte 

Jorge Carlos da Silva 
(CPF: 440.478.197-00) 006.261/2019-1 

878/2020-Plenário 
(Min. Subst. Marcos 

Bemquerer) 

8 anos 

Jorge Carlos da Silva 
(CPF: 440.478.197-00) 006.264/2019-0 

762/2020-Plenário 
(Min. Subst. Marcos 

Bemquerer) 

Jorge Carlos da Silva 
(CPF: 440.478.197-00) 006.265/2019-7 

1.071/2020-Plenário 
(Min. Subst. Marcos 

Bemquerer) 

Jorge Carlos da Silva 
(CPF: 440.478.197-00) 006.266/2019-3 

1.276/2020-Plenário 
(Min. Subst. Marcos 

Bemquerer) 

Instituto Nacional de 
Traumatologia e 
Ortopedia Jamil Haddad 

Claudio Roberto Vianna 
(CPF: 006.678.417-41) 

018.771/2018-1 1.326/2020-Plenário 
(Min. Bruno Dantas) 5 anos 

Geraldo da Rocha Motta Filho 
(CPF: 391.619.607-30) 
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Fonte: Sistema Sinergia  

Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobras) 

José Sérgio Gabrielli de Azevedo 
(CPF: 042.750.395-72) 

029.991/2017-0 
1.279/2020-Plenário 
(Min. Subst. André de 

Carvalho) 
8 anos 

Renato de Souza Duque 
(CPF: 510.515.167-49) 

SC 
Entidades/Órgãos do 
Governo do Estado de 

Santa Catarina 

Bruno Muniz Alves 
(CPF: 006.120.139-10) 041.215/2018-4 

937/2020-Plenário 
(Min. Subst. André de 

Carvalho) 
8 anos 

Total de responsáveis inabilitados: 24 
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5.5. Anexo V - 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 
Lagoa da Canoa - AL 

Maria Arlenilde Nascimento Costa & 
Cia Ltda. 

(CNPJ: 04.789.897/0001-17) 

017.579/2016-3 

1.612/2020-
Plenário 

(Min. Aroldo 
Cedraz) 

2 anos 

Comercial de Alimentos Rural Ltda 
(CNPJ: 06.145.455/0001-11) 

Aloisio Nascimento Limeira - EPP 
(CNPJ: 07.968.688/0001-16) 

Comercial Eucaliptos Ltda - EPP 
(CNPJ: 08.541.411/0001-10) 

Comercial 15 de Novembro Ltda 
(CNPJ: 12.419.194/0001-12) 

CE Prefeitura Municipal de 
Aiuaba - CE 

Francisco Celio Saboya Freire - ME 
(CNPJ: 10.265.656/0001-15) 

025.969/2015-3 

927/2020-Plenário 
(Min. Subst. 

Marcos 
Bemquerer) 

2 anos J Antonio de Morais Pires Eventos - 
ME 

(CNPJ: 72.129.292/0001-10) 

DF Secretaria de Gestão 

Fratelli Comércio de Máq. e Equip. 
Ltda - ME 

(CNPJ: 09.058.587/0001-17) 022.388/2019-2 
988/2020-Plenário 
(Min. Subst. André 
Luís de Carvalho) 

3 anos 
Atlantis Comercio de Máquinas e 

Equipamentos Eireli 
(CNPJ: 10.596.963/0001-17) 

Globalsat do Brasil Ltda 
(CNPJ: 20.283.837/0001-17) 022.385/2019-3 

1.251/2020-
Plenário 

(Min. Subst. André 
Luís de Carvalho) 

1 ano 

Rio-Médica Hospitalar Ltda. - ME 
(CNPJ: 23.521.210/0001-10) 022.384/2019-7 

1.278/2020-
Plenário 

(Min. Subst. André 
Luís de Carvalho). 

6 meses 

MA 
Tribunal Regional do 

Trabalho da 16ª 
Região/MA (TRT-16) 

Inajus Cursos Preparatórios Ltda  
(CNPJ: 28.891.912/0001-11) 006.569/2018-8 

1.409/2020-
Plenário 

(Min. Raimundo 
Carreiro) 

6 meses 

RJ 

Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia 

Jamil Haddad 

Oscar Iskin & Cia Ltda 
(CNPJ: 33.020.205/0002-25) 

018.771/2018-1 

1.326/2020-
Plenário 

(Min. Bruno 
Dantas) 

5 anos 

New Service - Comércio e Serviços de 
Equipamento Médicos Hospitalar Ltda 

(CNPJ: 40.982.827/0001-15) 
3 anos 

Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobras) 

Skanska Brasil Ltda. 
(CNPJ: 02.154.549/0001-10) 036.697/2018-4 

1.535/2020-
Plenário 

(Min. Subst. André 
Luís de Carvalho) 

 

RO 
Superintendência Regional 
do Trabalho no Estado de 

Rondônia 

J. C. de Morais Comércio e Prestação 
de Serviços Eireli 

(CNPJ: 63.616.168/0001-18) 
025.478/2013-3 

1.434/2020-
Plenário 

(Min. Subst. 
Marcos 

Bemquerer) 

3 anos 

Total de empresas declaradas inidôneas: 16 
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5.6. Anexo VI –- Solicitação de arresto de bens de responsável  

Arresto de bens 

UF 
Unidade 

Jurisdicionada 
Responsável (CPF ou CNPJ) Processo Acórdão/ Relator 

DF Caixa Econômica 
Federal (Caixa) 

Ellen Dias de Souza 
(CPF ***.524.127-**) 041.252/2018-7 

856/2020- Plenário 
(Min. Subst. André 
Luís de Carvalho) 

DF Caixa Econômica 
Federal (Caixa) 

Bruno Muniz Alves  
(CPF ***.120.139-**) 041.215/2018-4 

937/2020- Plenário 
(Min. Subst. André 
Luís de Carvalho) 

DF 
Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

(Correios) 

Martha Itamara Quinto dos Santos 
(CPF ***.437.005-**) 027.445/2018-6 1.426/2020- Plenário 

(Min. Ana Arraes) 

DF Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 

Tânia Cristina Martins Pirolo  
(CPF ***.601.779-**) 

033.697/2018-3 
761/2020- Plenário 
(Min. Subst. André 
Luís de Carvalho) Francisco Assis de Lima 

 (CPF ***.961.779-**) 

Jorge Carlos da Silva  
(CPF ***.478.197-**) 006.264/2019-0 

762/2020- Plenário 
(Min. Subst. Marcos 

Bemquerer) 

Vera Lúcia Ferreira Costa  
(CPF ***.635.358-**) 002.086/2018-2 

848/2020- Plenário 
(Min. Subst. André 
Luís de Carvalho) 

Vilson Roberto do Amaral  
(CPF ***.755.248-**) 010.941/2018-5 

849/2020- Plenário 
(Min. Subst. André 
Luís de Carvalho) 

Jorge Carlos da Silva  
(***.478.197-**) 006.261/2019-1 

878/2020- Plenário 
(Min. Subst. Marcos 

Bemquerer) 

Jorge Carlos da Silva  
(***.478.197-**) 006.265/2019-7 

1.071/2020- Plenário 
(Min. Subst. Marcos 

Bemquerer) 

Jorge Carlos da Silva  
(***.478.197-**) 006.266/2019-3 

1.276/2020- Plenário 
(Min. Subst. Marcos 

Bemquerer) 

DF 
Valec Engenharia, 

Construções e 
Ferrovias S.A. (Valec) 

Andrade Gutierrez Engenharia S.A.  
(CNPJ: 17.262.213/0001-94) 

004.060/2015-6 
1.182/2020- Plenário 

(Min. Benjamin 
Zymler)  

José Américo Cajado de Azevedo  
(CPF: ***.198.066-**) 

José Francisco das Neves  
(CPF: ***.833.301-**) 

Rodrigo Ferreira Lopes da Silva  
(CPF: ***.173.661-**) 

Ulisses Assad 
 (CPF: ***.266.408-**) 

PB Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) 

Fundação José Américo  
(CNPJ: 08.667.750/0001-23) 

003.889/2016-5 1.270/2020- Plenário 
(Min. Ana Arraes) 

Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira 
 (CPF: ***.996.854-**) 

Luiz Enok Gomes da Silva  
(CPF ***.184.154-**) 

PE Companhia 
Pernambucana de 

Ana Maria de Araújo Torres Pontes 
(CPF:***.151.214-**) 044.443/2012-9 1.537/2020- Plenário 

(Min. Bruno Dantas) 
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Saneamento 
(Compesa) 

Construtora Norberto Odebrecht S.A.  
(CNPJ: 15.102.288/0001-82) 

Construtora OAS S.A. 
 (CNPJ: 14.310.577/0001-04) 

Construtora Queiroz Galvão S.A. 
 (CNPJ: 33.412.792/0001-60) 

João Bosco de Almeida  
(CPF:***.132.414-**) 

Luiz Moura de Santana  
(CPF:***.491.624-**) 

Otacílio de Souza Araújo 
 (CPF:***.172.374-**). 

Total de Solicitações de Arresto de Bens: 26 
Fonte: Atas do Plenário do TCU   
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5.7. Anexo VII - Obras com indícios de irregularidades graves  

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)/ Coordenação-Geral de Controle Externo da Área de Infraestrutura Pública (Coinfra). 

Observações:  
Dados atualizados até 03/07/2020. 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 S 

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 N 

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 S 

RJ Obras de construção da 
BR-040/RJ 

Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT 

023.204/2015-0 
(Min. Walton Alencar) IGP IGP S 

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 S 

SP Corredor de ônibus - SP 
- Radial Leste - Trecho 1 

Ministério do Desenvolvimento 
Regional 

021.793/2019-0 
(Min. Bruno Dantas) IGP IGC S 

TO BRT de Palmas/TO Ministério do Desenvolvimento 
Regional 

018.777/2016-3 
(Min. Subst. André Luís) IGP IGC S 

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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