
 

  

3º Trimestre (julho a setembro) 

| 2020 | 
 

Relatório Trimestral  
de Atividades 



 

 

MINISTROS 

José Mucio Monteiro, Presidente 

Ana Arraes, Vice-Presidente 

Walton Alencar Rodrigues 

Benjamin Zymler 

Augusto Nardes 

Aroldo Cedraz de Oliveira 

Raimundo Carreiro 

Bruno Dantas 

Vital do Rêgo 

 

MINISTROS-SUBSTITUTOS 

Augusto Sherman Cavalcanti 

Marcos Bemquerer Costa 

André Luís de Carvalho 

Weder de Oliveira 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU 

Cristina Machado da Costa e Silva, Procuradora-Geral 

Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral 

Paulo Soares Bugarin, Subprocuradora-Geral 

Marinus Eduardo de Vries Marsico, Procurador 

Júlio Marcelo de Oliveira, Procurador 

Sergio Ricardo Costa Caribé, Procurador 

Rodrigo Medeiros de Lima, Procurador 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Trimestral de 

Atividades do TCU 
 

Relatório Trimestral  
de Atividades do TCU 

3º Trimestre (julho a setembro) 

2020 



 

 

 

 

© Copyright 2020, Tribunal de Contas da União 

Impresso no Brasil / Printed in Brazil 

<www.tcu.gov.br> 

Permite-se a reprodução desta publicação, em parte ou no todo, sem alteração do conteúdo, 

desde que citada a fonte e sem fins comerciais. 

.  

 

 

Brasil. Tribunal de Contas da União. 

Relatório Trimestral de Atividades do TCU: 3° Trimestre de 2020 / Tribunal de Contas da União. – 

Brasília: TCU, 2020. 

78 il. Color. 

1. Tribunal de Contas – relatório – Brasil. I. Título. II. Monteiro, José Mucio.  



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 3º TRIMESTRE DE 2020  

 

 

3 

 

 

 

 

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 3º trimestre de 2020 (julho a setembro), com os principais resultados do Tribunal no 

período, no que se refere ao julgamento de contas, à apreciação de processos de fiscalização e à 

gestão administrativa da Casa. 

Considerando os desafios trazidos pela pandemia do novo Coronavírus, destaco, 

inicialmente, dentre os trabalhos realizados pelo TCU no trimestre, a continuidade das ações 

adotadas no âmbito do Coopera - Programa especial de atuação no enfrentamento à crise da 

Covid-19, conjunto de iniciativas de acompanhamento e fiscalização que buscam apoiar o gestor 

público e a sociedade neste momento em que ações emergenciais são necessárias para o combate 

à pandemia. 

No período, o Tribunal realizou o terceiro acompanhamento do pagamento do auxílio 

emergencial. A auditoria apontou que, até o mês de junho, 1,31 milhão de benefícios concedidos 

pelo Governo Federal foram cancelados por estarem em desacordo com as regras de elegibilidade, o 

que representa 2% dos beneficiados e indica pagamentos indevidos no montante de R$ 1,46 bilhão. 

Em relação à ação fiscalizatória do Tribunal, também teve relevância a auditoria realizada 

no projeto das obras de construção da Ferrovia de integração Centro-Oeste (FICO), no trecho 

compreendido entre Mara Rosa/GO e Água Boa/MT. Com a intervenção do TCU, o orçamento da 

obra passou de cerca de R$ 3,17 bilhões para R$ 2,77 bilhões, uma redução da ordem de R$ 400 

milhões. O empreendimento será o primeiro a utilizar o mecanismo de investimento cruzado 

instituído pela Lei 13.448/2017, que permite usar parte do valor de outorga de outras concessões na 

construção de novas ferrovias, com investimento privado.  

Em termos financeiros, os benefícios provenientes das ações de controle realizadas no 3º 

trimestre de 2020 totalizaram R$ 9.391.040.160,68, valor 19,06 vezes superior ao custo de 

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

preventivo, materializada pela adoção de 28 medidas cautelares, referentes à aplicação de 

recursos superiores a R$ 11 bilhões. Isso demonstra a ação proativa desta Casa na defesa do 

patrimônio público, com o obejtivo de evitar a concretização de danos ao erário.  
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Esses são apenas alguns dos resultados decorrentes do controle exercido pelo Tribunal, 

mas que reafirmam o compromisso e o empenho dos membros e servidores desta instituição em 

bem cumprir a missão institucional de “aprimorar a Administração Pública em benefício da 

sociedade por meio do controle externo”.  

Por fim, registro que a versão impressa do presente relatório contém QR-Code que 

direciona para sua versão digital, disponível no Portal TCU, a qual inclui hiperlinks que permitem 

ao leitor acessar informações complementares sobre os assuntos abordados.  

 

Brasília, novembro de 2020. 

 

 

JOSÉ MUCIO MONTEIRO 

Presidente do TCU 
 

  



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 3º TRIMESTRE DE 2020  

 

 

5 

 
 
 
SUMÁRIO 
 
 

1. PRINCIPAIS RESULTADOS DO TCU no 3º TRIMESTRE DE 2020 8 

1.1. TCU em números 8 

1.2. Benefícios financeiros das ações de controle externo 9 

1.3. Composição do Tribunal de Contas da União 13 

1.4. Sessões telepresenciais dos Colegiados do TCU 14 

1.5. Deliberações e Jurisprudência do Tribunal 14 

1.5.1. Jurisprudência 14 

1.5.1.1. Situações Emergenciais - Levantamento Jurisprudencial 16 

1.6. Atos Normativos 17 

1.7. Processos de controle externo 17 

1.8. Fiscalizações 18 

1.9. Atos de pessoal 19 

1.9.1. Benefícios decorrentes da apreciação de atos de pessoal 19 

1.10. Medidas cautelares 19 

1.11. Julgamento de contas 20 

1.12. Condenações e sanções 20 

1.13. Fixação de prazo para anulação e sustação de atos e contratos 22 

1.14. Atuação do Ministério Público junto ao TCU 22 

2. O CONGRESSO NACIONAL E O TCU 26 

2.1. Canais de Comunicação entre o TCU e o Congresso Nacional 26 

2.2. Solicitações do Congresso Nacional 27 

2.2.1. Processo de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) apreciado 28 

2.3. Audiências Públicas e Reuniões Técnicas 28 

3. AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 32 

3.1. Obras Públicas Fiscalizadas 33 

3.1.1. Obras com indícios de irregularidades graves 33 

3.2. Ações de controle externo por área temática 33 

• CIDADANIA, CULTURA E ESPORTE 33 

• CIÊNCIA & TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES 35 

• ECONOMIA 36 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 3º TRIMESTRE DE 2020  

 

 

6 

• EDUCAÇÃO 43 

• INFRAESTRUTURA 44 

• MEIO AMBIENTE 46 

• MINAS E ENERGIA 47 

• PODERES 50 

• PRESIDÊNCIA E RELAÇÕES EXTERIORES 50 

• SAÚDE 51 

4. GOVERNANÇA E GESTÃO 54 

4.1. Planejamento e Gestão 54 

4.2. Alianças Estratégicas 56 

4.2.1. Interação com a sociedade 56 

4.2.1.1. Transparência da atuação do TCU durante a pandemia do Covid-19 57 

4.2.2. Cooperação internacional 59 

4.2.3. Acordos de cooperação 59 

4.2.4. Transparência da Gestão 60 

4.2.5. Sustentabilidade 60 

4.2.6. Desenvolvimento Profissional 60 

4.2.7. Gestão Orçamentária e Financeira 61 

5. ANEXOS 64 

5.1. Anexo I – Fixação de prazo para anulação e sustação de atos e contratos 64 

5.2. Anexo II – Medidas cautelares concedidas no trimestre 66 

5.3. Anexo III – Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança na Administração Pública Federal 70 

5.4. Anexo IV - Pessoas Jurídicas declaradas inidôneas para participar de licitações na Administração 

Pública Federal 72 

5.5. Anexo V –- Solicitação de arresto de bens de responsável 74 

5.6. Anexo VI - Obras com indícios de irregularidades graves 75 

 

  



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 3º TRIMESTRE DE 2020  

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 
 PRINCIPAIS 
RESULTADOS do TCU 
 

Principais resultados e benefícios decorrentes 
das atividades desenvolvidas pelo TCU 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 3º TRIMESTRE DE 2020  

 

 

8 

1. PRINCIPAIS RESULTADOS DO TCU no 3º TRIMESTRE DE 2020 

 

1.1. TCU em números 

Benefício financeiro das ações de controle externo R$ 9,391 bilhões 

Montante envolvido nas medidas cautelares adotadas R$ 11,293 bilhões 

Responsáveis condenados em débito e/ou multados 870 

Valor das condenações em débito e multa R$ 1,108 bilhão 

Fiscalizações concluídas 79 

Processos de controle externo apreciados conclusivamente 1.540 

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

46 

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

21 

Indisponibilidades de bens decretadas -- 

Arrestos de bens solicitados 19 

Medidas cautelares adotadas 28 

Atos de pessoal apreciados 30.554 

Processos de cobrança executiva formalizados 1.108 

Valor envolvido nos processos de cobrança executiva R$ 496,638 milhões 

Acórdãos proferidos 8.701 
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1.2.  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 3º 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 

2.348/2020- 
Plenário (Min. Ana 

Arraes) 

Tomada de Contas Especial (TCE) autuada em razão de prejuízos 
causados em contrato firmado para execução da via principal de acesso 
ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), denominada 
Estrada Convento. 

7.941.923,67 

2.130/2020- 

Plenário (Min. Vital 

do Rêgo) 

Auditoria realizada na Superintendência Regional do DNIT no Estado do 
Rio de Janeiro, nas obras de duplicação e obras de arte especiais da 
rodovia BR-101/RJ, no subtrecho compreendido entre Santa Cruz (Km 
385,8) e Itacurucá (km 411,96), e no acesso ao Porto de Sepetiba (Porto 
de Itaguaí) no Km 403,5 da mesma rodovia, em andamento à época.  

1.544.562,85 

2.355/2020- 

Plenário (Min. 

Subst. Augusto 

Sherman) 

Monitoramento de determinações e recomendações dirigidas à 
Universidade Federal do Pará (UFPA), pelo Acórdão 1.679/2015-TCU-
Plenário, prolatado ao apreciar a Fiscalização de Orientação Centralizada 

(FOC) - Governança e Gestão das Aquisições Públicas, Ciclo 2015. 

165.000,00 

2.392/2020- 

Plenário (Min. 

Subst. Augusto 

Sherman) 

Monitoramento de determinações proferidas pelo Acórdão 
2373/2016-TCU-Plenário, dirigidas ao Tribunal Regional do Trabalho da 
11ª Região/AM e RR (TRT11), referentes a relatório de auditoria, com 
objetivo de avaliar se as práticas de governança e de gestão de 
aquisições públicas adotadas pelo TRT11 estão de acordo com a 
legislação aplicável e aderentes às boas práticas.  

128.733,72 

1.766/2020- 

Plenário (Min. 

Subst. Marcos 

Bemquerer) 

Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2016, na execução do 
Convênio UT-18-00003/2007-00 (Siafi 662189/2008), celebrado entre o 
Departamento Nacional e Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a 
Secretaria de Transportes do Estado do Piauí (SETRANS/PI), para a 
construção da BR 235/PI, segmento do km 0,0 ao km 150,70. 

4.114.037,34 

2.741.254,72 

1.835/2020- 

Plenário (Min. Ana 

Arraes) 

Análise de elementos apresentados pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), em face das irregularidades 
apontadas no Relatório de Fiscalização 84/2018, relacionadas às obras 
de duplicação da BR-135/MA - km 51,30 ao km 95,60 (lote 2), objeto do 
Contrato UT-0387/20170, firmado entre o DNIT e o Consórcio 
Edeconsil - Amorim Coutinho. 

18.479.000,29 

2.628/2020- 
Plenário (Min. Subst. 
Weder de Oliveira) 

Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2019, nas obras de 
implantação dos parques eólicos de Fortim/CE, bem como na 
construção do sistema de transmissão associado. 

3.543.314,72 

1.948/2020- 
Plenário (Min. 
Bruno Dantas) 

Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2020, a fim de fiscalizar o 
projeto das obras de construção da EF-354, Ferrovia de integração 
Centro-Oeste (FICO), segmento Mara Rosa/GO e Água Boa/MT. 

402.927.790,55 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2348%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2348%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2348%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2130%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2130%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2130%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2355%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2355%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2355%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2355%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2392%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2392%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2392%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2392%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1766%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1766%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1766%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1766%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1835%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1835%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1835%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2628%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2628%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2628%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1948%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1948%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1948%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$) 

2.025/2020- 
Plenário (Min. 
Bruno Dantas) 

Acompanhamento com o objetivo de verificar as ações voltadas à 
implementação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 
e da Renda, como sendo uma das medidas adotadas pelo Governo 
Federal em resposta à crise do Coronavírus (COVID-19). 

47.417.920,00 

1.706/2020- 
Plenário (Min. 
Bruno Dantas) 

Acompanhamento das medidas de resposta à crise do Coronavírus para 
as áreas de Previdência Social, Assistência Social e Administração 
Tributária com Análise de dados. 

1.282.110.000,00 

2.168/2020- 

Plenário (Min. 

Subst. Marcos 

Bemquerer) 

Representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços 79/7062-2019, da Caixa Econômica Federal - 
Gerência de Filial Logística em São Paulo (CAIXA-GILOG/SP), para 
contratação de serviços de vigilância ostensiva desarmada e de 
monitoramento em tempo real com disponibilização de software 
gerenciador que permita o fornecimento de dados online, via internet. 

39.167,52 

8.066/2020- 1ª 

Câmara (Min. 

Walton Alencar) 

Representação referente a possíveis irregularidades no Pregão 
Eletrônico 12/2020, do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) - 
Diretoria Executiva/DF, para prestação de serviços continuados de 
preparação e fornecimento de alimentação, mediante o regime de 
execução indireta para atender às necessidades da Penitenciária 
Federal em Catanduvas/PR. 

443.638,20 

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

2.388/2020- 

Plenário (Min. Vital 

do Rêgo) 

Acompanhamento das medidas adotadas pela Petrobras Transporte 
S.A. (Transpetro) e pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) 
para recuperação dos recursos aportados nos contratos de construção 
e financiamento dos navios EI-512, EI-513 e EI-514 no âmbito do 
Programa de Modernização e Expansão da Frota (PROMEF) da 
Transpetro, conforme o item 9.2 do Acórdão 2.084/2017-TCU-Plenário. 

386.200.000,00 

2.229/2020- 

Plenário (Min. Ana 

Arraes) 

Denúncia acerca de irregularidades relacionadas ao projeto Veículo 
Aéreo Não Tripulado (VANT), conduzido pelo Departamento de Polícia 
Federal (DPF), apreciado pelo Acórdão 2.124/2019-TCU-Plenário.  

Verificação do cumprimento da determinação expedida no subitem 1.7. 

23.500.000,00 

2.331/2020- 
Plenário (Min. 
Aroldo Cedraz) 

Acompanhamento do 5º Ciclo da Fiscalização Contínua nos dados 
cadastrais e nas folhas de pagamento de unidades jurisdicionadas 
integrantes da Administração Pública Federal, referentes aos meses de 
janeiro a dezembro de 2019. 

5.770.095.498,70 

2.154/2020- 

Plenário (Min. 

Bruno Dantas) 

Monitoramento de determinações do Acórdão 576/2020-TCU-Plenário, 
referente ao Pregão Eletrônico -SRP 12/2019, da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) 
para fornecimento de transporte, carga e descarga de máquinas, 
veículos e equipamentos para utilização nas áreas da construção civil, 
pecuária, agricultura familiar e ações de desenvolvimento social, 
econômico e outras demandas nos municípios de atuação da 6ª 
Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia. 

119.247,00 

Redução de preço máximo em processo licitatório específico 

2.020/Plenário 

(Min. Ana Arraes) 

Acompanhamento da desestatização por meio de arrendamento 

portuário, de dois terminais voltados para movimentação e 
armazenagem de granel sólido mineral e vegetal, intitulados de ATU12 
e ATU18, localizados no Porto de Aratu/BA. 

31.983.000,00 

Total de benefícios                                                                                                                  R$ 7.983.494.089,28 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2025%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2025%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2025%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1706%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1706%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1706%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2168%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2168%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2168%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2168%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A8066%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520Camara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A8066%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520Camara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A8066%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520Camara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2388%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2388%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2388%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2229%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2229%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2229%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2331%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2331%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2331%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2154%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2154%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2154%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2020%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2020%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plenario%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
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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 3º trimestre de 2020 

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

Órgão 
Licitação 
(Pregão 

eletrônico) 

Objeto Benefícios (R$) 

Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Estado de São 
Paulo (CREA-SP) 

09/2020 

Registro de Preço para aquisição de 

mobiliário em geral, com garantia total do 

fabricante por no mínimo 60 (sessenta) 

meses, a contar da data de entrega, com 

representante e assistência técnica em São 

Paulo/SP, para atender às necessidades do 

CREA-SP. 

92.205.888,68 

Conselho Federal de 
Administração (CFA) 

04/2020 

Contratação de serviços de planejamento, 

organização, coordenação e execução de 

eventos, com fornecimento de 

infraestrutura e apoio operacional e 

logístico. 

12.762.890,09 

Departamento de Administração 
Interna (DEADI)/ Ministério da 
Defesa 

10/2020 

Contratação de serviços de apoio técnico 

na área de comunicação social, clipping 

diário, monitoramento e mailing nacional e 

regional. 

599.941,35 

Ministério do Meio Ambiente/ 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) - Depart. 
Financeiro do Distrito Federal 
(Defin-DF) 

03/2020 

Aquisição de coletes balísticos com nível de 

proteção III-A e bolsa de transporte para 

atender as necessidades de fiscalização 

ambiental do Ibama. 

2.693.000,00 

Escola de Aprendizes-Marinheiros 
de Santa Catarina (EAMSC) 

19/2020 Aquisição de gêneros alimentícios. 279.667,54 

 Total de benefícios                                                                                                                         R$ 108.541.387,66 
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Ao valor resultante de deliberações do TCU (R$ 7.983.494.089,28) devem ser somados, como 

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

Sistema Alice (R$ 108.541.387,66) das análises dos atos de pessoal (R$ 190.832.046,86), conforme 

detalhado no item “1.9.1. Benefícios decorrentes da apreciação de atos de pessoal”, e das condenações 

em débito e das multas aplicadas (R$ 1.108.172.636,88), objetos do item “1.12. Condenações e 

sanções”.  

Assim, o benefício financeiro total mensurável das ações de controle, no 3º trimestre de 2020, 

atingiu o montante de R$ 9.391.040.160,68, valor 19,06 vezes superior ao custo de funcionamento do 

TCU no período (R$ 492.535.489,31) 

 

 

 

 

 

 

  

R$ 1,00 

R$ 19,06 
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1.3.  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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1.4.  Sessões telepresenciais 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  2ª Câmaras e do Plenário têm transmissão pública ao vivo, pelo 

canal oficial do TCU no YouTube  (https://www.youtube.com/user/TCUoficial) 

1.5.  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.  

Quantitativo de sessões e deliberações do TCU no trimestre, por colegiado 
 

 

 

 

1.5.1. 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 3º trimestre Acórdãos no 3º trimestre 

2019 2020 2019 2020 

Plenário 16 17 811 903 

1ª Câmara 13 13 5.642 3.788 

2ª Câmara 13 13 5.367 4.010 

Total 42 43 11.820 8.701 

Fonte: Secretaria das Sessões (Seses) 

https://www.youtube.com/user/TCUoficial
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No 3º trimestre de 2020, o TCU firmou os seguintes entendimentos: 

TCU fixa novo entendimento sobre concessão de pensão a filhas maiores solteiras 
Acórdão 2.175/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Walton Alencar 

O Tribunal realizou o monitoramento das determinações constantes do Acórdão 2780/2016-TCU-Plenário, 
proferido em decorrência de auditoria que avaliou as folhas de pagamento dos órgãos da Administração 
Pública Federal e identificou pagamentos indevidos em pensões especiais instituídas por ex-servidores em 
favor de filhas maiores solteiras, com base na Lei 3.373, de 1958. 

O monitoramento atual reflete o entendimento do Tribunal acerca de desvios ocorrentes nas pensões 
pagas a filhas maiores solteiras, em dezenas de milhares de processos, conforme apurado em inúmeros 
casos concretos, bem como foi especialmente constituído para restabelecer o modelo de legalidade 
administrativa tido como o mais consentâneo com a Constituição e a legislação vigente. 

Ao analisar a questão, o TCU fez a revisão dos critérios de aferição da regularidade de pagamento de pensão 
a filha maior solteira e, também, de alguns procedimentos definidos no Acórdão 2.780/2016-TCU-Plenário. 

Assim, o Tribunal fixou novo entendimento sobre o assunto, nos seguintes termos: 

“a pensão civil deferida à filha maior solteira, com base no art. 5º, parágrafo único, da Lei 
3.373/1958, somente poderá ser extinta, em caráter irretratável, nas hipóteses em que a 
beneficiária:  

a) ocupar cargo público permanente; b) contrair casamento ou mantiver união estável; ou c) 
perceber outros benefícios decorrentes da alteração do estado civil, como a pensão prevista no 
artigo 217, inciso I, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.112/1990 e a prevista no artigo 74, combinado 
com o artigo 16, inciso I, da Lei 8.213/1991”. 

 

TCU confirma que benefícios tributários devem respeitar condicionantes 
Acórdão 2.198/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo 

O Tribunal apreciou representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) a respeito de 
possíveis irregularidades na concessão de benefícios tributários decorrentes da Lei Complementar 162, de 
2018 e da Lei 13.606, de2018, por estarem em desacordo com o art. 113 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT); o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); e o art. 112 da Lei 
13.473, de 2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2018. 

O MPTCU alegou que as normas que regem a concessão de benefícios tributários são claras no sentido de 
que é imprescindível o cálculo dos impactos resultantes desse tipo de benefício previamente a sua 
instituição, o que não ocorreu quando da criação do Programa Especial de Regularização Tributária das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN) e Programa de 
Regularização Rural (PRR). 

Assim, no intuito de contribuir para a mitigação ou resolução da causa do problema, o Tribunal, 
recomendou ao Ministério da Economia e à Casa Civil que busquem sistematizar e definir os papéis dos 
órgãos centrais e essenciais da área econômica, para que atuem de forma integrada com os órgãos setoriais 

e específicos do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, visando ao aperfeiçoamento do sistema 
de autocontrole de concessão e ampliação de benefícios fiscais. 

O TCU, tendo em vista o referencial teórico analisado, também entendeu pertinente firmar o entendimento 

de que, “as leis e demais normativos que instituírem benefícios tributários e outros que tenham o potencial 
de impactar as metas fiscais somente podem ser aplicadas se forem satisfeitas as condicionantes 
constitucionais e legais mencionadas.” 

Nesse contexto, o Tribunal decidiu, ainda, alertar o Poder Executivo de que as propostas legislativas de 
iniciativa do Presidente da República e quaisquer iniciativas aprovadas por projeto de lei para conceder 
benefícios de natureza tributária, desacompanhadas das medidas de compensação previstas na LRF, não se 
conformam com o pressuposto da gestão fiscal responsável.  

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2175%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=b3441e20-28f0-11eb-97da-8786adee5269
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/2780/2016/Plenário
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-confirma-que-beneficios-tributarios-devem-respeitar-condicionantes.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2198%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=a42ba820-e3e2-11ea-9c12-adfc7b77cc51
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O Tribunal também consolida, no Boletim de Jurisprudência, deliberações que, no período, receberam 

indicação de relevância sob o prisma jurisprudencial, considerando-se ao menos um dos seguintes fatores: 

ineditismo da deliberação, discussão no colegiado ou reiteração de entendimento importante.  

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

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

facilitar o acompanhamento dos acórdãos mais importantes do TCU. 

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

Contas da União (JurisTCU), cujo principal atrativo é a 

comodidade de acessar em dispositivos móveis, como 

smartphones e tablets, as bases de jurisprudência disponíveis no 

Portal do TCU.  

O aplicativo JurisTCU (normas, acórdãos, súmulas e 

jurisprudência do TCU) disponibiliza 5 bases de dados para 

pesquisa de jurisprudência do Tribunal: acórdãos, jurisprudência 

selecionada, publicações, respostas a consultas e súmulas. É 

possível, ainda, a pesquisa simultânea em todas as bases de 

jurisprudência. O aplicativo permite o compartilhamento dos 

documentos recuperados com outros usuários, e armazena o 

histórico das pesquisas efetuadas no app. 

Ressalte-se que as Publicações de Jurisprudência do TCU, bem como o JurisTCU estão disponíveis nas 

lojas de aplicativos App Store (iOS) e Google Play (Android). Também é possível se cadastrar no Sistema Push 

e receber novidades do TCU, acompanhamento processual, alerta de pesquisas e outras informações. 

1.5.1.1. Situações Emergenciais - Levantamento Jurisprudencial 

O Tribunal de Contas da União está atento aos acontecimentos e especificidades inerentes ao 

contexto da pandemia do Covid-19, e 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). O documento 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/pesquisa/boletim-jurisprudencia?tkn=v1_BC2BA1E979BF229EA381F27AE9B4506E029272774FEEBC0D95A90DE1299760BB26EEB3747C6178D3E956933D099C90D1E3B5F0C816A17DBB6C8F8935E7BA5DBCC26E5502D67AA600A65A0D1DE4BC034444144ED10274E7A93268E2484B2A323E569F498991123AFFE0804BE
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.tcu.pesquisatextual
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.tcu.pesquisatextual
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.tcu.pesquisatextual
http://portal.tcu.gov.br/push/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.tcu.pesquisatextual
https://portal.tcu.gov.br/destinacao-e-utilizacao-de-recursos-publicos-em-situacoes-emergenciais-levantamento-jurisprudencial.htm
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encontra-se no seguinte endereço: https://portal.tcu.gov.br/coopera/ 

1.6.  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 3º trimestre, tiveram destaque os seguintes atos normativos aprovados pelo TCU:  

 

 

1.7.  Processos de controle externo 

No 3º trimestre de 2020, o Tribunal apreciou 1.540 processos de controle externo, conforme 

demonstrado no quadro a seguir. 

Instrução Normativa-TCU n° 87, 
de 12 de agosto de 2020. 

Dispõe sobre a forma de recebimento das Declarações de Bens e Rendas, 

de trata o art. 1º, caput, da Lei 8.730, de 10 de novembro de 1993. 

Instrução Normativa-TCU n° 88, 
de 09 de setembro de 2020. 

Altera a Instrução Normativa - TCU nº 71, de 28 de novembro 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. 

Decisão Normativa-TCU n° 186, 
de 24 de julho de 2020. 

Aprova, para o exercício de 2021, os coeficientes individuais de 

participação dos Estados e do Distrito Federal nos recursos previstos 

no art. 159, inciso II, da Constituição Federal. 

Decisão Normativa- TCU n° 187, 
de 09 de setembro de 2020.  

Divulga a relação das unidades prestadoras de contas (UPC), na forma 

do disposto no art. 9º, §§ 1º e 2º, da Instrução Normativa-TCU 84, de 

22 de abril de 2020, estabelece os elementos de conteúdo do relatório 

de gestão e define os prazos de atualização das informações que 

integram a prestação de contas da administração pública federal, nos 

termos do art. 5º, § 1º e art. 6º; art. 8º, inciso III e § 3º; e art. 9°, § 3º 

da Instrução Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020. 

Decisão Normativa- TCU n° 188, 
de 30 de setembro de 2020.  

Define as unidades prestadoras de contas que terão processo de 

prestação de contas do exercício de 2020 formalizado para julgamento 

das contas dos responsáveis, nos termos do art. 2º, inciso I, da 

Instrução Normativa - TCU nº 84, de 22 de abril de 2020, e estabelece 

regras complementares acerca da forma, dos prazos e dos conteúdos 

para a elaboração das peças de responsabilidade dos órgãos de 

controle interno e das instâncias supervisoras que comporão os 

processos de prestação de contas. 

Resolução-TCU n° 319, de 29 de 
julho de 2020. 

Dispõe sobre a política de gestão de pessoas no Tribunal de Contas da 

União. 

Resolução-TCU n° 320, de 12 
de agosto de 2020. 

Dispõe sobre a política de governança organizacional do Tribunal de 

Contas da União. 

https://portal.tcu.gov.br/coopera/
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%2529%2520NUMATO%253A188%2520NUMANOATO%253A2020/score%2520desc/0/%2520?uuid=3df97050-2e79-11eb-8d43-83a7eb21bbfb
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2529%2520NUMATO%253A188%2520NUMANOATO%253A2020/score%2520desc/0/%2520?uuid=3df97050-2e79-11eb-8d43-83a7eb21bbfb
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Decis%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2520OU%2520Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520OU%2520%2522Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Administrativa%2522%252
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Processos autuados e apreciados (exceto processos de pessoal e sobrestados) 

Tipo do processo 
3º trimestre 2019 3º trimestre 2020 

Autuados Apreciados Autuados Apreciados 

Consulta 3 8 13 7 

Contas 25 116 15 118 

Denúncia 61 97 58 84 

Fiscalização 58 80 59 92 

Representação 400 469 472 526 

Solicitação do Congresso Nacional 13 14 2 6 

Tomada de Contas Especial 804 469 646 538 

Outros 52 111 143 169 

Total de processos 1.416 1.364 1.408 1.540 

Fonte: Sistema Sinergia. 

1.8.  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 3º trimestre de 2020, foram concluídas 79 fiscalizações, conforme mostra o gráfico a seguir. 

Quantitativo de fiscalizações concluídas no período, por instrumento de fiscalização  

 

Fonte: Sistema Sinergia. 

 

Das fiscalizações concluídas no trimestre, 44,30% (35) foram solicitadas pelo Congresso Nacional e 

55,70% (44) foram decorrentes da iniciativa do próprio Tribunal. 
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http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A25EC59C0F015F58F31F6504A6
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A25EC59C0F015F58F31F6504A6
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1.9.  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 
3º trimestre 

2019 

3º trimestre 

2020 

Acumulado 

2020 

Apreciados conclusivamente: 15.741 30.554 80.462 

a) ilegais 372 977 2.775 

b) legais 10.398 26.386 65.643 

c) prejudicados por perda de objeto 1 e por inépcia do ato 2  4.971 3.191 12.044 

Fonte: Sistema de Apreciação de Atos de Concessão e Admissões/e-Pessoal 

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. 

1.9.1. Benefícios decorrentes da apreciação de atos de pessoal  

Destaca-se que, dos 30.554 apreciados no trimestre, 977 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. Apresenta-se a seguir, os benefícios decorrentes de tais 

medidas no período. Neste período  foi apurado um benefício decorrentes da apreciação de atos de pessoal 

no montante  de R$ 190.832.046,86. 

Benefícios financeiros resultantes da análise dos atos de pessoal 

3º trimestre de 2020 Benefícios financeiros (R$) 190.832.046,86 

Benefícios decorrentes das análises dos atos de pessoal feitas pela Sefip, não registradas no Sistema de 
Benefícios, calculadas de acordo com o disposto na Portaria-Segecex nº 37/2018 e seu anexo, itens 97-100. De 
acordo com os critérios constantes no referido anexo, o valor total dos benefícios a serem computados 
corresponde a 95% do valor apurado, considerado o prazo de 10 anos, no caso de pagamentos por tempo 
indeterminado. 

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

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

1.10.  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. 

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

Medidas Cautelares proferidas no trimestre 

Quantidade de cautelares 28 

Valor envolvido nas cautelares R$ 11,293 bilhões 
 

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

1.11.  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 3º trimestre de 2020, o TCU julgou de forma definitiva as contas de  2.410 responsáveis. 

 

1.12. Condenações e sanções 

Dos 656 processos de tomada e prestação de contas apreciados de forma conclusiva no trimestre, em 

440 (67,07%) deles foram condenados 781 responsáveis ao ressarcimento de débito ou ao pagamento de 

multa.  

  

Fonte: Sistemas Radar e Sinergia. 

Obs: a soma das quantidades por resultado de julgamento (2.449) é maior do que o total de responsáveis (2.410), 

pois um mesmo responsável pode receber julgamento diferente em distintos processos, ao longo do trimestre.  
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Além disso, em outros 41 processos de fiscalização, denúncia e representação foram aplicadas multas 

a 89 responsáveis. 

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

pagamento de multa em valores superiores a R$ 1,108 bilhão, atualizados até as datas dos respectivos 

acórdãos. Nos demais processos, foram aplicadas multas que totalizaram mais de R$ 114 mil. 

Montante das condenações em débito e multa por tipo de processo 

Tipo de Processo 

3º trimestre 2020 
Valor das condenações (em R$) 

Débito Multa Total 

Prestação de contas 0,00 455.235,00 455.235,00 

Tomada de contas 29.819,74 6.000,00 35.819,74 

Tomada de contas especial 993.264.088,60 112.772.495,14 1.106.036.583,74 

Subtotal – Contas com débitos e/ou multas 993.293.908,34 113.233.730,14 1.106.527.638,48 

Fiscalização, denúncia e representação 0,00 1.644.998,40 1.644.998,40 

Total 993.293.908,34 114.878.728,54 1.108.172.636,88 

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 3º trimestre de 2020, o Tribunal inabilitou 46 responsáveis para o exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal e 21 pessoas jurídicas 

foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a União. 

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

junto ao Tribunal, a adoção das medidas necessárias a 19 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 

relatório trazem a relação dos responsáveis 

condenados no período, 

independentemente do trânsito em julgado 

da decisão condenatória. 

https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/inabilitados-para-funcao-publica/
https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/inabilitados-para-funcao-publica/
https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/
https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/contas-julgadas-irregulares/
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/contas-julgadas-irregulares/
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1.13.  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: Atas dos Colegiados do TCU 

1.14.  Atuação do Ministério Público junto ao TCU 

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

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

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

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

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

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

do Tribunal. (Acesse aqui mais informações sobre o funcionamento do MPTCU) 

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

(35)

Anulação, revogação, 
suspensão, rescisão e 
ajustes em Licitação

(5)

Anulação, revogação, 
suspensão, rescisão e 
ajustes de contrato (2)

Outros (1)

https://portal.tcu.gov.br/institucional/ministerio-publico-junto-ao-tcu/


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 3º TRIMESTRE DE 2020  

 

 

23 

No 3º trimestre de 2020, foram autuados 1.108 processos de cobrança executiva, envolvendo cerca de 

R$ 496,638 milhões.  

No mesmo período, o MP/TCU emitiu parecer em 8.893 processos, conforme detalhado no quadro 

a seguir. 

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

Tipo de processo 
3º trimestre 

2019 
3º trimestre 

2020 

Acumulado 
no ano 

Admissão, aposentadoria, reforma e pensão 10.226 7.599 18770 

Auditoria, inspeção e levantamento 18 16 43 

Consulta 2 2 4 

Indisponibilidade --- 3 3 

Denúncia 4 --- 11 

Monitoramentos e acompanhamentos 4 7 16 

Representação 36 40 111 

Solicitação 1 --- 1 

Solicitação do Congresso Nacional -- 1 2 

Tomada de Contas Especial 736 1.093 2.603 

Tomada e prestação de contas 143 132 344 

Total 11.170 8.893 21.908 

Fonte: Sistema Sinergia     
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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.  

Visando essa maior 

interação com o Parlamento, 

mailto:ASPAR%20%3caspar@tcu.gov.br%3e
mailto:ASPAR%20%3caspar@tcu.gov.br%3e
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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://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. Processo de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) apreciado  

Destaca-se a seguinte deliberação de processo de SCN apreciado no trimestre: 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

TCU analisa o planejamento multimodal da infraestrutura de transportes do Brasil 

Acórdão 1.913/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo 

Em atendimento a solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, 

o TCU realizou fiscalização para avaliar o planejamento multimodal da infraestrutura de transportes do 

País.  

A solicitação, aprovada por meio da Proposta de Fiscalização e Controle 180/2018, menciona a 

precariedade de estradas, a ociosidade de terminais portuários, o baixo investimento em hidrovias e a falta 

de segurança em transportes no Brasil. Sustenta ainda que o cenário se completa com produção recorde de 

grãos, queda nos investimentos em infraestrutura e falta de capacitação de pessoal, bem como que a 

integração entre os diversos modais é a solução para a melhoria do escoamento da produção nacional, 

tanto aos portos de exportação quanto para o consumidor interno final. 

O documento aponta ainda que a integração somente será possível com um planejamento eficiente, que 

busque o melhor aproveitamento de cada modal, contando com a atuação integrada de diversos órgãos de 

Governo, como Antaq, ANTT, Infraero e Dnit.  

O Tribunal comunicou à Comissão que, por intermédio do Acórdão 1.327/2020-TCU-Plenário, foi apreciado 

o relatório de auditoria sobre a integração multimodal dos transportes. A fiscalização realizada constatou 

que a integração dos modos de transporte necessita ser promovida com ações de política pública e 

mediante o aperfeiçoamento do planejamento dos investimentos em infraestrutura de transportes, 

principalmente considerando a oportunidade de redução de custos logísticos. 

O citado Acórdão, acompanhado do voto e do relatório que a fundamentaram, foram encaminhados à 

Comissão. 

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.  

Solicitações do Congresso Nacional (SCN)* 
Quantidade no 

trimestre 

Processos de SCN encaminhados ao TCU 02 

Processos de SCN apreciados 06 

Processos de SCN em tramitação no TCU 53 

 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.  

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1913%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=584b4aa0-1484-11eb-b3c7-23c208b6ae1e
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- Congresso Nacional 

Comissão Tema Discutido Data 

Frente Parlamentar Mista da Reforma 
Administrativa 

Audiência Pública para debater sobre os 
subsídios para reforma administrativa. 

08/07/2020 

Comissão Externa de Enfrentamento à 
COVID-19. 

Audiência Pública para discutir a transparência 
dos gastos no enfrentamento à COVID-19. 

12/08/2020 

 

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. Assim, foram realizadas, neste trimestre, 08 reuniões técnicas, de 

forma remota.  
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3 
 AÇÕES DE  

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

 

Conforme estabelece o artigo 71 da Constituição Federal, o controle 

externo é exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do TCU. 

As ações de controle realizadas pelo Tribunal visam prevenir, 

orientar, avaliar e recomendar melhorias. Controlar é agir 

preventivamente, e não somente punir. 

 

 

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

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

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

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

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

reformas e pensões, entre outros objetos de controle. 
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3.1. 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. Ações de controle externo por área temática 

Estão sintetizadas a seguir as principais ações de controle concluídas ou apreciadas no 3º 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 > Controle e Fiscalização > 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.  

TCU determina interrupção de pagamentos indevidos do auxílio emergencial 
Acórdão 2.282/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal realizou o terceiro acompanhamento do auxílio emergencial e de outras medidas relacionadas à 

assistência social, referente às ações ocorridas no mês de junho, com o objetivo de contribuir para as respostas 

do Poder Público à crise ocasionada pela covid-19, por meio da coleta, análise e comunicação de dados públicos 

e disponíveis. 

• CIDADANIA, CULTURA E ESPORTE 

http://portal.tcu.gov.br/fiscobras/
https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=RELATORIO_PUBLICO:1
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/trabalhos-de-destaque/
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-determina-interrupcao-de-pagamentos-indevidos-do-auxilio-emergencial.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2282%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=99655320-fc27-11ea-a328-1ba4d59154be
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Até o mês de julho, foram pagos R$ 167,61 bilhões do auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982, de 2020 

(art. 2º) a 67 milhões de pessoas, que compõem 55,8 milhões de famílias no Brasil.  

O TCU verificou que o auxílio emergencial direcionou mais de 50% dos recursos aos domicílios enquadrados 

entre os 30% mais pobres. Foi observado que essa focalização é inferior apenas à do Programa Bolsa-Família, 

que alcança 71,4%.  

Por outro lado, o Tribunal averiguou que 29% dos recursos do auxílio foram alocados para 50% dos domicílios 

com maior renda. Estima-se que 8,5 milhões de domicílios com renda per capita acima de meio salário 

mínimo receberam o auxílio emergencial. Também se estima que pelo menos 4,8 milhões de pessoas 

receberam o auxílio emergencial descumprindo a regra de dois membros por família.  

Até o mês de junho, 1,31 milhão de benefícios foram cancelados por estarem em desacordo com as regras de 

elegibilidade, o que representa 2% do total de elegíveis e indica pagamentos indevidos de R$ 1,46 bilhão. 

Quanto aos impactos fiscais, além da despesa primária, constatou-se nos créditos extraordinários abertos que 

R$ 130 bilhões utilizaram como fonte de recursos a emissão de títulos públicos, afetando de forma direta o 

endividamento, com estimativa de custo adicional implícito de R$ 6,5 bilhões por ano. 

A auditoria também apontou ausência de avaliação integrada dos impactos sociais e econômicos do 

pagamento do auxílio emergencial. Foram feitas recomendações ao Governo Federal para a elaboração de 

estudos integrados com cenários que incluam evidências sanitárias, econômicas e sociais, para fundamentar a 

demanda por proteção social e a possível necessidade de prorrogação do auxílio emergencial. 

O Tribunal determinou ao Ministério da Cidadania que, realize verificação mensal de elegibilidade dos 

beneficiários do auxílio emergencial, cessando os pagamentos quando detectado descumprimento dos 

requisitos legais. 

TCU verifica indícios de auxílio emergencial indevido a mais de 620 mil pessoas 
Acórdão 1.706/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal analisou o primeiro Relatório de Acompanhamento (Racom) de dados relacionados às ações de 

combate à Covid-19 nas áreas de Assistência Social, Previdência Social e Gestão Tributária. O objetivo foi 

identificar riscos e passar orientações aos gestores acerca de potenciais problemas no desenvolvimento das 

ações por eles pretendidas que possam comprometer sua efetividade. 

O TCU empreendeu cruzamentos de dados com as folhas de pagamento do auxílio emergencial pago em abril 

de 2020 e constatou mais de 620 mil beneficiários do auxílio com algum indício de recebimento indevido. O 

Tribunal também identificou, entre os 620 mil inconsistentes, mais 235 mil empresários que não são 

Microempreendedores Individuais (MEI) e que receberam o auxílio emergencial em abril de 2020.  

O TCU verificou diversas situações impeditivas, tais como renda acima do limite, beneficiário falecido e 

recebimento de múltiplos benefícios. A legislação também não permite que o auxílio emergencial seja pago a 

quem é titular de benefício previdenciário ou assistencial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nem a 

servidor público. Ainda, são irregulares os pagamentos do benefício relativo à Covid-19 a quem está 

recebendo seguro-desemprego, auxílio-reclusão ou está com o CPF cancelado, anulado ou suspenso na base 

de dados da Receita Federal do Brasil. 

Como resultado dos trabalhos, o Tribunal determinou ao Ministério da Cidadania que, no prazo de 15 dias, 

indicasse os controles a serem implementados para reduzir os indícios de inconsistências identificadas nas 

análises sobre os beneficiários nas folhas de pagamento do referido auxílio. 

Pagamento irregular do Auxílio Emergencial a militares e jovens de classe média 
Acórdão 1.695/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal apreciou duas representações a respeito de possíveis irregularidades nos pagamentos do auxílio 

emergencial instituído pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, em decorrência da pandemia de Covid-19. 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-verifica-indicios-de-auxilio-emergencial-indevido-a-mais-de-620-mil-pessoas.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1706%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=3d1bfab0-c072-11ea-923c-eb1eec833178
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A primeira representação relaciona-se com indícios de pagamentos irregulares a militares. O TCU expediu 

uma série de medidas às pastas da Defesa e da Cidadania. Entre as quais, determinou cautelarmente ao 

Ministério da Defesa o desconto integral dos valores em folha de pagamento. Pelas informações trazidas 

pelas pastas após o despacho cautelar, o Tribunal verificou que, de 37 mil pagamentos irregulares, 

aproximadamente 24 mil militares já ressarciram os valores recebidos. 

Uma das medidas adotadas pelo Ministério da Defesa para sanar as irregularidades foi o compromisso firmado 

de atualizar, mensalmente, a base de dados de folha de pagamentos das Forças Armadas junto ao Ministério da 

Cidadania, para evitar que novos cadastros sejam admitidos no sistema de pagamento do auxílio emergencial. 

Além disso, o Ministério informou que todos os militares foram marcados como inelegíveis na folha do auxílio de 

maio, o que não só impediu a concessão de novos benefícios a membros dessa categoria como também evitou 

que os que receberam em abril voltem a ser contemplados nas parcelas seguintes. 

A outra representação tratou de possíveis fraudes no pagamento do referido auxílio a jovens de famílias de 

classe média, parentes de empresários e servidores, em decorrência da falta de utilização dos dados 

completos da Receita Federal no processamento do benefício. 

O Tribunal ouviu os órgãos públicos responsáveis e concluiu que eles adotaram as medidas efetivas para 

detecção das irregularidades. Ainda, o Ministério da Cidadania promoverá a identificação de solicitantes do 

auxílio emergencial que, nos anos-calendário de 2019 e 2020, declararam rendimentos tributáveis superiores 

a R$ 28.559,70, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 

mil, posse ou a propriedade de bens e direitos superiores a R$ 300 mil, ou foram relacionados como 

dependentes de titulares que declararam essas situações. 

Divergências sobre depósitos obrigatórios de empresas com incentivo fiscal na Zona Franca de Manaus 
Acórdão 1.705/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Subst. Weder de Oliveira 

O TCU realizou auditoria para verificar se os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), 

correspondentes à contraprestação das empresas incentivadas pelos benefícios fiscais da Zona Franca de 

Manaus (ZFM), de que trata a Lei 8.387, de 1991, foram corretamente aplicados no período de 2014 a 2018. 

Os incentivos fiscais são relacionados com estímulos à competitividade e à capacitação técnica de empresas 

brasileiras de bens de informática e telecomunicações do setor de tecnologia, com sede na Amazônia 

Ocidental e no Estado do Amapá. Tais empresas ficam isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

e têm redução do Imposto de Importação. No entanto, elas precisam investir em pesquisa, desenvolvimento 

e inovação (PD&I) um percentual do faturamento bruto com a comercialização de bens e serviços de 

informática incentivados, deduzidos os tributos correspondentes. 

O Tribunal constatou divergências dos valores efetivamente recolhidos à conta do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT-Amazônia), no período 2014 a 2018, conforme extratos do 

Sistema de Gestão do Recolhimento da União, e aqueles declarados nos relatórios demonstrativos 

apresentados pelas empresas. Além disso, não há divulgação dos indicadores de resultados das atividades de 

pesquisa e desenvolvimento no sítio da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).  

A auditoria também apontou que as limitações da Suframa em atestar a veracidade da base de cálculo para 

fins de definição do montante de investimento em PD&I a que estão obrigadas as empresas beneficiárias dos 

incentivos fiscais da Lei 8.387/1991 aumenta o risco de fraudes e erros no cumprimento das 

condicionalidades dessa norma.  

O TCU determinou à Suframa que, em 180 dias, averigue as divergências entre os valores efetivamente 

recolhidos à conta do FNDCT-CT-Amazônia e elimine o passivo de análise dos relatórios demonstrativos. 

• CIÊNCIA & TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/divergencias-sobre-depositos-obrigatorios-de-empresas-com-incentivo-fiscal-na-zona-franca-de-manaus.htm
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TCU acompanha reflexos das mudanças fiscais relativas à Covid-19 
Acórdão 2.026/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal apreciou o 2º Relatório de Acompanhamento que analisou 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 auditoria apontou que as medidas tributárias com impacto na arrecadação foram projetadas em 

aproximadamente R$ 157,56 bilhões, e os benefícios financeiros e creditícios alcançaram o valor de R$ 1,16 

bilhão. Além disso, das despesas alocadas na função Saúde de aplicação direta da União (R$ 12,7 bilhões), foram 

empenhados, até 29 de junho, R$ 4,1 bilhões (32,2%) e efetivamente pagos apenas R$ 2,1 bilhões (16,3%).  

Outro ponto preocupante identificado pelo TCU foi o risco de crescimento do estoque da dívida em relação ao 

Produto Interno Bruto (PIB), o que requer por parte de todos os Poderes, ações de controle efetivo do 

crescimento das despesas de caráter permanente e da renúncia de receitas, bem como de aumento de 

receitas.  

O TCU recomendou ao Ministério da Economia que o eventual espaço fiscal no Teto de Gastos por 

cancelamento de dotações seja direcionado exclusivamente às despesas com o enfrentamento da pandemia 

de Covid-19 e de seus efeitos sociais e econômicos. 

O Tribunal também recomendou ao Ministério da Cidadania que se abstenha de custear despesas do 

Programa Bolsa Família com os créditos extraordinários aprovados por meio da Medida Provisória 929/2020. 

O Tribunal informou ao Congresso Nacional e à Procuradoria-Geral da República (PGR)/Gabinete Integrado 

de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 sobre o risco e a necessidade da adoção de medidas 

que visem: i) ao controle e à redução de despesas obrigatórias de caráter continuado e de renúncias 

tributárias, ii) à recuperação da base de arrecadação, bem como iii) à desvinculação de recursos que 

constam da Conta Única. 

TCU verifica baixo desempenho do sistema nacional de emprego 
Acórdão 1.756/2020 - Plenário. Relator: Min. Raimundo Carreiro 

Auditoria do Tribunal avaliou políticas públicas de inclusão social e produtiva do Governo Federal, em 

especial as voltadas para inclusão no mercado de trabalho, bem como as condicionalidades da educação 

voltadas para o Bolsa Família. 

Em linhas gerais, a fiscalização indicou que não vêm sendo atingidos os objetivos dos sistemas, dos 

programas e dos mecanismos criados pelo Governo Federal, em várias gestões ao longo dos anos, para a 

inclusão social das pessoas em situação de vulnerabilidade por meio de políticas públicas. O número de 

colocados no mercado de trabalho pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) correspondeu a 3,4% do 

total de admitidos no País. 

O TCU também verificou que, no Programa Bolsa Família, existem controles internos falhos e falta 

conexão entre os sistemas estaduais e locais, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas 

saneadoras. 

Ainda foi constatada a ausência de Regimento Interno do Conselho Consultivo do Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) e de regulamentação do Fórum Nacional de Microcrédito, 

bem como falta de implementação de todas as funcionalidades do Sistema de Gestão do PNMPO. 

Também há ausência de indicadores de desempenho capazes de medir eficácia, eficiência e efetividade.  

• ECONOMIA 
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O Tribunal determinou à Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego da Secretaria Especial de 

Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (SPPE/Sepec/ME) que, no prazo 

de 180 dias, apresentasse plano de ação com vistas a sanear os problemas identificados no âmbito do 

PNMPO. 

Riscos da pandemia sobre as Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
Acórdão 1.762/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O TCU realizou acompanhamento destinado a verificar a atuação da Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (Previc) diante dos impactos econômicos e sanitários ocasionados pela pandemia 

do novo coronavírus (Covid-19). O foco foram as medidas adotadas para preservar a liquidez e a solvência das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), dada a paralisação mundial da atividade 

econômica.  

Os principais riscos ocasionados pela pandemia identificados pelo Tribunal foram: fluxo de caixa insuficiente, 

falta de liquidez dos planos de benefícios em razão de problemas financeiros dos patrocinadores e falhas de 

sistemas e fluxos internos de informação nas EFPC. Também foi apontado aumento de déficits, o que elevou a 

dependência do patrocinador do plano. 

Quanto à liquidez, definida como a capacidade de honrar o pagamento de benefícios com ativos de liquidez 

imediata, de menor volatilidade e sem a necessidade de realização de investimentos, a Previc considera que a 

situação é bastante satisfatória a curto e médio prazo. A auditoria também avaliou os impactos nos ativos e 

investimentos das EFPC e identificou queda no mês de março de 2020, devido à forte desvalorização dos 

ativos associados, com relativa melhora entre abril e junho. 

Sobre o impacto da crise ocasionada pela Covid-19 no Sistema Fechado de Previdência Complementar, o 

trabalho mostrou que as medidas de restrição e distanciamento social não dificultaram o pleno 

funcionamento das entidades ou seu atendimento ao público, visto que elas migraram para mecanismos de 

atendimento e trabalho remotos. 

TCU avalia atuação de bancos públicos federais na gestão de riscos da pandemia de Covid-19 
Acórdão 1.967/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O TCU fez acompanhamento com vistas a verificar a atuação dos bancos públicos federais (Caixa 

Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste) na gestão de riscos 

advindos da Covid-19, bem como na mitigação econômica e social dos seus efeitos. 

O trabalho apontou que, dentre os diversos riscos mapeados pelas instituições financeiras federais, 

destaca-se o risco de crédito (ou risco de inadimplência) existente nas medidas implementadas para 

enfrentamento da Covid-19, identificado por todas as entidades em suas análises. Não obstante ser 

inerente à atividade bancária, o desenrolar da crise sanitária e econômica pode elevar os índices de 

inadimplência habituais e gerar impactos sobre os resultados dessas instituições financeiras federais. 

Além disso, apesar de o Banco do Brasil ter elevado as despesas com provisão para créditos de liquidação 

duvidosa no primeiro trimestre do ano, espera-se que haja elevação prudencial adicional desse indicador 

por partes das instituições, para fazer frente ao cenário econômico futuro incerto, gerando maior 

redução nos resultados a serem apurados. 

Ainda, a manutenção de estabilidade mínima dos índices de inadimplência depende da capacidade de 

pagamento dos empréstimos obtidos por empresas e pessoas físicas, que, por sua vez, está atrelado à 

existência de fluxo de caixa futuro suficiente para custear as prestações vincendas. Contudo, os 

empréstimos ora contratados têm se mostrado mais concentrados em medidas de sobrevivência 

financeira das empresas e pessoas físicas, de forma que não é possível prever se elas terão capacidade 

de honrar seus compromissos no futuro, notadamente neste momento de grandes incertezas.  

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/riscos-da-pandemia-sobre-as-entidades-fechadas-de-previdencia-complementar.htm
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O TCU também observou que algumas medidas implementadas pelo Governo Federal apresentam baixo 

volume contratado em relação às estimativas iniciais, especialmente as relativas a novas contratações, a 

exemplo da concessão de crédito para Folha de Pagamento (Fopag), que beneficiou 1,8 milhão de 

pessoas, cerca de 14,7% em relação à previsão de 12,2 milhões de beneficiários. Outro exemplo é o 

pagamento do Benefício Emergencial de Proteção do Emprego e da Renda (BEm), que teve como 

previsão o repasse de R$ 51,2 bilhões a um total de 24,5 milhões de trabalhadores, mas, até 17 de julho 

de 2020, foram processados 12,1 milhões de acordos, com 11,3 milhões de benefícios concedidos, 

perfazendo R$ 16,5 bilhões pagos (32% de execução financeira). 

Atuação do Banco Central durante a pandemia contribuiu para expansão da concessão de crédito 
Acórdão 1.843/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal fez acompanhamento da atuação do Banco Central do Brasil (BCB) em sua regulação do 

Sistema Financeiro Nacional (SFN), em face à crise provocada pela pandemia do Covid-19. 

A auditoria constatou que a capacidade para concessão de novos empréstimos foi aumentada em torno 

de R$ 1,1 trilhão para o SFN como um todo, considerando o nível de capital próprio já alocado pelos 

bancos. Além disso, o montante de recursos financeiros que os bancos dispõem para conceder 

empréstimos aumentou na ordem de R$ 260 bilhões. 

A concessão de crédito livre a pessoas físicas e jurídicas aumentou, com destaque para as pessoas 

jurídicas, cujas concessões aumentaram cerca de 35,5%. As micro e pequenas empresas, no entanto, 

tiveram apenas 10% das novas operações recebidas.  

O Banco Central implementou medidas de estímulo ao uso da Poupança Social Digital para reduzir a 

demanda por recebimento presencial do Auxílio Emergencial, com efeitos positivos sobre a saúde e 

conforto dos beneficiários.  

O TCU concluiu que, analisadas de maneira genérica, as medidas implementadas pelo Banco encontram-

se alinhadas às 

recomendações 

internacionais 

emitidas 

pelo Financial 

Stability Board (FSB) 

e pelo Fundo 

Monetário 

Internacional (FMI), 

visto que tendentes 

a ampliar 

consideravelmente 

a liquidez das 

instituições 

financeiras, bem 

como a flexibilizar, 

temporariamente, 

as normas de capital 

regulatório, como 

feito em vários 

outros países ao 

redor do mundo 
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TCU analisa a qualidade das informações do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
Acórdão 2.351/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal apreciou o segundo relatório de acompanhamento, por meio de cruzamento e análise de dados, 

das medidas de resposta à crise do Coronavírus para as áreas de Previdência Social, Assistência Social e 

Administração Tributária. 

A auditoria, cujo foco foi a base de dados do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), analisou a credibilidade do 

banco de dados do CPF, ou seja, seu grau de confiabilidade em relação a seus atributos, como completude, 

unicidade, validade, consistência, acurácia e uniformidade. Também foram analisadas as tipologias de dados, 

para verificar a existência indevida de falecidos, pessoas supercentenárias ou portadoras do CPF suspenso há 

11 anos ou mais. 

O TCU concluiu que a base de dados do CPF evidencia alto percentual de credibilidade para completude, 

validade e consistência, considerando um percentual máximo tolerável de 2% para falhas ou inconsistências. 

Também, foi identificado que o motivo de haver pessoas supercentenárias, com idade entre 110 e 122 anos, 

em situação regular no cadastro de pessoas físicas, é principalmente pela falta de integração e o limitado 

compartilhamento do CPF com outras bases públicas, além da insuficiência das verificações realizadas 

quanto à existência de indícios de falecimento.  

Durante a pandemia, várias pessoas tiveram 

negados os pedidos do auxílio emergencial 

devido a inconsistências no CPF. O TCU 

entendeu que isso ocorreu devido à ausência de 

notificação ativa, pela Receita Federal, do 

cidadão em caso de suspensão de seu CPF.  

Assim, o Tribunal determinou à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, entre outras medidas, 

que apresente plano de ação visando 

estabelecer procedimentos para notificação 

ativa do cidadão em caso de suspensão de seu 

CPF e regulamente prazo limite para um CPF 

constar na situação “suspensa” após essa 

notificação. 

 

Mais de 12 milhões de trabalhadores foram beneficiados por programa emergencial 
Acórdão 2.025/2020- Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

Auditoria do Tribunal examinou as ações voltadas à implementação do Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda (BEm), como sendo uma das medidas adotadas pelo Governo Federal 

em resposta à crise do Coronavírus (Covid-19). 

O BEm é um auxílio financeiro mensal pago pelo Governo Federal destinado a trabalhadores que 

formalizaram acordo com os seus empregadores, durante o período da pandemia da Covid-19, para 

suspensão temporária do contrato de trabalho ou redução proporcional de jornada de trabalho e de 

salário.  

A auditoria verificou que, até julho, foram processados 13,4 milhões de acordos de trabalho, dos quais 

92,9% foram habilitados, conforme as regras do BEm. Foram beneficiados 12,4 milhões de trabalhadores e 

executados R$ 18,6 bilhões, o que corresponde a mais de um terço (36%) dos créditos extraordinários 

aprovados para o programa emergencial. 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-analisa-a-qualidade-das-informacoes-do-cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf.htm
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O TCU identificou ainda, que o Bem apresenta riscos normativos, riscos de operação, causando inclusões e 

exclusões indevidas de beneficiários, e riscos de desvios e fraudes, propiciando a inclusão indevida de 

beneficiários que não atendem aos critérios da lei. 

Quanto aos riscos de desvios e fraudes, foram construídas tipologias que apuram automaticamente, por 

meio de análises de cruzamento de dados, possíveis irregularidades nos pagamentos do BEm. Desse 

primeiro processamento, foram identificados cerca de 90 mil potenciais casos de recebimentos indevidos, 

os quais totalizaram mais de R$ 150 milhões em pagamentos possivelmente irregulares.  

Tendo em vista as falhas identificadas no Programa, o Tribunal expediu diversas determinações e 

recomendações à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia e à Empresa Brasileira de Tecnologia e 

Informações da Previdência Social (Dataprev).  

Medidas de combate à pandemia aumentam o risco de exclusão de pessoas com direito a benefícios 
administrados pelo INSS 

Acórdão 1.968/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O Tribunal realizou acompanhamento especial das medidas de resposta à crise decorrente da pandemia do 

novo coronavírus (Covid-19) no âmbito da Previdência Social e dos benefícios administrados pelo Instituto 

Nacional do Seguro Nacional (INSS). 

O trabalho abrangeu três tipos de riscos: aumento do tempo de análise dos requerimentos de benefícios, 

exclusão de pessoas que possuem direito aos benefícios e pagamento indevido decorrente das medidas que 

flexibilizaram o controle durante a pandemia. 

O Tribunal trouxe números atualizados da execução orçamentária do INSS no cenário da pandemia, além da 

situação dos riscos em acompanhamento tendo como referência o mês de junho.  

O TCU concluiu que o risco de 

prolongamento do tempo de 

análise para os requerimentos de 

benefícios não relacionados com 

incapacidade e para o Benefício 

de Prestação Continuada (BPC) 

diminuiu com as medidas de 

combate à pandemia. Já o risco 

de pagamento indevido 

aumentou em razão da dispensa 

da perícia médica, da avaliação 

biopsicossocial e de outras 

medidas de controle. 

Medidas de combate à pandemia aumentam o risco de exclusão de pessoas com direito a benefícios 
previdenciários 

Acórdão 1.765/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O TCU realizou acompanhamento especial das medidas de resposta à crise decorrente da pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19) no âmbito da Previdência Social e dos benefícios administrados pelo Instituto Nacional 

do Seguro Nacional (INSS). 

O trabalho abrangeu três tipos de riscos: aumento do tempo de análise dos requerimentos de benefício; 

exclusão de pessoas que possuem direito aos benefícios; e pagamento indevido decorrente das medidas que 

flexibilizaram o controle durante a pandemia. 

Tendo como referência o mês de maio, o Tribunal trouxe números atualizados da execução orçamentária do 

INSS no cenário da pandemia, além da situação dos riscos em acompanhamento.  

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/medidas-de-combate-a-pandemia-aumentam-o-risco-de-exclusao-de-pessoas-com-direito-a-beneficios-administrados-pelo-inss.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/medidas-de-combate-a-pandemia-aumentam-o-risco-de-exclusao-de-pessoas-com-direito-a-beneficios-administrados-pelo-inss.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1968%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=3d1bfab0-c072-11ea-923c-eb1eec833178
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/medidas-de-combate-a-pandemia-aumentam-o-risco-de-exclusao-de-pessoas-com-direito-a-beneficios-previdenciarios.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/medidas-de-combate-a-pandemia-aumentam-o-risco-de-exclusao-de-pessoas-com-direito-a-beneficios-previdenciarios.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1765%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=3d1bfab0-c072-11ea-923c-eb1eec833178
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/medidas-de-combate-a-pandemia-aumentam-o-risco-de-exclusao-de-pessoas-com-direito-a-beneficios-administrados-pelo-inss.htm


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 3º TRIMESTRE DE 2020  

 

 

41 

O TCU concluiu que as medidas de combate à pandemia, especialmente a suspensão do atendimento 

presencial, a qual possibilitou o aumento da quantidade de servidores no processo de análise dos 

requerimentos em estoque, geraram redução do risco de aumento do tempo para conclusão dos 

requerimentos de benefício previdenciário não relacionados a incapacidade e de benefício de prestação 

continuada (BPC). Por outro lado, essa suspensão gerou interrupção das perícias médicas e, mesmo com a 

medida de antecipação do auxílio-doença, houve incremento do referido risco no caso dos requerimentos de 

benefício por incapacidade. 

Verificou-se, ainda, redução significativa na quantidade de novos requerimentos de BPC - de cerca de 40% 

entre fevereiro e maio de 2020. Além disso, considerando que em grande parte dos 75% do estoque em 

exigência o requerente está impossibilitado de cumpri-la por depender de atendimento presencial, conclui-se 

que as medidas de combate à pandemia geraram aumento do risco de exclusão de pessoas que possuem 

direito ao benefício. 

Além disso, a dispensa da perícia médica e da avaliação biopsicossocial, respectivamente no caso da 

antecipação do auxílio-doença e do BPC para pessoas com deficiência, bem como a interrupção de outras 

medidas de controle, aumentam o risco de pagamento indevido, porém as informações analisadas não 

permitiram quantificar esse aumento até o momento. 

TCU condena ex-gestores do Postalis a pagarem mais de R$ 104 milhões 
Acórdão 2.402/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo 

O Tribunal apreciou Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em desfavor de ex-gestores do Postalis 

Instituto de Previdência Complementar (Postalis) e da instituição financeira Bank of New York Mellon Serviços 

Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (BNY Mellon DTVM), em razão de investimentos 

irregulares realizados pelo Postalis nos fundos BNY Mellon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de 

Investimento de Dívida Externa (BNY Mellon FIC FIDE) e Brasil Sovereign II Fundo de Investimento de Dívida 

Externa (Brasil Sovereign II FIDE). 

O TCU julgou irregulares as contas do ex-diretor presidente do Postalis, do ex-diretor financeiro do Postalis, e 

do responsável BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, 

administrador fiduciário do BNY Mellon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Dívida 

Externa e do Brasil Sovereign II Fundo de Investimento de Dívida Externa. Os responsáveis foram condenados 

solidariamente ao pagamento de cerca de R$ 94 milhões, devendo o valor ser atualizado monetariamente e 

acrescido dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito. 

Também houve a imputação de multa pelo Tribunal aos responsáveis no valor de R$ 10 milhões para cada um 

deles. O TCU ainda considerou graves as infrações dos ex-dirigentes do Postalis e os inabilitou, por oito anos, a 

exercer cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública. 

TCU verifica que Previc necessita de dados sobre investimentos das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Acórdão 2.470/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O TCU realizou acompanhamento especial das medidas adotadas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (Previc) diante dos impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19, 

com foco nas medidas adotadas para preservar a liquidez e a solvência das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPC) em cenário de forte recuo da atividade econômica. Também foram analisadas eventuais 

ações para mitigar a situação de vulnerabilidade social dos participantes dos planos de previdência fechada. 

O TCU verificou que a negativa do Banco Central do Brasil (Bacen) em compartilhar sistemas e bases de dados 

sobre ativos e investimentos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) pode restringir a 

capacidade de supervisão e de fiscalização eficaz da Previc, em termos de obtenção contínua e tempestiva de 

dados valiosos à consecução de sua missão fiscalizatória do sistema de previdência complementar fechado. 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-condena-ex-gestores-do-postalis-a-pagarem-mais-de-r-104-milhoes.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2402%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=0f4b09d0-f1fc-11ea-9f66-0df8acf01786
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-verifica-que-previc-necessita-de-dados-sobre-investimentos-das-entidades-fechadas-de-previdencia-complementar.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-verifica-que-previc-necessita-de-dados-sobre-investimentos-das-entidades-fechadas-de-previdencia-complementar.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2470%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=0f4b09d0-f1fc-11ea-9f66-0df8acf01786


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 3º TRIMESTRE DE 2020  

 

 

42 

O trabalho identificou que os investimentos das EPFC passaram de R$ 946 bilhões em dezembro de 2019 para 

R$ 874 bilhões em março de 2020 (-7,65%). Logo em seguida houve pequena melhora na situação dos 

investimentos: R$ 887 bilhões em abril e R$ 900 bilhões em maio. 

No acompanhamento foi destacado que o montante de déficit no resultado líquido dos planos de previdência 

complementar fechados atingiu R$ 69 bilhões em março de 2020. Posteriormente, verificou-se recuperação 

para R$ 64 bilhões em abril e para R$ 53 bilhões em maio. Essa trajetória é explicada pela retomada de valor 

dos ativos de renda variável, bastante impactados em março por causa da pandemia. 

Outro aspecto analisado pelo TCU foi a solvência dos planos de previdência, que foi fortemente impactada 

pela crise econômica ocasionada pela Covid-19. Em dezembro de 2019, 74% dos planos das EFPC 

apresentavam índice de solvência igual ou superior de 1,00. Já em maio de 2020, aproximadamente 63,1% dos 

planos de previdência já apresentavam índice de solvência igual ou superior a 1,00. 

O Tribunal deliberou por informar suas constatações a diversos órgãos. 

Acompanhamento de receitas e despesas da União detecta agravamento do cenário fiscal 
Acórdão 2.473/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Walton Alencar 
Acórdão 2.474/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Walton Alencar 

O Tribunal realizou acompanhamento referente ao 1º e 2º bimestres de 2020 das receitas primárias, despesas 

primárias impactantes, resultado primário e contingenciamento em relação ao cumprimento das disposições da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual (LOA) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

A auditoria teve limitações impostas pelo cenário de pandemia da Covid-19, como o reconhecimento do 

estado de calamidade pública e a consequente liberação quanto ao atingimento dos resultados fiscais 

previstos nas leis orçamentárias. 

O TCU apresentou os agregados fiscais condicionantes do resultado primário, as questões relativas à execução 

orçamentária e financeira, a avaliação do cumprimento do teto de gastos e aspectos relacionados ao 

cumprimento da chamada regra de ouro, mecanismo que proíbe o governo de fazer dívidas para pagar 

despesas correntes. 

O quadro a seguir, apresenta conclusões do Tribunal relativas ao 1º e 2º bimestres de 2020: 

Acompanhamento 1º bimestre 2º bimestre 

Cenário e Parâmetros 
Macroeconômicos 

Os parâmetros utilizados para as projeções constantes 
do relatório do 1º bimestre de 2020 não previam os 
impactos da pandemia e, assim, não foram utilizados 
para fins prospectivos. 

Já para a estimativa do 2º bimestre, o relatório apontou rápida 
deterioração dos parâmetros, principalmente em relação às 
estimativas de crescimento do PIB para 2020, que passaram de 
2,10% no primeiro bimestre para -4,70% no período avaliado. 

Avaliação das Receitas e 
Despesas Primárias 

As receitas realizadas, de R$ 224 bilhões, foram 
maiores que as previstas, de R$ 220 bilhões. 

Já as despesas executadas nesse período, de R$ 215 
bilhões, foram inferiores ao previsto, de R$ 234 bilhões. 

A arrecadação de receitas sofreu queda de 21,2% em relação 
ao estimado. 
A execução das despesas primárias nesse período foi de 
R$ 287,96 bilhões, R$ 20,1 bilhões maior do que a projetada. 

Análise do Resultado 
Primário 

O resultado primário do governo central de 2020, 
acumulado até fevereiro, alcançou, a preços correntes, 
superávit de R$ 18,3 bilhões, valor R$ 6,5 bilhões 
superior ao observado em igual período de 2019. 

O resultado acumulado até abril alcançou, a preços correntes, 
déficit de R$ 94,9 bilhões, sendo R$ 85,9 bilhões relativos ao 
INSS. 
O relatório demonstrou forte deterioração do resultado da 
previdência urbana no período de 2014 a 2019, que passou de 
superávit de R$ 25,3 bilhões para déficit de R$ 91,5 bilhões. 

Orçamento Impositivo 

A constatação de que o orçamento passou a ser 
impositivo para significativa parcela das dotações 
discricionárias pode comprometer a capacidade para 
ajustes e alcance de metas fiscais, pois há estoque 
expressivo de restos a pagar de anos anteriores. 

Em decorrência das Emendas Constitucionais 100 e 102 de 2019 
(Orçamento Impositivo), foi identificado empoçamento de 
recursos de R$ 20,1 bilhões. Isso equivale à diferença entre o 
limite disponibilizado para gastos e os pagamentos efetuados. 

Acompanhamento do 
Cumprimento da Regra de 
Ouro 

O TCU estimou que a insuficiência para o cumprimento 
da regra de ouro, no exercício de 2020, é de R$ 92,1 
bilhões. 

A estimativa de insuficiência para o cumprimento da regra de 
ouro passou de R$ 92,1 bilhões para R$ 506,5 bilhões. Esse 
valor pode ser reduzido para R$ 250,1 bilhões em virtude da 
utilização dos recursos do superávit financeiro do exercício 
anterior. 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/acompanhamento-de-receitas-e-despesas-da-uniao-detecta-agravamento-do-cenario-fiscal.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2473%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=0f4b09d0-f1fc-11ea-9f66-0df8acf01786
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2474%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=0f4b09d0-f1fc-11ea-9f66-0df8acf01786
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Acompanhamento das contas da União no 3º bimestre detecta agravamento do cenário fiscal 
Acórdão 2.533/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Walton Alencar 

O Tribunal realizou o acompanhamento referente ao 3º bimestre de 2020 das receitas primárias, despesas 

primárias impactantes, resultado primário e contingenciamento em relação ao cumprimento das disposições 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual (LOA) e da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF). 

A fiscalização teve limitações impostas pelo cenário da pandemia de Covid-19, como o reconhecimento do 

estado de calamidade pública e a consequente liberação quanto ao atingimento dos resultados fiscais 

previstos na Lei de Diretriz Orçamentárias (LDO). 

As conclusões do Tribunal acerca do 3º bimestre de 2020 são sintetizadas a seguir: 

Acompanhamento 3º bimestre 

Cenário e Parâmetros Macroeconômicos 

Já para a estimativa do 3º bimestre, o relatório apontou rápida deterioração dos parâmetros, 
principalmente em relação às estimativas de crescimento do PIB para 2020, que passaram de 2,10% no 
primeiro bimestre para -4,70% no período avaliado. A projeção do governo ainda é mais otimista que a 
realizada pelo mercado, que apontava -5,77%, em 24/7/2020, conforme Boletim Focus do Banco Central. 

Avaliação das Receitas e Despesas 
Primárias 

A arrecadação de receitas sofreu queda de 14,51% em relação ao estimado. 

A execução das despesas primárias nesse período foi de R$ 440,5 bilhões, R$ 85,9 bilhões menor do 
que a projetada. 

Análise do Resultado Primário 
O resultado primário apurado pelo Banco Central de janeiro a junho de 2020 mostra déficit de R$ 417 
bilhões, 12,06% do PIB a preços correntes. 

Acompanhamento do Cumprimento da 
Regra de Ouro 

Para o exercício de 2020, a estimativa de insuficiência para o cumprimento da regra de ouro passou de 
R$ 92,1 bilhões para R$ 622,1 bilhões ao final do exercício. Esse valor pode ser reduzido para R$ 365,7 
bilhões em virtude da utilização dos recursos do superávit financeiro do exercício anterior, estimados em 
R$ 256,4 bilhões. Esse cenário não considera a possibilidade de alocação adicional de receitas de 
emissão de títulos para o custeio de novas despesas de combate à Covid-19, o que poderá ampliar a 
insuficiência da Regra de Ouro. 

 

TCU acompanha ações relacionadas à educação básica durante a pandemia 
Acórdão 1.955/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Augusto Nardes 

O Tribunal realizou acompanhamento das ações relacionadas à Educação Básica, especificamente no que 

tange ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

em decorrência da pandemia do Covid-19. 

Foram avaliadas as ações desenvolvidas pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) relacionadas à Educação Básica. Além de evidenciar as medidas 

adotadas, a auditoria analisou os impactos orçamentários no PNAE e no PDDE e sugeriu medidas para auxiliar 

o MEC e o FNDE no gerenciamento dos riscos identificados. 

Em relação ao PNAE, a principal medida adotada pelo Poder Público Federal foi a manutenção dos repasses 

de recursos financeiros a estados e municípios. E, no âmbito do PDDE, foi a antecipação de parcelas no 

repasse de recursos a escolas públicas para auxiliar as instituições na compra de produtos de higiene. 

Entre os riscos identificados, o mais grave para a consecução dos objetivos do PNAE é o não cumprimento dos 

parâmetros numéricos de referência de nutricionistas responsáveis pela montagem de kits aos alunos 

beneficiários. Quanto ao PDDE, o risco mais grave diz respeito à existência de escolas com cadastros 

desatualizados ou pendências na prestação de contas, o que pode inviabilizar o repasse de recursos e 

prejudicar os alunos. 

O TCU recomendou ao MEC e ao FNDE que elaborem e implementem plano de tratamento dos riscos 

identificados. 

• EDUCAÇÃO  

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/acompanhamento-das-contas-da-uniao-no-3-bimestre-detecta-agravamento-do-cenario-fiscal.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2533%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=0f4b09d0-f1fc-11ea-9f66-0df8acf01786
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-acompanha-acoes-relacionadas-a-educacao-basica-durante-a-pandemia.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1955%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=3d1bfab0-c072-11ea-923c-eb1eec833178
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TCU analisa prorrogação dos contratos das estradas de ferro Vitória a Minas e Carajás 
Acórdão 1.946/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 
Acórdão 1.947/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

O TCU realizou o acompanhamento dos atos e procedimentos preparatórios para a prorrogação antecipada 

dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e da Estrada de Ferro Carajás (EFC). 

A análise constatou necessidade de ajustes nas cláusulas da minuta de termo aditivo quanto ao levantamento 

da base de ativos, ajustes na modelagem econômico-financeira e necessidade de especificação do 

cronograma de investimentos para reduzir conflitos urbanos.  

O Tribunal detectou ausência de regulamentação dos itens que podem ser indenizados, ausência de definição 

contratual quanto à possibilidade de alterações da base pelo Poder Público e desconsideração de normativos 

que autorizaram a realização de investimentos pela concessionária. A base de dados representa uma 

indenização por bens necessários à concessão e não completamente depreciados. No caso da EFC, esse valor 

é de R$ 19,5 bilhões e, no caso da EFVM, R$ 4,5 bilhões. 

Além disso, o Tribunal entendeu que o procedimento de definição da tarifa utilizada na modelagem 

econômico-financeira deveria ser aperfeiçoado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em 

três aspectos: subestimação de tarifa de transporte de carga própria, subestimação dos custos operacionais 

considerados no cálculo da tarifa e ausência de estipulação de margem tarifária para pagamento dos 

impostos indiretos. 

Segundo a avaliação do TCU, a ANTT incorporou os aperfeiçoamentos determinados anteriormente, que 

abordaram correção de impropriedades e tratamento de riscos sobre a base de ativos. 

O Tribunal fez diversas determinações à ANTT, entre elas, que adotasse procedimentos para assegurar que os 

bens integrantes da base de ativos das concessões considerados na modelagem-econômica das prorrogações 

antecipadas são essenciais à prestação do serviço público. A ANTT também deverá adotar providências para 

que a base de ativos da EFVM e da EFC incluída na modelagem econômico-financeira considere, em alguma 

medida, as análises empreendidas anteriormente. 

Atuação do TCU reduz custo de construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste 
Acórdão 1.948/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas 

Auditoria do Tribunal, realizada na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e na Valec Engenharia, 

Construções e Ferrovias S.A. (Valec), examinou o projeto das obras de construção da EF-354, da Ferrovia de 

Integração Centro-Oeste (Fico), no trecho compreendido entre Mara Rosa-GO e Água Boa-MT, com 

aproximadamente 383 km de extensão, elencado como prioritário pelo Plano Nacional de Logística.  

O empreendimento será o primeiro a utilizar o mecanismo de investimento cruzado instituído pela Lei 

13.448/2017, que permite usar parte do valor de outorga de outras concessões na construção de novas 

• INFRAESTRUTURA 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-analisa-prorrogacao-dos-contratos-das-estradas-de-ferro-vitoria-a-minas-e-carajas.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/PROC%253A01884120198/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=6b428b00-ee32-11ea-ad59-519224bd51a8
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1947%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=3d1bfab0-c072-11ea-923c-eb1eec833178
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/atuacao-do-tcu-reduz-custo-de-construcao-da-ferrovia-de-integracao-centro-oeste.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1948%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=3d1bfab0-c072-11ea-923c-eb1eec833178
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/atuacao-do-tcu-reduz-custo-de-construcao-da-ferrovia-de-integracao-centro-oeste.htm
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ferrovias, com investimento privado. Foi esse o caso da renovação antecipada dos contratos de concessão das 

estradas de ferro Vitória a Minas e Carajás, ambas administradas pela Vale, cujos valores de outorga serão 

parcialmente utilizados na construção da Fico. 

Fiscalizações anteriores do Tribunal detectaram irregularidades na construção da ferrovia, que foram sanadas 

com a versão atual do projeto. Com atuação do TCU, o orçamento passou de cerca de R$ 3,17 bilhões para R$ 

2,77 bilhões, uma redução da ordem de R$ 400 milhões.  

O novo projeto detalhou os serviços de elaboração no projeto executivo, supervisão e controle de obras. 

Porém, o Tribunal constatou imprecisões remanescentes, de cerca de 11% do valor total da Fico, e emitiu 

nova recomendação. 

TCU aponta irregularidades em aumento de pedágio das rodovias BR 060/153/262/DF/GO/MG 
Acórdão 2.477/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Augusto Nardes 

O Tribunal examinou indícios de irregularidades envolvendo a regulamentação e aplicação da Lei 

13.103/2015, conhecida como "Lei dos Caminhoneiros", especificamente quanto ao incremento gerado na 

tarifa básica de pedágio do Contrato de Concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG, firmado entre a Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Concessionária de Rodovias Centrais do Brasil S.A. (Triunfo 

Concebra), por força da 4ª Revisão Extraordinária, aprovada pela Resolução ANTT 5.236/2016.  

O Tribunal entendeu que a ANTT quantificou esse incremento utilizando parâmetros distintos dos constantes 

das modificações legais ocorridas e dissociados da realidade contratual, fazendo uso, assim, de custos 

adicionais de manutenção irrealisticamente elevados, o que teria resultado em significativos prejuízos aos 

usuários da rodovia concedida.  

O TCU determinou à Agência que não promova o aumento tarifário autorizado pela citada Resolução e que 

mantenha a retificação provisória desse aumento efetivada pela Resolução ANTT 5.410/2017, até que seja 

promovida a sua retificação definitiva, em cumprimento às determinações anteriores do próprio Tribunal, 

com a retificação provisória, a tarifa básica da concessão foi de R$ 0,03625 para R$ 0,03402. 

Ainda, a ANTT terá de se abster de conceder incrementos tarifários, via fator C, com base em estimativas 

preliminares, promovendo a inclusão tão somente depois que a perda de receita incorrida pela Triunfo 

Concebra tenha sido apropriadamente quantificada, especialmente para os contratos que não contam com 

previsão de aplicação de taxa de juros. 

O TCU ainda determinou a audiência de três ex-gestores da ANTT, os quais deverão apresentar as suas razões 

de justificativa pelos indícios de irregularidades. A decisão será encaminhada ao Ministério Público Federal e 

ao Departamento de Polícia Federal para as medidas que julguem cabíveis. 

TCU determina à Infraero que não remunere acima do teto constitucional 
Acórdão 2.592/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo 

O Tribunal analisou, em representação sobre programas de distribuição de resultados de empresas estatais 

federais e seus reflexos nas contas públicas, as respostas às oitivas realizadas junto à Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e à Secretaria de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), em cumprimento às determinações exaradas no 

Acórdão 830/2019-TCU-Plenário. 

Em 2019, o TCU, por meio desse Acórdão, determinou cautelarmente que a Infraero não realizasse 

pagamentos acima do teto constitucional a seus empregados e dirigentes, assim como que não distribuísse 

lucros (PLR) e remunerações variáveis anuais (RVA). Quanto à Eletrobras, a determinação do TCU foi no 

sentido de que não deliberasse sobre possível concessão de aumento remuneratório de qualquer espécie 

para sua Diretoria. 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aponta-irregularidades-em-aumento-de-pedagio-das-rodovias-br-060-153-262-df-go-mg.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2477%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=0f4b09d0-f1fc-11ea-9f66-0df8acf01786
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-determina-a-infraero-que-nao-remunere-acima-do-teto-constitucional.htm
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A Infraero procurou demonstrar que a situação do seu fluxo de caixa anual diverge daquela apontada 

anteriormente pelo Tribunal. Ela também buscou explicar que os aportes recebidos da União no período de 

2013 a 2018 foram usados para financiar investimentos em aeroportos da rede Infraero, no total de R$ 5,8 

bilhões, integralização de capital das sociedades de propósito específico criadas para a administração dos 

aeroportos concedidos de Brasília, Campinas, Confins, Galeão e Guarulhos, no montante de R$ 5,5 bilhões, e 

incentivo ao desligamento de servidores, R$ 533,2 milhões. 

No entanto, o TCU ressaltou que a vedação da Infraero em pagar verbas acima do teto constitucional a seus 

dirigentes e empregados deve ser observada enquanto houver sua dependência em relação ao Tesouro 

Nacional. 

O Tribunal determinou ao Ministério da Economia, à Casa Civil e ao Ministério da Infraestrutura que 

apresentem, em 180 dias, relatório circunstanciado, demonstrando se a Infraero tem condições econômicas e 

financeiras de manter suas operações sem necessitar de aportes da União. 

Em relação à Eletrobras, o TCU acolheu os argumentos trazidos nas respostas às oitivas pela caracterização de 

sua não dependência do Tesouro Nacional e tornou sem efeito a medida cautelar. 

TCU verifica atrasos em obras de concessões rodoviárias por todo o Brasil 
Acórdão 2.605/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Augusto Nardes 

O TCU apreciou representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) na condução das concessões rodoviárias do Programa de Concessões de 

Rodovias Federais (Procrofe). 

O Tribunal verificou que houve atraso em obras destas concessões: BR-101/RJ, BR-393/RJ, BR-101/SC, BR-

116/PR/SC, BR-116/SP/PR, BR-153/SP, BR-116/324/BA, BR-101/ES/BA. 

O TCU considerou a representação, no mérito, procedente e determinou à ANTT que use mecanismos para 

exigir a imediata execução de investimentos em atraso, e quando for o caso, a Agência deverá aplicar aos 

concessionários as penalidades cabíveis pelo atraso. 

TCU analisa concessão de exploração dos parques nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral  
Acórdão 2.472/2020- Plenário. Relator: Min. Walton Alencar Rodrigues 

O Tribunal acompanhou o processo de desestatização na forma de concessão de serviços de apoio à visitação, 
ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza nos Parques 

Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, localizados na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina.  

O valor total do contrato de concessão é de aproximadamente R$ 23,9 milhões nos 30 anos de concessão e é 
composto por três parcelas: outorga fixa mínima de R$ 691,8 mil correspondente à oferta vencedora do 
leilão, outorga variável equivalente a 1,5% da Receita Operacional Bruta obtida mensalmente pela 
concessionária e investimentos obrigatórios de R$ 13,8 milhões. 

Foram definidos seis núcleos principais de visitação dos Parques: Itaimbezinho, Fortaleza, Rio do Boi, Morro 
Agudo, Tigre Preto e Serra Branca. O histórico de visitações aos núcleos do Itaimbezinho e Fortaleza, que 
constituem 97% do lastro de dados da projeção, está quase três anos defasado e alcança somente o mês de 

abril de 2017. 

O TCU verificou que falta menção às atribuições do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) na aprovação de investimentos adicionais e receitas acessórias. 

• MEIO AMBIENTE 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-verifica-atrasos-em-obras-de-concessoes-rodoviarias-por-todo-o-brasil.htm
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 O Tribunal determinou ao Ministério do Meio Ambiente, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento que realizem os necessários 

ajustes conceituais no Projeto Básico e no Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira e corrijam as 
incompatibilidades entre esses dois documentos. Além disso, deverá ser atualizado o Estudo de Demanda, 
com incorporação dos dados de visitação a partir de maio de 2017 na fundamentação da projeção e as 
possíveis influências da pandemia do coronavírus sobre o cenário prospectivo. 

Aprovada fase da concessão de atividades de exploração de petróleo e gás natural 
Acórdão 1.819/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Walton Alencar Rodrigues 

O Tribunal realizou acompanhamento da outorga de contratos de concessão para atividades de exploração, 

reabilitação e produção de petróleo e gás natural. Trata-se do novo ciclo de oferta permanente de blocos 

terrestres e marítimos com risco exploratório e de áreas com acumulações marginais. 

O ciclo analisado inclui a outorga de contratos de concessão em um total de 708 blocos exploratórios, 

localizados em 51 setores de quinze bacias sedimentares. Entre elas estão Ceará, Jacuípe, Espírito Santo, 

Sergipe-Alagoas, Paraná, Parnaíba, Pernambuco-Paraíba e Amazonas. 

Foram analisados os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental e as minutas do edital.  O volume 

de recursos fiscalizados, calculado pelo somatório dos valores de bônus de assinatura mínimo e dos valores 

equivalentes do Programa Exploratório Mínimo (PEM) ou Programa de Trabalho Inicial (PTI), corresponde a 

R$ 6,8 bilhões. 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) somente incluiu blocos e áreas que já 

possuem pareceres ambientais preliminares favoráveis dos organismos ambientais competentes. Há, ainda, 

manifestação conjunta do Ministério de Minas e Energia (MME) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA). A 

baixa materialidade dos bônus de assinatura, que é o valor pago para obtenção da concessão, nas áreas em 

terra, reflete um estímulo dado pela ANP à produção em áreas maduras e de acumulações marginais, pois a 

reativação da produção nestes blocos possui papel relevante para contribuir com a economia das regiões 

onde se localizam. 

O TCU concluiu que os elementos essenciais constam do edital e das minutas dos contratos e considerou que 

foram atendidos os aspectos de tempestividade, completude e suficiência técnica dessa fase da concessão. 

TCU avalia as ações governamentais no setor elétrico em resposta à pandemia 
Acórdão 1.905/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Ana Arraes 

O Tribunal apreciou o segundo relatório parcial do acompanhamento que está sendo realizado com o objetivo 

de analisar as ações dos órgãos e entidades públicas, no setor elétrico, em resposta à crise gerada pela 

pandemia da Covid-19.  

Após o primeiro trabalho, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) editou normas para regulamentar a 

implantação da Conta-Covid, medida que tem como objetivo injetar liquidez na cadeia de suprimento do 

setor elétrico por meio de socorro financeiro às distribuidoras de energia elétrica. 

A regulamentação tratou de questões específicas sobre a criação e a gestão da Conta-Covid, além de 

operações financeiras para cobrir déficits ou antecipar receitas de distribuidoras para reduzir os impactos da 

pandemia no setor. A Aneel também normatizou a utilização do encargo tarifário da Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE) e estabeleceu o limite de R$ 16,1 bilhões para empréstimos às 

concessionárias e permissionárias de distribuição de energia. No entanto, dois pontos foram controversos na 

análise da regulamentação da Agência. 

• MINAS E ENERGIA 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/aprovada-fase-da-concessao-de-atividades-de-exploracao-de-petroleo-e-gas-natural.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1819%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=3d1bfab0-c072-11ea-923c-eb1eec833178
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O primeiro ponto diz respeito à competência para estabelecimento de políticas públicas no âmbito das 

concessões recém-privatizadas. O Ministério de Minas e Energia (MME) reconheceu que o tema é de sua 

competência devido à natureza de política pública da questão. Por isso, o MME se posicionará em relação ao 

assunto, de forma a permitir que a Aneel possa centrar seus esforços em exercer sua competência de 

operacionalizar as políticas, atuando de maneira técnica e objetiva.  

Já o segundo ponto foi em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Nesse caso, para o 

Tribunal, é necessário que a normatização feita pela Aneel institua metodologia para identificar se os 

impactos econômicos são passíveis de serem atribuídos à pandemia de Covid-19 no âmbito de cada 

concessão ou permissão. Também, deverá ser avaliado se ficaram presentes os pressupostos que justificam o 

reequilíbrio econômico-financeiro inicialmente contratado. 

O TCU concluiu que a solução final dada pela Aneel se demonstrou adequada ao não reconhecer, em sede 

abstrata e geral, o direito objetivo das distribuidoras ao reequilíbrio dos contratos, mas apenas o direito 

subjetivo de solicitarem esse reequilíbrio e de terem seu pedido analisado pela Agência. 

Acompanhamento e diagnóstico sobre o setor de gás natural no Brasil 

Acórdão 2.270/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz 

O TCU realizou acompanhamento e diagnóstico das políticas públicas, a regulação e as demais competências 

dos órgãos e entidades que atuam no setor de gás natural no Brasil. 

A auditoria levantou fatores históricos que influenciaram o mercado de gás natural brasileiro, mapeou a 

estrutura do setor, avaliou os resultados das políticas governamentais nessa área e acompanhou a discussão e 

a implantação do novo marco regulatório. 

O trabalho apontou que, devido à participação majoritária da Petrobras e à dificuldade de outros agentes 

entrarem no mercado em condições de competirem com a Estatal, os consumidores submetem-se ao 

domínio de uma única empresa.  

Para o Tribunal, há expectativa atual da introdução de nova legislação que promova a quebra do monopólio 

da Petrobras e o crescimento da competitividade entre os agentes do setor. 

No mapeamento da estrutura do setor, o trabalho identificou que a indústria de gás natural no Brasil é 

formada por vários agentes independentes no aspecto jurídico, porém com alto grau de interdependência do 

ponto de vista 

acionário. A figura 

inserida neste tópico 

mostra a estrutura da 

indústria e seus 

fluxos físicos e 

contratuais.  

A auditoria também 

avaliou a falta de 

compartilhamento de 

infraestruturas 

essenciais, a exemplo 

dos dutos de 

escoamento da 

produção, 

integrantes das 

instalações de 

produção e 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/acompanhamento-e-diagnostico-sobre-o-setor-de-gas-natural-no-brasil.htm
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destinados à movimentação de gás natural desde os poços produtores até instalações de processamento e 

tratamento ou unidades de liquefação. A inexistência de compartilhamento desses dutos limita a entrada de 

novos agentes na comercialização de gás natural, restringindo a competição e o acesso ao mercado. 

TCU avalia o aumento de gestores externos nas gerências executivas da Petrobras  
Acórdão 1.950/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Walton Alencar Rodrigues 

O Tribunal analisou representação sobre possível irregularidade cometida pela Petrobras ao aumentar de 20% 

para 40% o percentual máximo de gestores externos aos seus quadros aptos a exercer a titularidade de 

gerências executivas e gerais, o que estaria em desacordo com o art. 49 do seu estatuto social. 

O TCU entende que a contratação externa deve ser excepcional e a critério do Conselho de Administração da 

Empresa, pois a regra é a ocupação de cargos por integrantes do quadro próprio de pessoal. O estatuto social 

da Petrobras tem, no entanto, previsão de excepcionalidade em três acepções: de valor numérico, de 

circunstância excepcional e de temporariedade. Após ser questionada pelo Tribunal, a Petrobras demonstrou 

a necessidade de contratação de profissionais externos a partir das carências do seu quadro de pessoal.  

Para o Tribunal, a ampliação do percentual para 40%, se comprovadas a necessidade e a realização de 

procedimentos documentados e passíveis de fiscalização, não significaria extrapolação da excepcionalidade 

disposta no estatuto social da Petrobras. Assim, o TCU informou à Petrobras que a majoração para 40% do 

número de funções por recrutamento externo somente é aceitável em situação adversa dentro do conceito 

de excepcionalidade situacional.  

O Tribunal recomendou à Petrobras, entre outras medidas, que o aumento percentual seja acompanhado de 

ações para o aperfeiçoamento do desenvolvimento profissional e do plano sucessório da Empresa, a fim de 

aumentar a oferta de mão de obra de empregados próprios com condições de ocupar funções gerenciais 

.TCU verifica demora no processo para a Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) 
Acórdão 1.837/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Ana Arraes 

Auditoria do TCU avaliou a eficiência e eficácia da atuação da Agência Nacional de Mineração (ANM) na 

regulação, outorga e fiscalização do regime de PLG (Permissão de Lavra Garimpeira), assim como na 

repressão à extração de minerais garimpáveis sem habilitação legal, no período de 2015 a junho de 2019, com 

abrangência em seis unidades administrativas regionais da autarquia (Minas Gerais, Roraima, Mato Grosso, 

Pará, Rio Grande do Sul e Bahia). 

A fiscalização destacou que a ANM realizou a instrução dos requerimentos de permissão de lavra garimpeira 

de forma morosa. Em alguns casos, a 

espera ultrapassou 27 anos, em total 

afronta à legislação. O elastecido tempo 

de tramitação dos processos prejudicou 

o desenvolvimento regular do setor e 

desestimulou a formalização da atividade 

de garimpagem. 

O TCU identificou que não existe 

planejamento anual articulado entre as 

gerências regionais e as 

superintendências, conforme determina 

o Regimento Interno da ANM. O excesso 

de burocracia e mora na instrução de 

PLG, aliado às falhas na fiscalização, leva 

à prática de garimpo ilegal e de 

especulação de títulos minerários. Ainda 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/aumento-de-gestores-externos-nos-quadros-da-petrobras-no-exercicio-de-gerencias-executivas-deve-ser-transitorio.htm
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foi verificado que, na ANM, não há prazos internos para a conclusão de cada etapa de instrução do 

requerimento da PLG, tampouco do processo como um todo.  

Assim, o Tribunal, considerando que essa permissão trata de aproveitamento imediato de jazimento mineral 

e a demanda celeridade de sua outorga, determinou à ANM que, em até 180 dias, fixe prazos para decidir 

sobre as matérias atinentes aos requerimentos de Permissão de Lavra Garimpeira submetidas à Agência.  

Fiscalização do TCU nas folhas de pagamento gera benefício de R$ 6,6 bilhões 

Acórdão 2.331/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz 

O TCU apreciou o relatório de acompanhamento relativo ao 5º ciclo da fiscalização contínua nos dados 

cadastrais e nas folhas de pagamento de diversos órgãos da Administração Pública Federal, referente aos 

meses de janeiro a dezembro de 2019. 

O trabalho objetiva monitorar continuamente os gastos com pessoal, coibir fraudes e irregularidades de 

forma tempestiva, bem como promover o aperfeiçoamento dos controles internos da administração pública 

federal. 

Foram detectados 41.964 novos indícios de irregularidades nas folhas de pagamentos examinadas. Sendo 

assim, o Tribunal considerou que os benefícios estimados e efetivos do ciclo da fiscalização realizado em 

2019, projetado para 10 anos, são superiores a R$ 6,6 bilhões.  

Desse modo, o Tribunal determinou ao Conselho da Justiça Federal (CJF), ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Goiás (TRE-GO), ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL), ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Amazonas (TRE-AM), ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), ao Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região, ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e ao Tribunal Regional do Trabalho da 

16ª Região que encaminhem, no prazo de 45 dias, as informações atrasadas referentes aos meses de agosto a 

dezembro de 2019. Além disso, esses órgãos deverão estabelecer rotina para o envio mensal das informações 

ao TCU. 

Instituições como a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e Banco da Amazônia S/A, deverão apresentar um plano de ação 

para apuração dos indícios e para a prestação de esclarecimentos ao TCU.  

Ainda, foi recomendado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao CJF e ao Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho que, no âmbito de suas competências, efetuem gestões para padronizar e unificar a nomenclatura 

das rubricas de pagamento de seus órgãos jurisdicionados, no prazo de 180 dias, a contar da ciência da 

deliberação. 

TCU determina à Casa Civil que elabore plano de imunização do Brasil 
Acórdão 2.092/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo 

O Tribunal realizou o 3º acompanhamento de natureza operacional com o objetivo de avaliar e 

acompanhar a governança do Centro de Governo (CG) durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19. 

O TCU determinou à Casa Civil da Presidência da República que envie as ações planejadas para produção 

ou aquisição de futuras doses de vacinas contra a Covid-19 para a imunização do Brasil. E, no caso de sua 

inexistência, dada a urgência e a relevância, a Casa Civil da Presidência da República deve elaborar em 

conjunto com o Ministério da Saúde, o referido plano no prazo de 60 dias. 

• PODERES 

• PRESIDÊNCIA E RELAÇÕES EXTERIORES 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/fiscalizacao-do-tcu-nas-folhas-de-pagamento-gera-beneficio-de-r-6-6-bi.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2331%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=0f4b09d0-f1fc-11ea-9f66-0df8acf01786
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-determina-a-casa-civil-que-elabore-plano-de-imunizacao-do-brasil.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1670820202.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=889727e0-e18c-11ea-9f41-c1232e09a746
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O Tribunal recomendou também à Casa Civil da Presidência da República que, entre os critérios de 

enquadramento, para fins de seleção dos projetos do Programa Pró-Brasil, passe a adotar aquele 

relacionado à redução de contaminação e de mortes causadas pela pandemia de Covid-19. 

Atualmente, na priorização dos projetos do Pró-Brasil, estão somente os parâmetros: gerar empregos 

diretos e indiretos, gerar rápida ativação econômica e ser concluído ou efetuar entregas até 2022. O 

Tribunal ressaltou o fato de não se observar critério voltado para a redução da contaminação ou de 

mortes causadas por Covid-19, por isso a recomendação do TCU nesse sentido. 

Nesse aspecto, destaca-se o fato de que, dos R$ 286,5 bilhões já gastos até 31 de julho no 

enfrentamento dos efeitos da pandemia, o Governo destinou R$ 22,06 bilhões para ações de combate 

direto à doença, menos de 8% do total. 

TCU avalia a governança do Ministério da Saúde no combate à pandemia 
Acórdão 1.888/2020-TCU-Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler 

O Tribunal realizou acompanhamento com o objetivo de avaliar a estrutura de governança montada pelo 

Ministério da Saúde (MS) para o combate à crise gerada pelo novo coronavírus, bem como os atos 

referentes à execução de despesas públicas, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, 

eficiência e efetividade.  

O TCU constatou baixa execução do orçamento aprovado para ações relacionadas à pandemia, com 

gastos de apenas 30% do valor recebido, e falta de definição objetiva de critérios para transparência de 

recursos. Há, ainda, superposição de funções, não definição de competência e falta de transparência.  

Quanto às contratações de material, não foi encontrado superfaturamento na compra de ventiladores 

pulmonares, no entanto não havia 

justificativas para os quantitativos ou 

informações sobre a logística de 

distribuição para os destinatários. 

Apesar de o MS ter lançado o portal 

Localiza SUS, para informar sobre a 

disponibilidade e o uso dos leitos 

clínicos e de UTI, o Tribunal não 

encontrou informações relativas à 

taxa de ocupação de leitos de UTI e 

recomendou ao Ministério adotar 

providências para dar maior 

transparência. 

O TCU deu prazo de 15 dias para que 

o MS adotasse providências a 

respeito da melhoria nos processos. 

 

  

• SAÚDE 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-avalia-a-governanca-do-ministerio-da-saude-no-combate-a-pandemia.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1888%252F2020/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=3d1bfab0-c072-11ea-923c-eb1eec833178
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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 TCU 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. 

Neste período, foi aprovada a Resolução TCU nº 320/2020 que Dispõe sobre a política de 

governança organizacional do Tribunal de Contas da União. 

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 

http://portal.tcu.gov.br/comunidades/governanca/
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unidades à estratégia do Tribunal.  

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 alcançou o resultado de 106% em 30 de setembro de 2020. Do conjunto de seis indicadores que 

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

significado global desses números é que o desempenho do TCU foi superado em 6% no período. 

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% 62,1% 77,6% 23,29% 

Índice de apreciação conclusiva de processos instruídos 20% 80% 94,9% 118,6% 23,73% 

Índice de apreciação conclusiva de processos antigos 
instruídos 

15% 55% 70,9% 
128,9%* 
(125,0%) 

18,75% 

Índice de apreciação conclusiva de atos de pessoal instruídos 15% 90% 122,0% 
135,6%* 
(125,0%) 

18,75% 

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

10% 55% 54,2% 98,5% 9,85% 

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

10% 80% 93,0% 116,3% 11,63% 

Resultado Institucional do TCU em setembro de 2020  106,05% 

Fonte: Sistema Sinergia. 

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

https://portal.tcu.gov.br/2025/ 

http://portal.tcu.gov.br/planejamento/planejamento-institucional/
https://portal.tcu.gov.br/2025/
https://portal.tcu.gov.br/planejamento/planejamento-institucional/nivel-estrategico/
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4.2. Alianças Estratégicas 

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

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

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

informações e práticas para o exercício do controle.  

4.2.1. Interação com a sociedade 

Com o objetivo de aperfeiçoar os seus canais de comunicação 

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

disponibiliza produtos, serviços, informações e orientações 

relacionados à atividade de controle externo.  

Para tanto, o TCU busca oferecer ao cidadão produtos e 

serviços alinhados às modernas plataformas informacionais. 

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

ilustre Inocêncio Serzedello Corrêa) que interage com o cidadão por 

meio de mensagens de texto no Twitter, prestando 

informações confiáveis a respeito da atuação do TCU. O 

assistente virtual está disponível no perfil do TCU no 

Twitter (@TCUoficial).  

O chatbot Zello atualmente encontra-se também no  WhatsApp por meio do 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 Covid-19 

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. Neste trimestre foram  

firmados os seguintes acordos: 

Órgão/Instituição Objeto 

Ministério da Infraestrutura (Minfra) 
e Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) 

Disciplinar o intercâmbio de tecnologias, conhecimentos, informações e bases de 
dados entre os partícipes, por meio de suas unidades de informações 
estratégicas ou de controle interno. 

Junta Comercial do Estado do 
Espírito Santo (JUCEES) 

Concessão de acesso à base de dados cadastrais e visualização dos atos 
digitalizados do cadastro das empresas registradas na JUCEES, a servidores do 
TCU devidamente cadastrados. 

Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul (TCE-RS) 

Fiscalizar a aplicação de recursos públicos nos órgãos e entidades estaduais e 
municipais do Estado do Rio Grande do Sul, na forma do art. 71, VI, c/c o art. 75 
da CF; realizar o intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, bem 
como a operacionalização de inspeções ou perícias médicas para os servidores 
do TCU, a serem realizadas por médico ou junta médica oficial do TCE-RS. 

Microsoft do Brasil 

Apoiar as atividades de elaboração da proposta de Estratégia Digital do TCU, a 
qual visa empreender ações que permitam o redesenho da forma de atuação do 
Tribunal, em especial no contexto digital, no intuito de alavancar o impacto das 
ações de controle na sociedade. 

Supremo Tribunal Federal (STF), 
Controladoria-Geral da União (CGU), 
Advocacia-Geral da União (AGU) e 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública - Acordos de Leniência 

Alcançar sistematização, racionalização, cooperação e coordenação entre os 
órgãos e instituições públicas encarregadas de combater a corrupção, bem como 
uma maior eficiência e eficácia das ferramentas anticorrupção, especialmente o 
acordo de leniência da Lei nº 12.846, de 2013, e a ação judicial pela prática de 
ato de improbidade administrativa da Lei nº 8.429, de 1992. 

Fórum de Combate à Corrupção de 
Sergipe (FOCCO-SE) 

Ampliar e aprimorar a integração entre as instituições e órgãos públicos 
compromissados, nas diversas esferas da Administração Pública com atuação no 
âmbito do Estado de Sergipe, visando desenvolver ações direcionadas ao 

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


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 3º TRIMESTRE DE 2020  

 

 

60 

diagnóstico, prevenção e repressão à corrupção; incentivo e fortalecimento do 
controle social; compartilhamento de dados e documentos; e ações de 
capacitação conjuntas. 

Secretaria de Estado da Fazenda de 
Santa Catarina (SEF-SC) 

Disciplinar o intercâmbio de tecnologias, conhecimentos, informações e bases de 
dados entre os partícipes, e em especial o TCU viabilizará à SEF-SC o acesso 
remoto ao Laboratório de Informações de Controle (LabContas). 

Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas (TCE-AM) 

Fiscalizar a aplicação de recursos públicos nos órgãos e entidades estaduais e 
municipais do Estado do Amazonas, na forma do art. 71, inciso VI, c/c o art. 75 da 
Constituição Federal, mediante a implementação de ações conjuntas ou de apoio 
mútuo e de atividades complementares de interesses comuns. 

Fonte: Secretaria-Geral da Presidência (Segepres). 

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 

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/
http://portal.tcu.gov.br/transparencia/sustentabilidade/


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 3º TRIMESTRE DE 2020  

 

 

61 

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.gov.br/ead/.   

4.2.7. Gestão Orçamentária e Financeira 

A despesa liquidada até o final do 3º trimestre de 2020 foi de R$ 492.535.489,31, que 

corresponde a 22,47% 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 3º trimestre de 2020 

Fonte: Tesouro Gerencial. Consulta em 08/10/2020 

(1) Dotação Disponível = (+) LOA R$ 2.235.270.725,00 (-) Dotação Indisponível R$ 00,00 Reserva de Contingência R$ 1.210.667,00 
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 2.185.717.212,00 491.155.406,21 22,47 1.523.501.714,25 69,70 662.215.497,75 

PESSOAL 1.913.464.946,00 440.051.868,92 23,00 1.389.151.046,27 72,60 524.313.899,73 

Ativo 932.012.498,00 209.871.637,66 22,52 673.768.694,82 72,29 258.243.803,18 

Inativo e Pensionistas 829.753.145,00 190.544.388,36 22,96 603.633.968,55 72,75 226.119.176,45 

PSSS 151.699.303,00 39.635.842,90 26,13 111.748.382,90 73,66 39.950.920,10 

JUROS E ENC. DÍVIDA                      -                               -                                     -             -                              -    

OUTROS CUSTEIOS 272.252.266,00 51.103.537,29 18,77 134.350.667,98 49,35 137.901.598,02 

Material de Consumo 2.159.964,81 135.146,22 6,26 629.138,51 29,13 1.530.826,30 

Serviços de Terceiros (1) 116.717.609,63 22.829.836,37 19,56 55.814.972,31 47,82 60.902.637,32 

Auxílios Financeiros (2) 78.427.308,32 18.749.155,20 23,91 56.671.532,09 72,26 21.755.776,23 

Outras Despesas (3) 74.947.383,24 9.389.399,50 12,53 21.235.025,07 28,33 53.712.358,17 

DESPESAS DE CAPITAL 48.342.846,00 1.380.083,10 2,85 2.683.730,21 5,55 45.659.115,79 

TOTAL GERAL 2.234.060.058,00 492.535.489,31 22,05 1.526.185.444,46 68,31 707.874.613,54 

https://contas.tcu.gov.br/ead/
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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.   
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5. ANEXOS  

5.1. Anexo I – Fixação de prazo para anulação e sustação de atos e contratos 

Fixação de prazo para anulação e sustação de atos e contratos 

Determinação Unidade Jurisdicionada/Dados da Deliberação 

Anulação, revogação, 

suspensão, rescisão e 

ajustes de Contrato 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). (Acórdão 1.693/Plenário, de 
1/7/2020, TC 003.667/2018-9, Relator: Min. Bruno Dantas). 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Governo do Estado de 
Pernambuco. (Acórdão 2.123/Plenário, de 12/8/2020, TC 029.639/2017-4, Relator: Min. 
Bruno Dantas). 

Anulação, revogação, 

suspensão e ajustes em 

Licitação 

Prefeitura Municipal de São Gabriel - BA. (Acórdão 1.694/Plenário, de 1/7/2020, TC 
015.182/2020-7, Relator: Min. Bruno Dantas). 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES). (Acórdão 
1.700/Plenário, de 1/7/2020, TC 002.444/2020-8, Relator: Min. Subst. Augusto Sherman). 

28ª Grupo de Artilharia de Campanha (28ª GAC). (Acórdão 1.701/Plenário, de 1/7/2020, TC 
004.706/2020-0, Relator: Min. Subst. Augusto Sherman). 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). (Acórdão 2.108/Plenário, de 
12/8/2020, TC 021.246/2020-3, Relator: Min. Raimundo Carreiro). 

Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região-SP (CRB-8). (Acórdão 2.623/Plenário, de 
30/9/2020, TC 020.039/2020-4, Relator: Min. Subst. Augusto Sherman). 

Devolução e/ou 

suspensão de pagamentos 

indevidos a servidores, 

procuradores, 

desembargadores e juízes 

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG (TRT-MG). (Acórdão 10.160/2ª Câmara, de 
22/9/2020, TC 008.575/2020-7, Relator: Min. Raimundo Carreiro). 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). (Acórdão 10.167/1ª Câmara, de 22/9/2020, 
TC 012.238/2020-1, Relator: Min. Vital do Rêgo). 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). (Acórdão 10.215-/2ª Câmara, de 22/9/2020, 
TC 009.764/2020-8, Relator: Min. Subst. André de Carvalho). 

Justiça Federal de 1º e 2º graus da 1ª Região/DF (JF/1º e 2ºG/1ªR/DF). (Acórdão 10.218/2ª 
Câmara, de 22/9/2020, TC 030.736/2019-6, Relator: Min. Subst. André de Carvalho). 

Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha (SIPM). (Acórdão 10.234/2ª Câmara, de 
22/9/2020, TC 013.480/2020-0, Relator: Min. Ana Arraes). 

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). (Acórdão 10.868/1ª Câmara, de 
29/9/2020, TC 029.239/2020-6, Relator: Min. Benjamin Zymler). 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região-SP (TRT-2). (Acórdão 7.281/1ª Câmara, de 
7/7/2020, TC 008.945/2020-9, Relator: Min. Benjamin Zymler). 

Tribunal Superior do Trabalho (TST). (Acórdão 7.301/1ª Câmara, de 7/7/2020, TC 
030.435/2019-6, Relator: Min. Subst. Augusto Sherman). 

Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 5ª Região/PE (JF/1ºe2ºG/5ªR/PE). (Acórdão 7.306-/1ª 
Câmara, de 7/7/2020, TC 030.953/2019-7, Relator: Min. Subst. Augusto Sherman). 

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). (Acórdão 8.476/2ª Câmara, de 11/8/2020, TC 
008.834/2020-2, Relator: Min. Subst. André de Carvalho). 

Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha (SIPM). (Acórdão 8.480/2ª Câmara, de 
11/8/2020, TC 017.652/2020-0, Relator: Min. Subst. André de Carvalho). 

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR (TRT-11). (Acórdão 8.485/2ª Câmara, 
de 11/8/2020, TC 039.418/2019-7, Relator: Min. Subst. André de Carvalho). 

1ª Região Militar (1ª RM). (Acórdão 8.694/2ª Câmara, de 18/8/2020, TC 013.627/2020-1, 
Relator: Min. Subst. André de Carvalho). 

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG (TRT-3). (Acórdão 8.766/1ª Câmara, de 
18/8/2020, TC 008.581/2020-7, Relator: Min. Bruno Dantas). 
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Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA (TRT-5). (Acórdão 8.774/1ª Câmara, de 
18/8/2020, TC 008.977/2020-8, Relator: Min. Bruno Dantas). 

Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC (TRT-12). (Acórdão 8.788/1ª Câmara, de 
18/8/2020, TC 039.426/2019-0, Relator: Min. Subst. Weder de Oliveira). 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). (Acórdão 8.989/2ª Câmara, de 
25/8/2020, TC 013.775/2020-0, Relator: Min. Subst. André de Carvalho). 

Câmara dos Deputados (CD). (Acórdão 8.998/1ª Câmara, de 25/8/2020, TC 008.728/2020-8, 
Relator: Min. Bruno Dantas). 

Senado Federal (SF). (Acórdão 9.006/1ª Câmara, de 25/8/2020, TC 009.185/2020-8, Relator: 
Min. Bruno Dantas). 

Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA (TRT-5). (Acórdão 9.258/2ª Câmara, de 
1/9/2020, TC 008.967/2020-2, Relator: Min. Subst. André de Carvalho). 

Ministério da Defesa – Comando da Aeronáutica (MD/CA). (Acórdão 9.270/2ª Câmara, de 
1/9/2020, TC 031.853/2019-6, Relator: Min. Aroldo Cedraz). 

Câmara dos Deputados (CD). (Acórdão 9.286-/2ª Câmara, de 1/9/2020, TC 017.001/2019-6, 
Relator: Min. Ana Arraes). 

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). (Acórdão 9.301/1ª Câmara, de 1/9/2020, TC 
028.023/2020-0, Relator: Min. Bruno Dantas). 

Senado Federal (SF). (Acórdão 9.308/1ª Câmara, de 1/9/2020, TC 009.175/2020-2, Relator: 
Min. Vital do Rêgo). 

Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Rondônia (SRTb/RO). (Acórdão 
9.351/1ª Câmara, de 8/9/2020, TC 014.243/2018-0, Relator: Min. Benjamin Zymler). 

Senado Federal (SF). (Acórdão 9.374/1ª Câmara, de 8/9/2020, TC 009.193/2020-0, Relator: 
Min. Vital do Rêgo). 

Ministério da Defesa – Comando do Exército (MD/CE). (Acórdão 9.384/1ª Câmara, de 
8/9/2020, TC 022.697/2019-5, Relator: Min. Subst. Augusto Sherman). 

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região/PA e AP (TRT-8). (Acórdão 9.479/2ª Câmara, de 
8/9/2020, TC 019.729/2019-7, Relator: Min. Ana Arraes). 

Senado Federal (SF). (Acórdão 9.729/2ª Câmara, de 15/9/2020, TC 009.128/2020-4, Relator: 
Min. Subst. André de Carvalho). 

Senado Federal (SF). (Acórdão 9.730/2ª Câmara, de 15/9/2020, TC 009.253/2020-3, Relator: 
Min. Subst. André de Carvalho). 

Senado Federal (SF). (Acórdão 9.731/2ª Câmara, de 15/9/2020, TC 009.285/2020-2, Relator: 
Min. Subst. André de Carvalho). 

1ª Região Militar (1ª RM). (Acórdão 9.733/2ª Câmara, de 15/9/2020, TC 013.432/2020-6, 
Relator: Min. Subst. André de Carvalho). 

Ministério das Relações Exteriores (PE-MRE). (Acórdão 9.734/2ª Câmara, de 15/9/2020, TC 
013.860/2020-8, Relator: Min. Subst. André de Carvalho). 

Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN). (Acórdão 9.735/2ª Câmara, de 
15/9/2020, TC 029.465/2020-6, Relator: Min. Subst. André de Carvalho). 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). (Acórdão 9.738/2ª Câmara, de 15/9/2020, TC 
030.665/2019-1, Relator: Min. Subst. André de Carvalho). 

Outros 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) (Acórdão 1.705/Plenário, de 
01/7/2020, TC 037.972/2019-7, Relator: Min. Subst. Weder de Oliveira). 

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

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

AMAZONAS 

21ª Companhia de 

Engenharia de Construção 

do Comando Militar da 

Amazônia (21ª CEC) 

Suspender novas adesões às atas de registro de preços decorrentes do 
Pregão Eletrônico 12/2019, que tem por objeto a aquisição de 
combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10, óleo diesel S500 e GLP - 
gás de uso doméstico em botija de 13 kg). (Acórdão 2.121/Plenário, de 
12/8/2020, TC 021.020/2020-5, Relator: Min. Bruno Dantas, Unidade 
Técnica: Selog). 

5.583.962,03 

BAHIA 

Prefeitura Municipal de 

Euclides da Cunha/BA 

Suspender a Tomada de Preços 007/2020, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para a construção da escola de 1 (um) pavimento, 
com 6 (seis) salas em padrão FNDE, no povoado de Ruylândia junto ao 
Município de Euclides da Cunha/BA. (Acórdão 2.499/Plenário, de 
16/9/2020, TC 028.316/2020-7, Relator: Min. Subst. André de Carvalho, 
Unidade Técnica: SeinfraUrbana). 

1.408.652,73 

CEARÁ 

Prefeitura Municipal de 

Tejuçuoca/CE 

Suspender a execução do contrato firmado com a empresa ARN 

Engenharia Eireli, em decorrência da Concorrência 2020.01.28.02, para a 

construção de sistema de adução e tratamento de água. (Acórdão 

2.295/Plenário, de 26/8/2020, TC 027.001/2020-2, Relator: Min. Subst. 

André de Carvalho, Unidade Técnica: SeinfraUrbana). 

2.896.216,95 

DISTRITO FEDERAL 

Ministério das 

Comunicações (MCom) 

Suspender a veiculação de publicidade em sites, blogs, portais, e redes 
sociais (com exceção das mídias de empresas concessionárias de serviços 
de radiodifusão e aquelas vinculadas a jornais e revistas que existam há 
mais de dez anos). (Acórdão 1.848/Plenário, de 15/7/2020, TC 
018.941/2020-6, Relator: Min. Vital do Rêgo, Unidade Técnica: 
SecexAdministração). 

Valor não 

mensurável 

Ministério das 

Comunicações (MCom) 

Cessar, de imediato, nos contratos sob sua responsabilidade, o 
direcionamento de recursos de campanhas publicitárias do Governo 
Federal para plataformas/canais/mídias cuja audiência ou público-alvo que 
sejam estranhos ao que se pretende comunicar, ou ainda que se 
relacionem a atividades ilegais. (Acórdão 2.132/Plenário, de 12/8/2020, TC 
018.941/2020-6, Relator: Min. Vital do Rêgo, Unidade Técnica: 
SecexAdminstração) 

Valor não 

mensurável 

Agência Nacional de 

Águas (ANA) 

Abster-se de permitir adesões à Ata de Registro de Preços decorrente do 
Pregão Eletrônico 6/2020, cujo objeto é o fornecimento de ambiente 
profissional multimídia com funcionalidades de videoconferências, 
apresentações multimídia, gravações e distribuição de sinal, além do 
material e serviço de construção e adequação necessário à certificação do 
ambiente. (Acórdão 1.971/Plenário, 29/7/2020, TC 017.929/2020-2, 
Relator: Min. Subst. Marcos Bemquerer, Unidade Técnica: Selog). 

20.475.061,67 

Secretaria de Estado da 

Saúde do Distrito Federal 

(SES/DF) 

Suspender qualquer pagamento à empresa contratada, referente à 
aquisição de kits de teste rápido para detecção qualitativa de IgG e IgM da 
Covid-19, para combate à pandemia do novo coronavírus, realizada 
mediante a Dispensa de Licitação 16/2020 (Nota de Empenho 
2020NE03833). (Acórdão 2.178/Plenário, de 19/8/2020, TC 020.962/2020-
7, Relator: Min. Benjamin Zymler, Unidade Técnica: Selog). 

3.600.000,00 

Secretaria de Estado de 

Saúde do Distrito Federal 
Suspender qualquer pagamento à empresa contratada para execução de 
serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes 

29.850.000,00 
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(SES/DF) Rápidos para detecção do Coronavírus COVID19 (IgG e IgM), englobando 
todos recursos humanos habilitados, estrutura física tipo Drive Thru, 
gerenciamento de resíduos, alimentação, gerenciamento de dados, 
emissão de resultado físico e eletrônico. (Acórdão 2.335/Plenário, de 
2/9/2020, TC 020.078/2020-0, Relator: Min. Benjamin Zymler, Unidade 
Técnica: Selog). 

Ministério da Economia 

(ME) 

Suspender o prosseguimento do Pregão Eletrônico 01/2020, que tem por 
objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de apoio 
administrativo e serviços auxiliares e de serviços de limpeza. (Acórdão 
2.432/Plenário, de 9/9/2020, TC 029.004/2020-9, Relator: Min. Subst. 
Weder de Oliveira, Unidade Técnica: Selog). 

39.895.393,22 

Ministério da Economia 

(ME) 

Determinar ao Ministério da Economia que, na hipótese de existência de 
pedido formal por parte do Estado do Rio de Janeiro instruído dos 
elementos e informações previstos na Lei Complementar 159/2017 e no 
Decreto 9.109/2017, ou de recomendação por parte do Conselho de 
Supervisão no sentido da prorrogação do Regime de Recuperação Fiscal 
junto à Secretaria do Tesouro Nacional, se realizados ainda durante a 
vigência original do Plano de Recuperação Fiscal, esse seja considerado, em 
caráter extraordinário e exclusivamente para o Plano de Recuperação 
Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, passível de prorrogação até o 
pronunciamento conclusivo do Ministério da Economia sobre a 
necessidade e a eficácia da prorrogação definitiva para o equilíbrio das 
contas estaduais, ou sobre sua rejeição, nos termos do art. 2º, § 2º, c/c art. 
4º, §§ 3º e 5º; e art. 7º, inciso II, todos da Lei Complementar 
159/2017;(Acórdão 2.352/Plenário, de 2/9/2020, TC 029.151/2020-1, 
Relator: Min. Bruno Dantas, Unidade Técnica: Semag). 

10.500.000.000,00 

Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) e 

Subsecretaria de Perícia 

Médica Federal do 

Ministério da Economia 

Determinação para que, no prazo de cinco dias, elaborem um protocolo 

para a imediata realização de perícias médicas com uso da telemedicina, 

conforme autoriza a Lei 13.989, de 15 de abril de 2020. (Acórdão 

2.597/Plenário, de 30/9/2020, TC 033.778/2020-5, Relator: Min. Bruno 

Dantas, Unidade Técnica: SecexPrevi). 

Valor não 

mensurável  

Agência Nacional de 

Transportes Terrestres 

(ANTT) 

Suspender os efeitos da Deliberação 329/2020, abstendo-se de assinar o 
termo aditivo ao contrato de concessão da BR-040/DF/GO/MG (Via040) 
ou praticar outros atos no sentido de dar prosseguimento ao processo de 
relicitação da concessão. (Acórdão 2.611/Plenário, de 30/9/2020, TC 
008.508/2020-8, Relator: Min. Ana Arraes, Unidade Técnica: 
SeinfraRodoviaAviação). 

242.509.691,76 

GOIÁS 

Base Administrativa do 

Comando de Operações 

Especiais - Comando do 

Exército (B Adm/C Op Esp) 

Suspender a continuidade do Pregão 1/2020, tendo por objeto a 
aquisição de gêneros alimentícios e gás de cozinha. (Acórdão 
2.263/Plenário, de 26/8/2020, TC 027.053/2020-2, Relator: Min: 
Benjamin Zymler, Unidade Técnica: Selog). 

4.496.017,41 

MARANHÃO 

Município de São 

Raimundo das 

Mangabeiras/MA 

Suspender a utilização de recursos dos precatórios do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef) para pagamentos de rateios, abonos 
indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações 
ordinárias ou de outras denominações de mesma natureza aos 
profissionais da educação. (Acórdão 1.911/Plenário, de 22/7/2020, TC 
025.799/2020-7, Relator: Min. Ana Arraes, Unidade Técnica: 
SecexEducação).  

18.000.000,00 

PARANÁ 

Município de 
Suspender o andamento do contrato resultante da Dispensa de Licitação 
26/2020, celebrado com a empresa Vitamedic Indústria Farmacêutica 

2.992.000,00 
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Paranaguá/PR Ltda., tendo por objeto a aquisição emergencial do medicamento 
Ivermectina, abstendo-se de praticar qualquer ato com vistas à 
continuidade do contrato até que o Tribunal delibere sobre o mérito desse 
processo. (Acórdão 2.277/Plenário, de 26/8/2020, TC 027.995/2020-8, 
Relator: Min. Ana Arraes, Unidade Técnica: Selog). 

RIO DE JANEIRO 

Indústrias Nucleares do 

Brasil S.A. (INB) 

Suspender os atos pertinentes à conclusão do Pregão 1.007/2020 e à 
assinatura do respectivo contrato, cujo objeto é a contratação de serviço 
de carregamento e transporte rodoviário a granel de solo argiloso e areia, 
contendo frações de mineral pesado, da Unidade de Descomissionamento 
de São Paulo/SP até a Unidade de Buena/RJ. (Acórdão 2.264/Plenário, de 
26/8/2020, TC 027.958/2020-5, Relator: Min. Benjamin Zymler, Unidade 
Técnica: SecexEstatais). 

2.094.000,00 

Federação das Indústrias 

do Estado do Rio de 

Janeiro (FIRJAN) 

Suspender o Pregão Eletrônico 47/2020, promovido pela FIRJAN, cujo 
objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de 
agenciamento de viagens, para atendimento à Firjan, ao Serviço Social da 
Indústria (Sesi) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), 
ao Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e ao Centro Industrial do Rio de Janeiro 
(CIRJ). (Acórdão 2.596/Plenário, de 30/9/2020, TC 025.812/2020-3, Relator: 
Min. Bruno Dantas, Unidade Técnica: Selog). 

6.945.191,86 

Comando da Brigada de 
Infantaria Paraquedista (C 
Bda Inf Pqdt); e Centro de 
Instrução de Operações 

Especiais (CIOpEsp) 

Suspender as contratações decorrentes das atas de registro de preços 
firmadas para os grupos 2, 7 e 9 do Pregão 30/2020, que tem por objeto a 
contratação de serviços comuns de engenharia. (Acórdão 2.200/Plenário, 
de 19/8/2020, TC 026.934/2020-5, Relator: Min. Vital do Rêgo, Unidade 
Técnica: Selog). 

3.299.161,03 

Comando da Brigada de 

Infantaria Paraquedista 

(Cia C Bda Inf Pqdt) e 

Centro de Instrução de 

Operações Especiais 

Suspender o Pregão Eletrônico 30/2020 que tem por objeto a contratação 
de serviços comuns de engenharia visando à manutenção e à conservação 
de bens imóveis de responsabilidade do Comando, divididos em 321 itens, 
agrupados em 9 lotes, de acordo com a natureza do serviço. (Acórdão 
2.549/Plenário, de 23/9/2020, TC 031.527/2020-5, Relator: Min. Vital do 
Rêgo, Unidade Técnica: Selog). 

13.310.661,83 

RIO GRANDE DO NORTE 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

(UFRN) 

Suspender o Pregão Eletrônico 2/2019, que tem por objeto o registro de 
preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção, instalação e remoção de aparelhos de ar-condicionador. 
(Acórdão 1.917/Plenário, de 22/7/2020, TC 021.895/2020-1, Relator: Min. 
Subst. Augusto Sherman, Unidade Técnica: Selog). 

13.909.893,75 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

(UFRN) 

Suspender a continuidade do Pregão 34/2019, que tem por objeto a 
aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender demandas da 
UFRN. (Acórdão 2.495/Plenário, de 16/9/2020, TC 026.981/2020-3, 
Relator: Min. Subst. Augusto Sherman, Unidade Técnica: Selog). 

8.574.088,19 

Companhia Brasileira de 

Trens Urbanos (CBTU)/ 

Superintendência de 

Trens Urbanos de 

Natal/RN – STU-NAT 

Suspender a realização das sessões públicas de julgamento das Licitações 
Eletrônicas n.º 001 e 002/2020-CBTU/STU-Natal, que tem por objeto a 
contratação dos serviços necessários à Remodelação do trechos 
ferroviários e à construção das estações ferroviárias Boa Esperança e 
Cajupiranga, no sistema de trens urbanos da CBTU Natal; e a construção de 
um novo trecho ferroviário, bem como a construção das Estações 
Ferroviárias BR-101 Norte, Guararapes e Vicunha. (Acórdão 2.485/Plenário, 
de 16/9/2020, TC 030.763/2020-7, Relator: Min. Aroldo Cedraz, Unidade 
Técnica: SeinfraUrbana).  

Valor não 

mensurado 

RIO GRANDE DO SUL 

Agência Nacional de 

Transportes Terrestres 

Suspender os efeitos da Deliberação-ANTT nº 315, de 7/7/2020, que 

aprovou a 16ª Revisão Ordinária e a 13ª Revisão Extraordinária da 
3.757.953,72 
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(ANTT) concessão do Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS. (Acórdão 

2.111/Plenário, de 12/8/2020, TC 025.955/2020-9, Relator: Min. Raimundo 

Carreiro, Unidade Técnica: SeinfraRod). 

SANTA CATARINA 

Empresa de Planejamento 

e Logística S.A. (EPL) 

Suspender o processo licitatório referente ao Edital 7/2020, cujo objeto é a 
contratação de estudos para a desestatização do Porto de Itajaí/SC. 
(Acórdão 1.699/Plenário, de 1/7/2020, TC 022.728/2020-1, Relator: Min. 
Vital do Rêgo, Unidade Técnica: SeinfraPortoFerrovia). 

2.844.464,45 

Ministério da Saúde (MS) 

Entre outras medidas, proceda à retenção cautelar do valor pago a maior à 
sociedade empresária TopMed Assistência à Saúde Ltda., em decorrência 
da Dispensa de Licitação 5/2020 e ao Contrato 19/2020, celebrado entre o 
MS e a citada empresa tendo por objeto a contratação de serviços de 
atendimento pré-clínico, em face da pandemia de Covid-19: (Acórdão 
2.003/Plenário, de 5/8/2020, TC 018.717/2020-9, Relator: Min. Benjamin 
Zmyler, Unidade Técnica: SecexSaude). 

144.009.900,00 

Agência Nacional de 

Transportes Terrestres 

(ANTT) 

Abster-se de assinar termo aditivo ao contrato de concessão das rodovias 
BR-116/376/PR e BR-101/SC com vistas a execução das obras do Contorno 
Rodoviário de Florianópolis /Trecho Curitiba – Palhoça (relativo ao Edital 
ANTT 003/2007), em valores superiores aos indicados como referência no 
presente processo ou caso já tenha assinado, deixe de adotar qualquer 
medida tendente a iniciar a execução dos serviços.(Acórdão 
2.112/Plenário, de 12/8/2020, TC 026.406/2020-9, Relator: Min. Raimundo 
Carreiro, Unidade Técnica: SeinfraRodoviaAviação). 

203.122.754,88 

Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) 

Suspender o andamento do Pregão Eletrônico 280/2019, cujo objeto é a 
eventual aquisição de equipamento de TIC (Tecnologias da Informação e 
Comunicação) e, caso a ata de registro de preços e o respectivo contrato já 
tenham sido firmados, abstenha-se de praticar qualquer ato com vistas à 
sua execução. (Acórdão 2.602/Plenário, de 30/9/2020, TC 031.504/2020-5, 
Relator: Min. Benjamin Zymler, Unidade Técnica: Selog). 

17.065.427,32 

TOCANTINS 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Guamá 

Tocantins (DSEI-GUATOC) 

Abster-se, no âmbito do Contrato Emergencial 11/2020, de realizar 
pagamentos de faturas com base em valores unitários mensais de locação 
superiores aos adjudicados no Pregão SRP 8/2020, conduzido pela 
CGMAP/MS, para os veículos similares aos tipos Pick-up, Van e SUV, 
realizando a retenção das diferenças de valores apuradas. (Acórdão 
2.356/Plenário, de 2/9/2020, TC 028.199/2020-0, Relator: Min. Subst. 
Augusto Sherman, Unidade Técnica: Selog). 

3.060.694,32 

Quantitativo de medidas cautelares concedidas: 28 

Valor Total em Medidas Cautelares:                                                                                         R$ 11.293.701.187,12 
Fonte: Atas do Plenário do TCU /Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex).  
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5.3. Anexo III – Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança na Administração Pública Federal 

Responsáveis inabilitados  

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

AL 

Prefeitura Municipal de 
Poço das Trincheiras - AL 

José Gildo Rodrigues Silva  
(CPF: 021.053.734-53) 

021.160/2016-3 
2.336/2020-Plenário 
(Min. Aroldo Cedraz) 

6 anos 

Prefeitura Municipal de 
Traipu - AL 

Marcos Antonio dos Santos  
(CPF: 240.532.524-15) 

024.723/2016-9 
2.007/2020- Plenário 
(Min. Aroldo Cedraz) 

5 anos 

CE 

Justiça Federal - Seção 
Judiciária/CE – Tribunal 
Regional Federal da 5º 

Região (TRF-5) 

João Paulo Pinto Ursulino 
(CPF: 001.149.753-02) 

012.604/2012-7 
2.034/2020- Plenário 
(Min. Subst. Augusto 

Sherman) 
5 anos 

Raimundo Nonato Xavier Pontes 
(CPF: 073.005.903-06) 

José Barroso de Sousa 
(CPF: 390.999.463-68) 

Raimundo Carlos Alves de Freitas 
(CPF: 677.519.973-20) 

DF 

Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 

João Roberto Porto  
(CPF: 218.473.049-15) 

030.849/2015-2 
1.703/2020- Plenário 
(Min. Subst. Augusto 

Sherman) 
5 anos 

Ministério da Educação 
(MEC) 

José Eduardo Mendonça Junior  
(CPF: 488.469.885-15) 

029.817/2017-0 
1.966/2020- Plenário 

(Min. Ana Arraes) 
5 anos 

Luiz Carlos da Silva Ramos  
(CPF: 536.108.497-20) 

Caixa Econômica Federal 
(CAIXA) 

Almir Teodoro de  Sant'Anna 
(CPF: 064.559.778-31) 

005.597/2018-8 
1.961/2020- Plenário 

 (Min. Raimundo 
Carreiro) 

8 anos 

Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR) 

Marcos Aurélio Silva de Almeida  
(CPF: 024.208.731-06) 

029.334/2016-0 
2.259/2020- Plenário  

(Min. Subst. Weder de 
Oliveira) 

8 anos 

Superintendência 
Nacional de Previdência 
Complementar (Previc) / 

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos  

Alexej Predtechensky 
(CPF: 001.342.968-00) 

010.408/2017-7 
2.402/2020- Plenário 
(Min. Vital do Rêgo) 

8 anos 
Adilson Florencio da Costa  

(CPF: 359.351.621-72) 

GO 
Superintendência 

Regional do Incra no 
Estado de Goiás 

Luiz Célio Pereira de Azevedo  
(CPF: 134.887.081-87) 

023.920/2015-7 
2.427/2020- Plenário 
 (Min. Subst. Augusto 

Sherman) 

5 anos 

Jorge Tadeu Jatobá Correia  
(CPF: 140.452.064-34) 

5 anos e 
6 meses 

Rogério Papalardo Arantes  
(CPF: 500.431.531-00) 

6 anos 

MA 

Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia 
do Estado do Maranhão 

(CREA/MA) 

Alcino Araujo Nascimento Filho  
(CPF: 196.675.903-72) 

033.345/2014-7 
2.625/2020- Plenário  
(Min. Subst. Augusto 

Sherman) 
5 anos 

PA Prefeitura Municipal de 
Muaná - PA 

Raimundo Martins Cunha  
(CPF: 014.212.202-53) 

023.415/2016-9 
1.831/2020- Plenário 

(Min. Raimundo 
Carreiro) 

8 anos 

Rafaela Ferreira Teixeira Gonçalves  
(CPF: 591.166.762-20) 

5 anos 

PB Prefeitura Municipal de 
Conceição - PB 

José Thiago Araújo  
(CPF: 084.160.044-98) 

017.698/2016-2 
2.544/2020- Plenário  
(Min. Bruno Dantas) 

5 anos 
Anna Thereza Chaves Loureiro  

(CPF: 176.367.014-72) 
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Fonte: Sistema Sinergia.  

Vani Leite Braga de Figueiredo  
(CPF: 203.909.804-63) 

8 anos 

Maria Vilma de Oliveira  
(CPF: 263.227.734-53) 

5 anos 
Maria Cenir Ramalho  
(CPF: 380.555.974-72) 

Antônio Gomes Pedroza  
(CPF: 608.008.794-49) 

RJ 

Administração Regional 
do Senac no Estado do Rio 

de Janeiro 

Orlando Santos Diniz  
(CPF: 793.078.767-20) 

039.743/2018-7 
2.496/2020- Plenário 
(Min. Subst. Marcos 

Bemquerer) 
8 anos 

Gerência Executiva do 
INSS - Volta Redonda/RJ - 

INSS/MPS 

Eliane Melgaço Monteiro de Castro  
(CPF: 242.618.667-49) 

025.132/2017-2 
2.627/2020- Plenário 

(Min. André de 
Carvalho) 

8 anos 
Cláudio Regi de Oliveira Pinto  

(CPF: 717.049.577-53) 

RN Prefeitura Municipal de 
Paraná - RN 

Francisco Justino do Nascimento  
(CPF: 033.889.914-64) 

014.192/2015-2 
1.846/2020- Plenário 
(Min. Vital do Rêgo) 

5 anos 

Jorge Luiz Lopes dos Santos  
(CPF: 045.883.134-44) 

Geraldo Marcolino da Silva  
(CPF: 086.518.504-25) 

Geraldo Alexandre Maia  
(CPF: 484.049.774-53) 

RO 
Superintendência 

Regional do Incra no 
Estado de Roraima 

Maria Amália Ferreira  
(CPF: 095.460.733-34) 

024.400/2015-7 
2.029/2020- Plenário 
(Min. Subst. Augusto 

Sherman) 

5 anos 

Carlino Lima  
(CPF: 221.088.822-00) 

6 anos 

Luiz Flávio Carvalho Ribeiro  
(CPF: 357.522.706-34) 

5 anos e 
6 meses 

RR 
Superintendência 

Regional do Incra no 
Estado de Roraima 

Dilma Lindalva Pereira da Costa  
(CPF: 097.923.682-72) 

020.170/2015-7 
2.624/2020- Plenário 
(Min. Subst Augusto 

Sherman) 

5 anos 

Antônio Francisco Bezerra Marques  
(CPF: 144.738.012-68) 

6 anos 

Kelton Oliveira Lopes  
(CPF: 595.496.452-15) 

5 anos e 
6 meses 

SP 

Conselho Regional de 
Economia - 2ª Região - SP 

(CORECON-SP) 

Manuel Enriquez Garcia  
(CPF: 065.519.398-72) 

007.505/2016-7 
2.000/2020- Plenário 

(Min. Subst. Weder de 
Oliveira) 

5 anos 

Gerência Executiva do 
INSS - Jundiaí/SP - 

INSS/MPS 

Eliane Cavalsan  
(CPF: 869.736.578-34) 

027.735/2018-4 
2.430/2020- Plenário 

(Min. Subst. André de 
Carvalho) 

8 anos 

Superintendência 
Regional do Incra no 
Estado de São Paulo 

Jose Giacomo Baccarin  
(CPF: 019.834.758-82) 

020.166/2015-0 
2.028/2020- Plenário 
(Min. Subst. Augusto 

Sherman) 

5 anos e 
6 meses Raimundo Pires Silva  

(CPF: 022.766.778-64) 

Reinaldo Rodrigues Leite  
(CPF: 040.675.708-99) 

5 anos 

Wellington Diniz Monteiro  
(CPF: 102.966.608-33) 

6 anos 

TO 
Superintendência 

Regional do Incra no 
Estado de Tocantins 

Edvaldo Soares Oliveira  
(CPF: 243.472.561-91) 

023.970/2015-4 
1.768/2020- Plenário 
(Min. Subst. Augusto 

Sherman) 

5 anos e 
6 meses 

José Roberto Ribeiro Forzani  
(CPF: 411.388.566-49) 

6 anos 

Total de responsáveis inabilitados: 46 
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5.4. Anexo IV - Pessoas Jurídicas declaradas inidôneas para participar de licitações na 
Administração Pública Federal 

Empresas declaradas inidôneas  

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

Período 

AL 

Prefeitura Municipal de 
Poço das Trincheiras - AL 

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

021.160/2016-3 
2.336/2020- 

Plenário (Min. 
Aroldo Cedraz) 

4 anos 
J C S de Lima Comércio e Serviços - ME  

(CNPJ: 11.065.654/0001-13) 

Prefeitura Municipal de 
Traipu - AL 

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

024.723/2016-9 
2.007/2020- 

Plenário (Min. 
Aroldo Cedraz) 

3 anos 

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) 

AM 

Amazonas Distribuidora 

de Energia S.A. 

(Privatizada) 

Eletro Incorporações e Construção Ltda -  
(CNPJ: 07.096.964/0001-15 

005.141/2017-6 
1.893/2020- 

Plenário (Min. 
Aroldo Cedraz) 

1 ano 
88 Engenharia Ltda - ME  

(CNPJ: 23.131.311/0001-15) 

CE 

Justiça Federal - Seção 
Judiciária/CE – Tribunal 
Regional Federal da 5º 

Região (TRF-5) 

Cateto Construções Ltda - ME  
(CNPJ: 07.850.502/0001-19) 

012.604/2012-7 

2.034/2020- 
Plenário (Min. 
Subst. Augusto 

Sherman) 

5 anos 

DF 

Secretaria de Gestão 
Marisol Comércio Atacadista de 

Alimentos em geral Eireli  
(CNPJ: 26.788.888/0001-15) 

022.391/2019-3 

2.498/2020- 
Plenário (Min. 

Subst. André de 
Carvalho) 

3 anos 

Caixa Econômica Federal 
(CAIXA) 

CMSD Tecnologia Ltda  
(CNPJ: 03.585.859/0001-16 

033.645/2015-9 
2.486/2020- 

Plenário (Min. 
Aroldo Cedraz) 

5 anos 

Tribunal de Contas da 
União (TCU) 

Elebrasil Elevadores Ltda  
(CNPJ: 02.633.333/0001-17) 

036.866/2019-9 
1.692/2020- 

Plenário (Min. 
Aroldo Cedraz) 

1 ano 

MG 
Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte - MG 
Medicar Emergências Médicas Ltda  

(CNPJ: 68.322.224/0001-13) 
021.474/2018-4 

2.174/2020- 
Plenário (Min. 
Vital do Rêgo) 

6 meses 

PA 
Prefeitura Municipal de 

Muaná - PA 
R C Fabricacao de Água Envasada Eireli  

(CNPJ: 08.785.859/0001-19) 
023.415/2016-9 

1.831/2020- 
Plenário (Min. 

Raimundo 
Carreiro) 

5 anos 

PB 

Prefeitura Municipal de 
Campina Grande - PB 

Santa Luzia Engenharia Ltda  
(CNPJ: 07.766.664/0001-13) 

028.491/2016-5 
2.413/2020- 

Plenário (Min. 
Aroldo Cedraz) 

1 ano 
Mimozza Construção Ltda  

(CNPJ: 10.291.910/0001-13) 

Prefeitura Municipal de 
Conceição - PB 

São José Construções e Serviços Ltda -  
12.499.993/0001-19 

017.698/2016-2 
2.544/2020- 

Plenário (Min. 
Bruno Dantas) 

5 anos 

RJ 
Petróleo Brasileiro S.A. 

(Petrobras) 

C R Almeida S/A - Engenharia de Obras  
(CNPJ: 33.059.599/0001-12) 

023.253/2017-7 
1.900/2020- 

Plenário (Min. 
Benjamin Zymler) 

3 anos 

Promon Engenharia Ltda  
(CNPJ: 61.095.959/0001-16) 

036.683/2018-3 

2.134/2020- 
Plenário (Min. 

Subst. André de 
Carvalho) 

5 anos 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU - 3º TRIMESTRE DE 2020  

 

 

73 

Fonte: Sistema Sinergia.                                     

RN 
Prefeitura Municipal de 

Paraná - RN 

Servcon Construções Comércio e 
Serviços Ltda - EPP  

(CNPJ: 10.997.979/0001-12) 
014.192/2015-2 

1.846/2020- 
Plenário (Min. 
Vital do Rêgo) 

5 anos 

SP 
Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São 

Paulo (Ceagesp) 

Ventana Manutenção e Serviços Ltda  
(CNPJ: 15.707.076/0001-15) 

027.968/2014-6 
1.820/2020- 

Plenário (Min. 
Walton Alencar) 

2 anos 

Total de empresas declaradas inidôneas: 21 
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5.5. Anexo V –- Solicitação de arresto de bens de responsável  

Arresto de bens 

UF 
Unidade 

Jurisdicionada 
Responsável (CPF ou CNPJ) Processo Acórdão/ Relator 

DF 
Instituto Nacional 
do Seguro Social 

(INSS) 

José Ernande Gomes de Souza  
(CPF ***.650.847-**) 

040.745/2019-8 
2.777/2020- Plenário 
(Min. Subst. André de 

Carvalho) 

PB 
Universidade Federal 

da Paraíba 
 (UFPB) 

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

009.452/2016-8 
2.694/2020- Plenário 

(Min. Ana Arraes) 

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

Fundação José Américo  
(CNPJ 08.667.750/0001-23) 

PR 
Petróleo Brasileiro S.A.  

(Petrobras) 

José Carlos Cosenza  
(CPF ***.066.200-**) 

023.301/2015-5 
2.688/2020- Plenário 
(Min. Subst. André de 

Carvalho) 

Pedro José Barusco Filho  
(CPF ***.145.708-**) 

Renato de Souza Duque  
(CPF ***.515.167-**) 

Paulo Roberto Costa  
(CPF ***.612.879-**) 

José Sérgio Gabrielli de Azevedo  
(CPF ***.750.395-**) 

Alberto Elísio Vilaça Gomes  
(CPF ***.827.196-**) 

Alberto Jesus Padilla Lizondo  
(CPF ***.154.068-**) 

Augusto Ribeiro de Mendonça Neto 
 (CPF ***.037.708-**) 

Luiz Claudio Araújo de Souza Santoro  
(CPF ***.668.007-**) 

Sérgio Cunha Mendes  
(CPF ***.654.356-**) 

José Paulo Assis  
(CPF ***.249.849-**) 

Consórcio Interpar 
 (CNPJ 10.217.884/0001-94) 

SOG - Óleo e Gás S.A.  
(CNPJ 07.639.071/0001-88) 

MPE Montagens e Projetos Especiais S/A  
(CNPJ 31.876.709/0001-89) 

Mendes Junior Trading e Engenharia S.A.  
(CNPJ 19.394.808/0001-29) 

Total de Solicitações de Arresto de Bens: 19 

Fonte: Atas do Plenário do TCU   
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5.6. Anexo VI - 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 08/10/2020. 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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