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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU – 2º TRIMESTRE 2018

APRESENTAÇÃO

Nos termos do § 4º do art. 71 da Constituição Federal, apresento ao Congresso Nacional e ao
cidadão brasileiro, o Relatório Trimestral de Atividades do Tribunal de Contas da União (TCU) relativo ao
2º trimestre de 2018 (abril a junho), o qual consigna os principais resultados decorrentes da atuação do
Tribunal no período, no que se refere ao julgamento de contas, à apreciação de processos de fiscalização e
à gestão administrativa da Casa.
Dentre os trabalhos realizados pelo TCU no trimestre, teve relevância a elaboração do parecer
prévio sobre as Contas do Governo da República relativas ao exercício de 2017, prestadas pelo Presidente
da República, Michel Temer. O exame realizado pelo Tribunal visa fornecer informações técnicas ao Poder
Legislativo que emitirá o julgamento das referidas Contas.
Em relação à atuação fiscalizatória do TCU no 2º trimestre de 2018, evidencio a apreciação da
auditoria que verificou a conformidade das Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP/Pronaf), emitidas no período de janeiro de 2007 a julho de
2017. Foram identificadas cerca de 2 milhões de DAP com indícios de irregularidade e, possivelmente, em
torno de R$ 15 bilhões em recursos públicos aplicados de forma irregular.
Também, teve destaque, a fiscalização do Tribunal que avaliou os demonstrativos financeiros do
Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS) e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
referentes a 2017. Foi detectado, no âmbito do FRGPS, subavaliação de seu ativo decorrente da ausência de
registros de créditos tributários previdenciários a receber, o que gerou uma distorção total de R$ 318,35
bilhões em 2017, sendo R$ 160,43 bilhões relativos à cobrança administrativa e R$ 157,92 bilhões inscritos
na dívida ativa previdenciária a receber.
De igual modo, ressalto auditoria realizada para verificar possíveis irregularidades na prorrogação
antecipada de contrato celebrado entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) e o Consórcio
Libra-Boreal para arrendamento de área do Porto de Santos. O TCU constatou que desde o início da vigência
do contrato, o consórcio não pagou integralmente à Codesp os valores de arrendamento e os valores
inadimplentes, até junho de 2015, ultrapassavam R$ 2 bilhões.
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Registro, ainda, o acompanhamento que o Tribunal fez do primeiro estágio do leilão conduzido pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para a concessão do serviço público de transmissão de energia
elétrica envolvendo empreendimentos em 24 estados da Federação. O exame do TCU redundou em ajustes
que contribuíram para a redução de R$ 43,4 milhões no custo dos investimentos previstos para o leilão.
Em termos financeiros, os benefícios provenientes das ações de controle realizadas no 2º
trimestre de 2018 totalizaram R$ 4,993 bilhões, valor 9,91 vezes superior ao custo de funcionamento do
Tribunal no período. Destaca-se, ainda, a atuação do TCU em caráter preventivo, materializada, mediante
a adoção de 25 medidas cautelares, referentes à aplicação de recursos superiores a R$ 56,366 bilhões. Isso
demonstra a visão proativa desta Casa em relação à defesa do patrimônio público e no intuito de evitar a
concretização de danos ao Erário
Esses são apenas alguns dos resultados decorrentes da ação de controle exercida pelo Tribunal,
mas que reafirmam o compromisso e o empenho dos membros e servidores desta Instituição em fazer valer
a missão a que se propõe, qual seja, aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio
do controle externo.
Por fim, registro que a versão impressa do presente documento contém QR-Code que direciona
para a versão digital do Relatório, disponível no Portal TCU, a qual inclui hiperlinks que permitem ao leitor
acessar informações complementares sobre os assuntos ali abordados.

Brasília, agosto de 2018.

RAIMUNDO CARREIRO
Presidente do TCU
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1

PRINCIPAIS RESULTADOS do TCU
Principais resultados e benefícios decorrentes das atividades
desenvolvidas pelo TCU
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1. PRINCIPAIS RESULTADOS DO TCU no 2º TRIMESTRE DE 2018

1.1. TCU em números
Benefício financeiro das ações de controle externo

R$ 4,993
bilhões

Montante envolvido nas medidas cautelares adotadas

R$ 56,366
bilhões

Responsáveis condenados em débito e/ou multados

740
R$ 389,775
milhões

Valor das condenações em débito e multa
Fiscalizações concluídas

118

Processos de controle externo apreciados conclusivamente

1.298

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

66

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

29

Indisponibilidades de bens decretadas

15

Arrestos de bens solicitados

42

Medidas cautelares adotadas

25

Atos de pessoal apreciados

45.094

Processos de cobrança executiva formalizados
Valor envolvido nos processos de cobrança executiva
Acórdãos proferidos

815
R$ 640,092
milhões
8.119
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1.1.Benefícios financeiros das ações de controle externo
Os benefícios das ações de controle externo são, em grande parte, de difícil mensuração em termos
financeiros. Advêm, por exemplo, da própria expectativa do controle, da prevenção do desperdício, de
melhorias na alocação de recursos, da sugestão de aprimoramento de leis, da redução de danos
ambientais e da melhoria de políticas públicas.
Alguns resultados, contudo, são passíveis de mensuração em termos financeiros, podendo gerar
benefícios por tempo indeterminado. Apresenta-se, a seguir, os principais benefícios do controle externo
no trimestre, conforme o tipo de benefício identificado, destacando-se a ação de controle realizada pelo
TCU, o respectivo acórdão e a quantificação financeira do benefício.
Acórdão/Relator (a)

Ação de Controle

Benefícios (R$)

Correção de irregularidades ou impropriedades
1.112/2018-Plenário
Min. Ana Arraes

Fiscalização contínua realizada para verificar a regularidade das
folhas de pagamento e dos dados cadastrais de diversos órgãos da
Administração Pública Federal.

730.573.686,60

1.293/2018-Plenário
Min. Vital do Rêgo

Representação a respeito de possíveis irregularidades no cálculo da
parcela redutora das pensões civis, prevista no art. 40, § 7º, incisos I
e II, da Constituição Federal.

629.439.512,37

4.510/2018-2ª Câmara
Min. Subst. Marcos
Bemquerer

Prestação de contas anual do Departamento Nacional do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/DN), relacionada ao
exercício de 2011.

75.000,00

1.452/2018-Plenário
Min. Walton Alencar

Auditoria nas obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis, no trecho
Juiz de Fora-Rio de Janeiro da rodovia BR-040/MG/RJ, executadas
pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio (Concer).

276.922.657,93

897/2018-Plenário
Min. Walton Alencar

Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec),
quando da contratação de empresa para a prestação de serviços de
integração e gestão estratégica de informações georreferenciadas,
com vistas ao controle, monitoramento e resumo gerencial das
iniciativas, convênios e parcerias dentro do contexto do Programa
de Empregabilidade – Qualifica Brasil.

2.301.200,00

1.057/2018-Plenário
Min. Subst. André Luís

Acompanhamento anual sobre a concessão, a manutenção e o
pagamento de benefícios previdenciários, no âmbito do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), pelo uso da metodologia da
fiscalização contínua, durante março de 2017 a fevereiro de 2018.

2.567.879.005,90

1.029/2018-Plenário
Min. Subst. André Luís

Auditoria realizada nas obras de ampliação do sistema de
esgotamento sanitário na rede municipal de Paulista/PE.

3.967.343,96

3.115/2018-1ª Câmara
Min. Subst. Augusto
Sherman

Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da
Zona Franca de Manaus (Suframa), em desfavor de ex-Prefeito do
Município de Tarauacá/AC, em razão da não prestação de contas dos
recursos repassados ao Município mediante Convênio para
aquisição de máquinas e equipamentos.

431.005,97

6.346/2018-1ª Câmara
Min. Bruno Dantas

Prestação de contas do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no
Estado da Paraíba (NEMS/PB) relativa ao exercício de 2015.

4.856.205,05
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Acórdão/Relator (a)

Ação de Controle

Benefícios (R$)

1.345/2018-Plenário
Min. Bruno Dantas

Auditoria nas obras de implantação do Corredor de Ônibus - Radial
Leste - Trecho 2, no Município de São Paulo/SP.

23.970.445,09

827/2018-Plenário
Min. Subst. Marcos
Bemquerer

Auditoria nas obras de implantação e pavimentação da Rodovia
BR235/PI, no segmento que liga a cidade de Monte Alegre do Piauí à
cidade de Santa Filomena, divisa entre os estados do Piauí e
Maranhão, no km 436, com extensão de 130,20 km.

7.916.030,79

Incremento da economia, eficiência, eficácia ou efetividade de órgão ou entidade da Administração Pública

1.309/2018-Plenário
Min. Bruno Dantas

Representação acerca de possíveis irregularidades na Chamada
Pública 4/2017, promovida pela Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal (SEE/DF), para a aquisição direta de gêneros
alimentícios hortifrutigranjeiros da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural, para o atendimento do Programa de
Alimentação Escolar do Distrito Federal.

1.618.601,20

Incremento da economia, eficiência, eficácia ou efetividade de programas de governo

1.197/2018-Plenário
Min. Subst. André Luís

Auditoria nos procedimentos de emissão da Declaração de Aptidão
ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) pela Secretaria de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário (Sead) como instrumento de identificação
e de qualificação de agricultores familiares para o acesso aos
respectivos programas e às correspondentes políticas públicas.

274.939.163,49

1.343/2018-Plenário
Min. Benjamin Zymler

Acompanhamento para identificar, por meio de cruzamentos
sistemáticos de bases de dados, indícios de irregularidades na
concessão do seguro-desemprego.

62.285.620,56

Redução de preço máximo em processo licitatório específico

1.039/2018-Plenário
Min. Aroldo Cedraz

Acompanhamento do primeiro estágio do Leilão Aneel 2/2018, para
a concessão da transmissão de energia elétrica, referente à
construção, operação e manutenção de empreendimentos que
comporão a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN), que
envolve obras em 24 estados brasileiros.

Total de benefícios

17.013.504,56

4.604.188.983,47

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

Ao valor das deliberações acima, devem ser somados, como benefícios das ações de controle externo,
os valores das condenações em débito e das multas aplicadas (R$ 389.775.503,94).
Assim, o benefício financeiro total mensurável das ações de controle, no 2º trimestre de 2018, atingiu
o montante de R$ 4.993.964.487,41, valor 9,91 vezes superior ao custo de funcionamento do TCU no período
(R$ 504.121.262,65).

R$ 1,00

R$ 9,91
__________________________________________________________________________________________
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1.1. Deliberações e Jurisprudência do Tribunal
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. Os ministros-substitutos, em número de quatro, participam dos
colegiados, substituem os ministros em seus afastamentos e impedimentos legais ou no caso de vacância
de cargo.
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
no biênio 2017-2018:
Plenário: ministros Raimundo Carreiro (Presidente), José Múcio Monteiro (Vice-Presidente),
Walton Alencar, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Ana Arraes, 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, Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1ª Câmara: ministros Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e
Vital do Rêgo; ministrossubstitutos Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira; e representante do
Ministério Público, Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
2ª Câmara: ministros José Múcio Monteiro (Presidente), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Ana
Arraes e; ministrossubstitutos Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho; e representante do
Ministério Público, Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
Em 2018, o exercício da Presidência do TCU continua a cargo do Ministro Raimundo Carreiro,
função para a qual foi reeleito em 6 dezembro de 2017, juntamente com o Ministro José Múcio que
permanece na Vice-Presidência do Tribunal.

Plenário do Tribunal de Contas da União

__________________________________________________________________________________________
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1.1.1. Quantitativo de deliberações do TCU no trimestre, por colegiado
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,
no endereço: http://www.tcu.gov.br.

Colegiado

Sessões no 2º Trimestre

Acórdãos no 2º Trimestre

2017

2018

2017

2018

Plenário

20

19

754

781

1ª Câmara

13

12

3.101

4.119

2ª Câmara

13

13

2.717

3.219

Total

46

44

6.572

8.119

Fonte: Secretaria das Sessões (Seses).

1.1.2. Jurisprudência
Ao deliberar sobre assuntos ou matérias de sua jurisdição e competência, o TCU pode aprovar
Súmula da Jurisprudência, que se constitui de princípios ou enunciados, resumindo teses, soluções,
precedentes e entendimentos, adotados reiteradamente pelo Tribunal.
Ademais, o TCU, ao apreciar processo em que seja suscitada divergência entre deliberações
anteriores, pode instaurar incidente de uniformização de jurisprudência. Para dirimir a questão suscitada,
o Tribunal poderá firmar entendimento, de caráter normativo, que orientará futuras deliberações. O
acórdão que resolver a divergência pode constituir enunciado de Súmula sobre a matéria.
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

__________________________________________________________________________________________
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acessar em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, as bases de jurisprudência disponíveis no
Portal do TCU. O aplicativo também possibilita consultar informações, compartilhar documentos
recuperados e armazenar o histórico das pesquisas efetuadas.
Ressalte-se que as Publicações de Jurisprudência do TCU, bem como o JurisTCU estão disponíveis
nos aplicativos para dispositivos móveis, nas lojas de aplicativos App Store (iOS) e Google Play (Android).
Também é possível se cadastrar no Sistema Push e receber novidades do TCU, acompanhamento
processual e alerta de pesquisas.

1.2. 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 trimestre, destacam-se os seguintes atos normativos aprovados pelo TCU:
Estabelece normas de organização e apresentação da Prestação de
Contas do Presidente da República e das peças complementares que
Instrução Normativa - TCU nº
constituirão o processo de Contas do Presidente da República, para
79, de 4 de abril de 2018
apreciação do Tribunal de Contas da União, mediante Parecer prévio,
nos termos do art. 71, inciso I da Constituição Federal.
Altera a Instrução Normativa – TCU nº 75, de 9 de dezembro de 2015,
que dispõe os procedimentos atinentes ao cálculo das quotas de
Instrução Normativa - TCU nº
participação, ao acompanhamento e à fiscalização dos recursos a que
80, de 23 de maio de 2018
se refere o Parágrafo único do art. 161 da Constituição Federal e
legislação correlata.
Dispõe sobre a fiscalização dos processos de desestatização realizados
pela Administração Pública Federal, compreendendo as privatizações
Instrução Normativa - TCU nº
de empresas, as concessões e permissões de serviço público, a
81, de 20 de junho de 2018
contratação das Parcerias Público-Privadas (PPP) e as outorgas de
atividades econômicas reservadas ou monopolizadas pelo Estado.
Altera dispositivos das Decisões Normativas TCU 161 e 163, de 2017,

Decisão Normativa - TCU nº
que dispõem, respectivamente, sobre a prestação e o julgamento das
168, de 16 de maio de 2018

contas do exercício de 2017.

Resolução - TCU nº 294, de 18 Dispõe sobre a classificação da informação quanto à confidencialidade
de abril de 2018
no âmbito do Tribunal de Contas da União.

Disciplina

o

armazenamento,

a

concessão

de

acesso

e

o

Resolução - TCU nº 297, de 26 compartilhamento de bases de dados classificadas com restrição de
de junho de 2018
acesso e obtidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em decorrência

de ação de controle externo.
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1.3. Processos de controle externo
No trimestre, o Tribunal apreciou 1.298 processos de controle externo, conforme demonstrado no
quadro a seguir.
Processos autuados e apreciados (exceto processos de pessoal e sobrestados)
2º trimestre 2017
Tipo do processo

2º trimestre 2018

Autuados

Apreciados

Autuados

Apreciados

Consulta

10

5

15

15

Contas

29

82

6

71

Denúncia

78

58

12

62

Fiscalização

133

124

145

86

Representação

541

409

440

466

Solicitação do Congresso Nacional

20

14

21

11

Tomada de Contas Especial

396

577

317

525

Outros

76

83

82

62

1.283

1.352

1.038

1.298

Total de processos
Fonte: Sistema Sinergia.

1.4. Fiscalizações
Os instrumentos de fiscalização adotados pelo TCU, conforme estabelecido em seu Regimento Interno,
são: acompanhamento, auditoria, inspeção, levantamento e monitoramento. A maior parte das
fiscalizações realizadas são auditorias, que podem ser de conformidade, financeira ou operacional.
Para informações mais detalhadas acerca das ações de controle externo desenvolvidas pelo TCU e
melhor compreensão de termos técnicos empregados nos trabalhos realizados, acesse o Glossário de Termos
do Controle Externo disponível no Portal TCU.
No 2º trimestre de 2018, foram concluídas 118 fiscalizações. O gráfico a seguir apresenta o número
de fiscalizações concluídas no período, por instrumento de fiscalização.
63

59

2017
38

8

35

11

9
3

Acompanhamento

Auditoria

2018

Inspeção

Levantamento

7

4

Monitoramento

Fonte: Sistema Sinergia.
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Das fiscalizações concluídas no trimestre, 27,1% (32) foram solicitadas pelo Congresso Nacional
e 72,9% (86) foram decorrentes da iniciativa do próprio Tribunal.

1.5. Atos de pessoal
O TCU 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).
2º trimestre
2017

Atos de pessoal
Apreciados conclusivamente:

2º trimestre
2018

Acumulado
2018

19.478

45.094

56.295

a) ilegais

236

247

729

b) legais

13.784

40.952

49.142

5.458

3.895

6.424

c) prejudicados por perda de objeto e por inépcia do ato
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU (Segecex).

Destaca-se que, dos 45.094 atos apreciados no trimestre, 247 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. No Portal TCU, página “Fiscalização de
Pessoal”, podem ser realizadas consultas e pesquisas referentes ao tema.

1.6. 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 necessariamente gera impacto
econômico imediato, mas visa, sobretudo, ao resguardo tempestivo da legalidade e da moralidade na
aplicação dos recursos públicos federais.
No trimestre, registram-se os seguintes dados sobre medidas cautelares:
Medidas Cautelares proferidas no trimestre
Quantidade de cautelares

25

Valor envolvido nas cautelares

R$ 56,366 bilhões

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

1.7. 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
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dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que
resulte dano ao erário, a autoridade administrativa competente deve instaurar Tomada de Contas Especial
(TCE), para apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano, com vistas à obtenção do
respectivo ressarcimento.
No 2º trimestre de 2018, o TCU julgou de forma definitiva as contas de 2.026 responsáveis.
Motivos do julgamento pela irregularidade
das contas no 2º trimestre de 2018

Responsáveis julgados em contas, por
resultado de julgamento
1.096
1.146

Regular
Regular com
ressalvas
Irregular

Desfalque ou desvio de dinheiro, bens
ou valores públicos
10%

Omissão no dever de
prestar contas
8%

360
291

Prática de ato
de gestão ilegal,
ilegítimo ou
antieconômico
34%

628
627

2ºT 2017
2ºT 2018
Dano ao erário
47%

Reincidência no descumprimento de
determinação
1%

Observação: a soma das quantidades por resultado de julgamento (2.064) é maior do que o total de responsáveis (2.026), pois um
mesmo responsável pode receber julgamento diferente em distintos processos, ao longo do trimestre.
Fonte: Sistemas Radar e Sinergia.

1.8. Condenações e sanções
Dos 596 processos de tomada e prestação de contas apreciados de forma conclusiva no trimestre, em
397 (66,61%) deles foram condenados 671 responsáveis ao ressarcimento de débito ou ao pagamento de
multa. Além disso, em outros 27 processos de fiscalização, denúncia e representação foram aplicadas multas a
69 responsáveis. Nos processos de contas, os responsáveis foram condenados ao ressarcimento de débito e ao
pagamento de multa em valores superiores a R$ 388,325 milhões, atualizados até as datas dos respectivos
acórdãos. Nos demais processos, foram aplicadas multas que totalizaram mais de R$ 1,449 milhão.
2º trimestre 2018
Valor das condenações (em R$)

Tipo de Processo
Débito

Multa

Total

Prestação de contas
Tomada de contas
Tomada de contas especial

451.186,72

259.600,00

710.786,72

439.481,68
344.209.977,50

9.000,00
42.956.300,00

448.481,68
387.166.277,50

Subtotal – Contas com débitos e/ou multas

345.100.645,90

43.224.900,00

388.325.545,90

0,00

1.449.958,04

1.449.958,04

345.100.645,90

44.674.858,04

389.775.503,94

Fiscalização, denúncia e representação
Total
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.
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No decorrer do 2º trimestre de 2018, o Tribunal inabilitou 66 responsáveis para o exercício de cargo
em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal. Além disso, 15 responsáveis
tiveram a indisponibilidade de bens decretada pelo TCU e 29 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 42 arrestos de bens de responsáveis em montante
suficiente ao ressarcimento dos respectivos danos causados ao erário. Mais detalhes 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 aludidos anexos ao presente relatório
apresentam a relação dos responsáveis condenados no período, independentemente do trânsito em
julgado da decisão condenatória.

1.9. 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 a distribuição, por tipo de determinação, dos processos deliberados no
trimestre e nos quais houve fixação de prazo a órgãos ou entidades para a adoção de providências.

Anulação, revogação,
suspensão, rescisão e
ajustes de Contrato (3)

Suspensão de pagamento ou
ressarcimento /retenção de
valores de Contrato (3)

Outros (0)

Anulação, revogação,
suspensão e ajustes em
Licitação (11)

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex).
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1.10. Atuação do Ministério Público junto ao TCU
O Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) é órgão autônomo e independente, cuja finalidade
principal é defender a ordem jurídica no âmbito de atuação do Tribunal. Compete-lhe dizer de direito,
oralmente ou por escrito, em todos os assuntos sujeitos à decisão do TCU. Trata-se de órgão composto por
um Procurador-Geral, três subprocuradores-gerais e quatro procuradores.
Ao MP/TCU também compete promover, junto à Advocacia-Geral da União (AGU) e demais órgãos
competentes, as medidas referentes à cobrança executiva dos débitos e multas imputados por acórdãos do
Tribunal. No 2º trimestre de 2018, foram autuados 815 processos de cobrança executiva, envolvendo cerca
de R$ 640,092 milhões. No mesmo período, o MP/TCU emitiu parecer em 7.739 processos, conforme
detalhado no quadro a seguir.

2º trimestre
2017

Tipo de processo
Admissão, aposentadoria, reforma e pensão

2º trimestre
2018

5.198

6.665

Auditoria, inspeção e levantamento

11

15

Consulta

1

3

Denúncia

2

4

Indisponibilidade de bens

--

1

Monitoramentos e acompanhamentos

7

7

Representação

48

26

Solicitação do Congresso Nacional

1

1

1.008

919

124

98

6.400

7.739

Tomada de Contas Especial
Tomada e prestação de contas
Total
Fonte: Sistema Sinergia.
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2

O CONGRESSO NACIONAL e o TCU
: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex).

Acumulado
trimestre
Conforme estabelece1º otrimestre
art. 711ºda
Constituição
Federal,
2018
2017
2018
o controle
é exercido
pelo
Nacional
Admissão, aposentadoria,
reforma e externo
pensão
2.611 Congresso
15.714
2.166
Auditoria, inspeção e levantamento
6 com o auxílio
43
14
do TCU.

__________________________________________________________________________________________
19

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU – 2º TRIMESTRE 2018

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 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 unidade 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, o Portal TCU (http://portal.tcu.gov.br/) 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 “O

Congresso Nacional e o TCU – Controle Externo Integrado”,
publicação que traz informações sobre a competência, o
organograma, as áreas fiscalizadas e as atividades relevantes
do TCU, bem como apresenta esclarecimentos de como o
Congresso, suas comissões e membros podem demandar
trabalhos ao Tribunal.
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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 sobr e trabalhos
efetuados. As solicitações são aprovadas pelos colegiados
do Congresso Nacional, de acordo com o estabelecido nos
incisos IV e VII do art. 71 da Constituição Federal.
Tais demandas são atendidas por meio da
instauração de processos no Tribunal denominados
Solicitações do Congresso Nacional (SCN), os quais têm
acompanhamento especial pela Assessoria Parlamentar do
TCU (Aspar), que presta apoio especializado em assuntos
relacionados ao Congresso Nacional e suas Casas.
Tendo em vista o tratamento prioritário que o
Tribunal dispensa às solicitações do Poder Legislativo que lhe
são encaminhadas, o Portal TCU disponibiliza plataforma que
permite consultar as Solicitações do Congresso Nacional
(SCN) protocolizadas. A seguir, a situação desses processos no
trimestre:
Solicitações do Congresso Nacional (SCN)

Quantidade

Processos de SCN encaminhados ao TCU

21

Processos de SCN apreciados

22

Processos de SCN em tramitação no TCU

95

Fonte: Assessoria Parlamentar do TCU (Aspar).

2.2.1. Principais processos de Solicitação do Congresso Nacional apreciados
Teve destaque as seguintes deliberações a partir de processos de SCN apreciados no trimestre:

Presidente do Senado Federal
Solicitação para que o TCU realize auditoria da dívida pública interna federal
Acórdão 1.084/2018-Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz
O TCU analisou solicitação de realização e auditoria da dívida pública interna federal encaminhado pelo
Presidente do Senado Federal.
O Tribunal informou ao solicitante que a não edição da lei para o estabelecimento de limites para os
montantes das dívidas mobiliária federal e consolidada da União, assim como da lei que prevê a instituição
do conselho de gestão fiscal, constitui fator crítico para a limitação do endividamento público e para a
harmonização e a coordenação entre os entes da Federação, comprometendo, notadamente, a efetividade
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do controle realizado pelo TCU, com base no art. 59, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar 101/2000, e o
exercício do controle social sobre o endividamento público e demais limites fiscais.
Foi determinada a realização de auditoria específica com o intuito de avaliar a eficiência e a transparência do
mecanismo de dealers dos títulos do tesouro brasileiro, de modo que possam, efetivamente, serem
identificadas operações ou grupos de operações eventualmente fora do padrão. Ademais, foram expedidas
determinações e recomendações aos órgãos e entidades relacionadas ao controle da dívida pública.

Comissão Externa da Câmara dos Deputados: Fiscalização da Concessionária ECO 101 - BR 101/ES
(CEXBR101)
TCU analisa Contrato de Concessão da BR-101/ES/BA
Acórdão 1.447/2018-Plenário. Relator: Min. Augusto Nardes
O Tribunal analisou Solicitação do Congresso Nacional que trata de pedido de fiscalização na Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT) para examinar a conformidade do Contrato de Concessão da BR-101/ES/BA,
a cargo da Concessionária ECO101, especialmente quanto ao atraso na execução dos investimentos previstos.
O TCU informou ao Coordenador da Comissão Externa da Câmara dos Deputados destinada a acompanhar e
fiscalizar a concessão da BR-101/BA/ES, de forma resumida, que:
1) foram detectadas falhas e irregularidades na atuação da ANTT no que concerne a revisões tarifárias
realizadas na concessão.
2) o valor total identificado de investimentos previstos para 3º ano de concessão e não realizados pela
concessionária, incluindo obras e serviços de caráter obrigatório e sistemas de operação, é de R$ 56 milhões
(a valores iniciais – janeiro de 2009).
3) os aspectos não abordados no processo em comento relativos ao aumento tarifário materializado pela
Resolução-ANTT 5.339/2017, a exemplo do efeito da Lei dos Caminhoneiros, foram apreciados pelo Acórdão
290/2018-Plenário – da relatoria do Min. Augusto Nardes – o qual manteve a suspensão do aumento
referente à parcela questionada à época.
O Tribunal fez determinações à ANTT com vistas a evitar inexecuções contratuais no âmbito do contrato de
concessão da BR – 101/ES/BA.

Comissão Mista Especial sobre a Lei Kandir (CME Lei Kandir)
TCU aborda perda de receita em decorrência da não incidência de ICMS
Acórdão 1.040/2018-Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz
Trata-se de solicitação do Presidente da Comissão Mista Especial sobre a Lei Kandir, na qual requereu do
Tribunal informações sobre as medidas adotadas para cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 25, que versa sobre a perda de receita
por parte dos governos estaduais e municipais em decorrência da não incidência do ICMS aplicável às
exportações de bens primários e semielaborados. Foi informado ao solicitante que:
1) O TCU está em tratativas com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de obter informações da base
de dados da Nota Fiscal Eletrônica que permitam avaliar se as unidades da federação cumprem as condições
estabelecidas no § 2º do art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) - regra de cessação
- para continuarem a receber repasses. Em seguida, será possível iniciar o procedimento de fixação de valor
do montante total a ser transferido e ao cálculo das respectivas cotas.
2) Caso a nova lei não seja editada no prazo estabelecido, o TCU adotará, todas as medidas necessárias ao seu
alcance, visando superar os entraves existentes e dar cumprimento à decisão do STF, em complemento às
atividades de levantamento e planejamento em curso.

__________________________________________________________________________________________
22

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU – 2º TRIMESTRE 2018

3) Para exercer adequadamente a competência constante da decisão do STF, é necessário que o Tribunal
tenha pleno acesso aos mecanismos fiscais, inclusive ao sigilo fiscal, bem como às bases de dados de
arrecadação de todos os estados e do Distrito Federal, para verificar a regularidade das operações tributárias
de desoneração das exportações e o montante das eventuais perdas decorrentes da não incidência de
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) sobre as exportações.

2.3. Audiências Públicas e Reuniões Técnicas
A participação do TCU em audiências públicas 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.

2.3.1. Câmara dos Deputados
Comissão
Comissão de Desenvolvimento
Urbano (CDU)

Tema Discutido

Data

Audiência Pública sobre o Fórum Interativo de Desenvolvimento
Urbano “Minha casa, minha vida”.

29/5/2018

Mesa Redonda acerca da atual situação da Confederação Brasileira
de Atletismo e o futuro da modalidade.

5/6/2018

Audiência Pública sobre o patrocínio estatal ao esporte brasileiro.

6/6/2018

Comissão de Legislação
Participativa (CLP)

Audiência Pública a respeito da crise dos hospitais universitários.

7/6/2018

Comissão Externa do Fundeb
(CEXFUND)

Audiência Pública sobre recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (Fundef) e do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb).

28/5/2018

Comissão do Esporte (CESPO)

Fonte: Assessoria Parlamentar do TCU (Aspar).

2.3.2. Senado Federal
Comissão

Tema Discutido

Data

Comissão de Transparência,
Governança, Fiscalização e
Controle e Defesa do
Consumidor (CTFC)

Audiência Pública sobre transparência e demais assuntos
relacionados ao Sistema S.

11/4/2018

Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA)

Audiência Pública acerca do Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA).

5/6/2018

Fonte: Assessoria Parlamentar do TCU (Aspar).
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No intuito de promover uma maior aproximação com as Comissões Temáticas do Parlamento,
autoridades do TCU e representantes de suas unidades técnicas realizam visitas periódicas aos
parlamentares do Congresso Nacional. Tais visitas têm por objetivo divulgar às Presidências das
Comissões os principais trabalhos do Tribunal relacionados às respectivas áreas de atuação.
Nesse sentido, foram realizados, no trimestre, 08 atendimentos a consultas solicitadas por órgãos
do Parlamento, bem como 21 reuniões técnicas com parlamentares/comissões, cabendo destacar as
reuniões sobre as emendas do TCU à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
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3

AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO
Destaques nos resultados da atuação finalística do TCU no
2º trimestre de 2018.
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3.AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

A diversidade e a abrangência da atuação do TCU 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 Tribunal 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.

3.1. Lista dos gestores com contas irregulares (Lista de inelegíveis)
Em ano de eleições, o Tribunal encaminha para a Justiça Eleitoral a lista de responsáveis com contas
julgadas irregulares. Tendo em vista os fins eleitorais, as informações se referem às contas julgadas nos oito
anos anteriores à eleição, segundo regras estabelecidas na Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 135/2010).
Desse modo, no mês de julho, o Presidente do TCU, Ministro Raimundo Carreiro, entregou ao
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ministro Luiz Fux, a lista contendo os nomes dos gestores
públicos com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União. A Justiça Eleitoral, com base em
critérios definidos em lei, decide se deve declarar a inelegibilidade dessas pessoas.
Constam da lista 7.431 nomes de gestores relacionados a 11.408 contas – uma mesma pessoa pode
ter mais de um processo. Quando da divulgação da lista, o Estado do Maranhão tinha 659 registros, seguido
do Rio de Janeiro, com 614, e de São Paulo, com 564. As informações serão atualizadas diariamente até a data
das eleições.
Como acessar a lista. Os dados estão disponíveis para consulta no Portal TCU, diretamente no sistema
de contas julgadas irregulares. A busca pode ser feita por nome, sobrenome, partes do nome ou CPF e
também há filtros por Estado e Município. O resultado traz o nome completo do responsável e link para
acessar a íntegra do acórdão relativo ao julgamento pela irregularidade de suas contas.
Twitter - Também é possível consultar a lista, via Twitter, onde o cidadão conta com a ajuda de um
assistente virtual: um chatbot, que ganhou o nome de Zello. A ferramenta é, na verdade, um robô com
inteligência artificial que interage com o
cidadão por meio de mensagens de texto,
prestando informações sobre a atuação do
TCU, bem como, possibilita que eleitor
consulte se determinado candidato teve
contas consideradas irregulares no Tribunal.
Converse

com

ele

em

https://goo.gl/NdfsMN .
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3.2. Contas do Presidente da República
No dia 13 de junho, o Tribunal
desempenhou, pela 83ª vez, a primeira das
competências que lhe são atribuídas pela
Constituição Federal: apreciar e emitir parecer
prévio conclusivo sobre as contas do Presidente
da República. A análise realizada pelo Tribunal
subsidia o Congresso Nacional com elementos
técnicos para emitir seu julgamento e, assim,
atender a sociedade, no seu justo anseio por
transparência e correção na gestão dos recursos
públicos.
Foram apreciadas as contas do Presidente
da República, Michel Temer, relativas ao
exercício de 2017. O parecer prévio do Tribunal
foi pela aprovação com ressalvas das contas do
Presidente. Ao todo, foram feitas 22 ressalvas,
24 recomendações e quatro alertas.
Registre-se que, no mesmo dia 13, o
Presidente do TCU, Ministro Raimundo Carreiro,
e o relator do processo, Ministro Vital do Rêgo,
entregaram o Relatório ao Presidente do
Congresso Nacional.
A íntegra do Relatório e Parecer Prévio, bem como as fichas síntese com os
principais destaques do Relatório podem ser acessados no Portal TCU.
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Competência do Presidente da República
Nos termos do art. 84, inciso XXIV, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da
República prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro do prazo de sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Conforme o inciso II do mesmo artigo, compete
ainda ao Presidente exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da Administração Federal.
Por seu turno, a competência para elaborar e consolidar o relatório sobre a execução dos orçamentos
da União é do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), por meio da Secretaria
Federal de Controle Interno, de acordo com o art. 24, inciso X, da Lei 10.180/2001, c/c o art. 68, inciso V, da
Lei 13.502/2017.
Já a competência para elaborar e consolidar o Balanço Geral da União é da Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda, de acordo com o art. 18, inciso VI, da Lei 10.180/2001, c/c o art. 7º, inciso
VI, do Decreto 6.976/2009.
Competência do Tribunal de Contas da União
Nos termos do art. 71, inciso I, da Constituição Federal, a opinião do TCU sobre as contas do Presidente
da República é materializada em Parecer Prévio, o qual é conclusivo no sentido de exprimir, se tais contas
representam adequadamente as posições financeira, orçamentária, contábil e patrimonial consolidadas no
encerramento do exercício, bem como se observam os princípios constitucionais e legais que regem a
Administração Pública Federal, com destaque para o cumprimento das normas constitucionais, legais e
regulamentares na execução dos orçamentos da União e nas demais operações realizadas com recursos
públicos federais, em especial quanto ao que estabelece a lei orçamentária anual.
Além disso, Relatório deverá conter informações referentes ao:
● Cumprimento dos programas previstos na lei orçamentária anual quanto à legitimidade, eficiência e
economicidade, bem como o atingimento de metas e a consonância destas com o plano plurianual e com a
lei de diretrizes orçamentárias;
● Reflexo da administração financeira e orçamentária federal no desenvolvimento econômico e social
do País; e
● Cumprimento dos limites e parâmetros estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).
Ressalte-se, contudo, que as Contas do Presidente representam a consolidação das contas individuais
de ministérios, órgãos e entidades federais dependentes do orçamento federal. Considerando que essas
contas individuais são certificadas e julgadas posteriormente, pode haver erros e irregularidades não
detectados no nível consolidado que venham a ser constatados e julgados no futuro, em atendimento ao que
dispõe o art. 71, inciso II, da Constituição Federal.
Feitas essas ponderações, o Tribunal considera que as evidências obtidas são suficientes e adequadas
para fundamentar as opiniões de auditoria que compõem o presente Parecer Prévio.
Competência do Congresso Nacional
De acordo com o art. 49, inciso IX, da Constituição Federal, é da competência exclusiva do Congresso
Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República.
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Para tanto, nos termos do art. 166, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, cabe à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) examinar e emitir parecer sobre as contas apresentadas
anualmente pelo Presidente da República.
O parecer prévio emitido pelo Tribunal é um subsídio tanto para o parecer da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização quanto para o julgamento do Congresso Nacional.

Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República
O Tribunal de Contas da União é de parecer que as Contas atinentes ao exercício de 2017, de responsabilidade do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, Michel Miguel Elias Temer Lulia, estão em condições de serem aprovadas com ressalvas pelo
Congresso Nacional.

1. Opinião sobre o relatório de execução dos orçamentos da União
Com base nos procedimentos aplicados e no escopo selecionado para a análise sobre a execução dos orçamentos da União, concluise que, exceto pelos efeitos das ressalvas constatadas, foram observados os princípios constitucionais e legais que regem a
administração pública federal, bem como as normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos da União
e nas demais operações realizadas com recursos públicos federais, em especial quanto ao que estabelece a lei orçamentária anual.

2. Opinião sobre o Balanço Geral da União
As demonstrações contábeis consolidadas da União, compostas pelos balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e pela
Demonstração das Variações Patrimoniais, exceto pelos possíveis efeitos das distorções consignadas no relatório, refletem a
situação patrimonial em 31/12/2017 e os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial relativos ao exercício encerrado nessa
data, de acordo com as disposições da Lei 4.320/1964, da Lei Complementar 101/2000 e das demais normas aplicáveis à
contabilidade federal.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves, em 13 de junho de 2018.

SÍNTESE DO RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Consoante a Lei 8.443/1992, as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República consistem
nos balanços gerais da União e no relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo
sobre a execução dos orçamentos de que trata o § 5° do art. 165 da Constituição Federal.
Encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira,
no dia 26/4/2018, as contas ora analisadas referem-se ao período de 1º/1/2017 a 31/12/2017, no qual ocupou
o cargo de Presidente da República o Excelentíssimo Senhor Michel Miguel Elias Temer Lulia.
A análise das Contas do Presidente da República constitui a mais nobre e complexa tarefa atribuída ao
Tribunal pela Constituição Federal, seja por se configurar em instrumento de accountability perante a
sociedade quanto à atuação governamental, seja pela amplitude e relevância dos temas tratados no que se
refere à gestão de recursos públicos na esfera da União.
Assim, o exame das Contas visa prover informações técnicas ao Poder Legislativo, compreendendo
opiniões sobre: (i) a fidedignidade das demonstrações contábeis consolidadas da União; e (ii) a regularidade
acerca da execução dos orçamentos da União, em especial no que tange ao atendimento a princípios e
diretrizes estabelecidos na Constituição, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Destarte, considerando a materialidade, a gravidade
e a repercussão negativa sobre a gestão governamental associadas às irregularidades ou distorções que
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venham a ser detectadas no âmbito das análises efetuadas, o TCU registra no parecer prévio sua conclusão
quanto à aprovação ou rejeição das contas prestadas pelo Presidente da República.
A seguir, descrevem-se os principais resultados apresentados no relatório. Inicialmente, apresenta-se
um panorama sobre a conjuntura econômica, financeira e orçamentária da União no exercício de 2017. Em
seguida, sintetiza-se a avaliação realizada pelo TCU acerca dos resultados da atuação do Governo no que se
refere à execução dos programas temáticos do PPA 2016-2019.
Logo após, apresentam-se os resultados dos exames realizados a respeito da conformidade da gestão
orçamentária e financeira no exercício de 2017 às regras insculpidas na Constituição Federal, na LRF, na LDO
e na LOA, fornecendo, assim, o fundamento para a opinião do TCU sobre a regularidade acerca da execução
dos orçamentos da União.
Apresenta-se, ainda, o embasamento para a opinião do TCU sobre o Balanço Geral da União (BGU).
Assim, são relatados os resultados e as conclusões da auditoria financeira realizada, exprimindo se as
demonstrações contábeis examinadas refletem, em todos os aspectos relevantes, as posições financeira,
orçamentária, contábil e patrimonial da União em 31/12/2017 e os resultados financeiro, orçamentário e
patrimonial do exercício encerrado nessa data.
Em seguida, registra-se a análise sobre o cumprimento de recomendações e a observância de alertas
exarados nos Relatórios sobre as Contas do Presidente da República referentes aos exercícios de 2014, 2015 e
2016.

CONJUNTURA ECONÔMICA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Cenário Macroeconômico Brasileiro
De modo geral, observou-se, durante o ano de 2017, melhoria no ambiente macroeconômico nacional, cujos
indicadores apresentaram, em maior ou menor grau, recuperação quando comparados ao recente quadro
recessivo enfrentado pelo país.
O Produto Interno Bruto (PIB) avançou, em 2017, 0,98% em termos reais, quando comparado ao exercício de
2016, passando de R$ 6,26 trilhões para R$ 6,56 trilhões, após dois períodos consecutivos de retração, com
quedas de 3,54% e 3,46%, ao final dos anos de 2015 e 2016, respectivamente.
Observa-se que houve retração da taxa de crescimento do PIB real per capita em 2014, 2015 e 2016, nos
percentuais equivalentes a -0,4%, -4,6% e -4,2%, respectivamente.
O consumo das famílias teve ligeira recuperação, passando de uma taxa negativa de 4,3% no encerramento
de 2016, para taxa ainda negativa de 1,0% no 4º trimestre de 2017. O consumo da Administração Pública
apresentou taxas inferiores às verificadas em 2016 (-0,1%), encerrando o exercício de 2017 em -0,6%.
A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) teve melhora significativa, apesar de continuar negativa, com a taxa
passando de -10,3% em 2016 para -1,8% em 2017.
A carga tributária com relação ao PIB, quando comparada com os exercícios de 2016 e 2017, manteve-se
praticamente constante, passando de 32,37% para 32,36%, correspondendo a uma arrecadação de tributos
em 2017 da ordem de R$ 2,1 trilhões e fazendo com que o Brasil se situasse abaixo de países desenvolvidos
da Europa, como França (53,1%) e Reino Unido (36,5%), mas acima de países do Brics, como China (27,5%) e
Índia (21,1%).
As exportações dos produtos brasileiros em 2017, no total de US$ 217,7 bilhões, tiveram aumento de 17,55%
se comparadas a 2016. As importações pelo Brasil, por sua vez, tiveram aumento de 9,6%, passando de US$
137,5 bilhões em 2016 para US$ 150,7 bilhões. Assim, a balança comercial brasileira apresentou superávit de
US$ 67 bilhões no encerramento de 2017, maior valor da série desde 1989, e 40,5% superior ao saldo de US$
47,7 bilhões obtido em 2016. O saldo das reservas internacionais atingiu US$ 382 bilhões em 2017, com um
crescimento da ordem de 2,6% sobre o saldo existente no final de 2016.
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A inflação medida no ano, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), alcançou o
percentual de 2,95%, abaixo do limite inferior da meta de inflação para o período estabelecida pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN) em 4,5%, com margem de 1,5 p.p. para mais ou para menos.
Evolução Anual da Taxa de Inflação (IPCA)
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A inflação anual sofreu forte redução em 2017 (2,95%), depois de ter alcançado em 2015 o patamar de
10,67%, seu maior valor nos últimos dez anos, e 6,29% em 2016.
No mesmo período, a taxa básica de juros, taxa Selic, que reflete a política monetária e que representa o
principal componente das taxas de captação de recursos no mercado pelo governo federal, passou de 13,65%
a.a., em 2016, para 7% a.a., em 2017, taxa esta fortemente influenciada pela tendência de queda da inflação
ao longo do ano de 2017.
Observou-se, também, uma forte redução da taxa de juros real ex-post (Taxa Selic a.a. menos taxa do IPCA a.a.
observada) de 7,36% a.a. em 2016 para 4,05% a.a. em 2017.
A taxa de desocupação da população apontou queda de 1,9 p.p. durante o exercício de 2017, passando de um
percentual de 13,7% relativo ao trimestre móvel de janeiro a março, representando 14,2 milhões de pessoas
sem trabalho, para 11,8% referente ao último trimestre do exercício, o equivalente a 12,3 milhões de pessoas.
Todavia, não se pode afirmar que há uma tendência sustentável de queda da taxa de desocupação, em vista
dos aumentos por ela experimentados já nos primeiros meses de 2018.

Política Fiscal
A política fiscal visa garantir a gestão financeira equilibrada dos recursos públicos, com vistas a assegurar
estabilidade e crescimento econômico, bem como uma trajetória sustentável da dívida pública.
Destacou-se que a receita primária, líquida de transferência por repartição da receita, prevista na Lei
13.414/2017 (LOA 2017) foi de R$ 1.187.458 milhões e a efetiva arrecadação totalizou R$ 1.154.746 milhões
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(97,2% da previsão da LOA). Já as despesas primárias previstas na LOA 2017 totalizaram R$ 1.326.450 milhões,
enquanto o total de execução de despesas primárias (pagas) foi de R$ 1.279.008 milhões (96%).
Conforme demonstrado no gráfico a seguir, desde 2014 há um descolamento significativo entre receitas e
despesas primárias em percentual do PIB, que se justifica tanto pela elevação das despesas primárias
obrigatórias no período analisado, quanto pela queda da arrecadação federal em virtude da crise econômica.
Observa-se que a participação das receitas primárias, em relação ao PIB, decresceu entre os anos de 2013 e
2016, mas apresentou leve alta no exercício de 2017, enquanto as despesas obrigatórias apresentaram
crescimento em todo o período. As despesas primárias discricionárias apresentaram certa estabilidade entre
2013 e 2016, e se reduziram de forma significativa em 2017.
Ao término de 2017, o resultado primário totalizou um déficit de R$ 119,4 bilhões, composto de déficit do
governo central de R$ 118,4 bilhões e de déficit das estatais federais de R$ 952 milhões.
Destacou-se, também, a trajetória do resultado primário do governo central de 2008 a 2017, passando de um
resultado superavitário de R$ 71,3 bilhões para um resultado deficitário de R$ 159,5 bilhões em 2016, o qual
diminuiu para R$ 118,4 bilhões em 2017. No que tange ao resultado nominal do governo federal, verificou-se
um déficit de R$ 459,3 bilhões em 2017, ante a um déficit de R$ 513,9 bilhões em 2015, e déficit de R$ 24,9
bilhões em 2008.
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Embora o resultado fiscal de 2017 tenha sido melhor do que o do ano anterior, quando se analisa a série
histórica desde 2008, observa-se uma deterioração da situação fiscal do país a partir de 2013, que
apresentava, àquela ocasião, resultado primário superavitário de R$ 75,3 bilhões e resultado nominal
deficitário de R$ 110,6 bilhões.

Benefícios Tributários, Financeiros e Creditícios
Os benefícios tributários, financeiros e creditícios tendem a impactar o resultado fiscal, pois reduzem a
arrecadação de receitas pelo Estado. Considerando o atual contexto de restrição fiscal enfrentado pela União,
os valores associados a esses benefícios devem ser sopesados em virtude do seu impacto nas contas públicas
e na capacidade do Estado para financiar as políticas públicas inseridas no orçamento da União.
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Evolução dos benefícios tributários, financeiros e creditícios em % do PIB
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Em 2017, as renúncias de receitas federais alcançaram o montante projetado de R$ 354,72 bilhões, o
que corresponde a 30,72% sobre a receita primária líquida e a 5,4% do PIB, sendo: R$ 270,4 bilhões de
benefícios tributários e R$ 84,3 bilhões de benefícios financeiros e creditícios.

No período de 2003 a 2017, os benefícios totais passaram de 3,0% do PIB, em 2003, para 5,4% em 2017,
atingindo o máximo de 6,7% em 2015. Vale ressaltar que o atual patamar observado de renúncia fiscal é de
tal magnitude que pode ter afetado o equilíbrio das contas públicas em 2017. No período de 2003-2008, as
renúncias fiscais alcançaram em média 3,4% do PIB, percentual que, por hipótese, replicado para o ano de
2017, corresponderia a uma renúncia de R$ 223 bilhões, ou seja, R$ 131 bilhões a menos do que o montante
observado em 2017. Tal economia, em 2017, seria suficiente para cobrir o déficit primário registrado de R$
118,4 bilhões ou para suprir praticamente a metade do déficit previdenciário agregado.
Com relação à regionalização das renúncias de receitas federais em 2017, a distribuição seguiu o mesmo padrão
de anos anteriores, com maior participação da Região Sudeste, a qual ficou com 48,7% do total das renúncias,
enquanto a Região Centro-Oeste teve a menor participação no total dos benefícios, no percentual de 11,2%.
Com relação aos benefícios financeiros e creditícios, após relevante alta no exercício de 2014 para 2015 (de
R$ 43,9 bilhões para R$ 128,8 bilhões), os anos de 2016 e 2017 apresentaram redução nos montantes (R$
115,3 bilhões e R$ 84,3 bilhões, respectivamente).
Em 2017, foram beneficiados mais de trinta fundos ou programas. A instituição que recebeu o maior valor foi o
BNDES, com 27,96% do total, sendo 18,58% referentes a empréstimos da União ao banco e 9,38% referentes ao
Programa de Sustentação do Investimento. Os fundos sociais que mais receberam benefícios foram o Fundo de
Amparo ao Trabalhador, com R$ 15,0 bilhões, apresentando uma pequena queda de 5,2% em relação a 2016, e
o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), com R$ 7,6 bilhões, com redução de 33,7% em relação a 2016.
No tocante a empréstimos e financiamentos com recursos do orçamento da União, consta da prestação de
contas do Presidente da República referente a 2017 (PCPR 2017) informação de que o Tesouro Nacional
repassou às agências financeiras o montante de R$ 30,7 bilhões e recebeu R$ 11,03 bilhões, o que resultou no
valor líquido de financiamento de R$ 19,67 bilhões, correspondente a 1,7% da receita líquida da União em
2017 (R$ 1,15 trilhão).
Verificou-se, na PCPR 2017, que foi registrado a menor o valor de R$ 576 milhões relativamente ao Fies. Desse
modo, o Tribunal recomendou ao governo federal que passe a informar, na PCPR, os valores de todas as
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rubricas (amortização, juros, multas e outras) referentes à restituição ao Tesouro Nacional dos recursos do Fies
e demais fundos ou programas anualmente decorrentes de empréstimos e financiamentos.
Destacou-se a Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) sobre renúncia de receitas (TC 015.940/2017-9),
apreciada nos termos do Acórdão 1.270/2018-TCU-Plenário, Relator Ministro José Múcio, em vista da
relevância dos achados constatados que apontaram para o fato de que: (i) 44% dos gastos tributários se
referem a políticas públicas para as quais não existe a definição de um órgão gestor responsável pela avaliação
dos resultados pretendidos; e (ii) aproximadamente 85% dos gastos tributários constantes do demonstrativo
de gastos tributários se referem a renúncias tributárias instituídas sem prazo de vigência.
Resultado Previdenciário e Despesas com Militares Inativos
O Tribunal analisou o resultado financeiro dos regimes de previdência pública em virtude da magnitude de
sua influência no resultado primário da União.
A previdência pública abrange o regime geral (RGPS – urbano e rural), o regime próprio dos servidores civis
(RPPS) e a despesa com os militares inativos. O resultado previdenciário representa a diferença entre receitas
e despesas afetas a esses regimes de previdência. Adicionalmente, e apenas para fins de análise conjunta,
foram computados os valores referentes aos militares.
Em 2017, 53% de todas as despesas primárias do governo central destinaram-se aos regimes públicos de
previdência. Sobressai o RGPS, que atende aos trabalhadores da iniciativa privada, com gastos de R$ 557
bilhões em 2017, um crescimento de 9,8% em relação ao ano anterior. Dessa forma, o RGPS teve um déficit
de R$ 182,45 bilhões. O resultado do Regime Próprio (RPPS), voltado aos servidores civis da União, por sua
vez, foi deficitário em R$ 48,7 bilhões, enquanto os pagamentos a inativos e pensionistas militares da União
geraram déficit de R$ 37,7 bilhões. Assim, o resultado consolidado atingiu um déficit de R$ 268 bilhões, o que
representa 4,1% do PIB (ante a 3,6% em 2016, 2,6% em 2015 e 2,1% em 2014).

Distribuição de receitas, despesas e resultado dos regimes previdenciários federais em 2017
R$ bilhões

Receitas
33,78

Despesas

3,34

Resultado

41,03

1,75

-37,68
-1,75

80,70

-46,92

374,78

RGPS

RPPS

Militares

557,2
3

-182,45

RGPS

RPPS

RGPS

RPPS

RPPS outras

Militares

RPPS outras

Militares

Fontes: RREO e BEPS.
Nota: o item “RPPS outras” se refere a gastos não estritamente direcionados a servidores civis da União, diz respeito a
rubricas como: Fundo Constitucional do Distrito Federal, inativos de ex-territórios, Instituto de Previdência dos
Congressistas (IPC), pensões especiais e complementação da extinta Rede Ferroviária Federal (RFFSA). Não houve
Receitas sob a rubrica “RPPS outras”.

O resultado previdenciário vem apresentando sucessivos déficits, em especial a partir de 2015, quando
passaram a sofrer fortes elevações em decorrência dos resultados negativos no âmbito dos benefícios rurais
e urbanos do RGPS.
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A previdência urbana do regime geral apresentou resultados superavitários no período 2009-2015. Entretanto,
ainda em 2015, a arrecadação registrou redução de 6,75%, em relação ao ano anterior, tendência de queda
que foi mantida nos exercícios seguintes de 2016 e 2017, em vista de elevadas taxas de desemprego, associado
ainda ao crescimento das despesas. Tal cenário modificou o equilíbrio entre receitas e despesas até então
existente no âmbito da previdência urbana, passando a registrar déficits em 2016 e 2017, respectivamente de
R$ 47,3 bilhões e R$ 71,7 bilhões, comprometendo ainda mais o equilíbrio das contas previdenciárias.
Os dados aqui apresentados demonstram que os déficits relacionados ao regime dos servidores civis (18%) e às
despesas com militares inativos (14%) vem apresentando pequena elevação ano a ano, atualmente no patamar
conjunto de 32% do déficit total. Já os déficits relativos ao RGPS dos trabalhadores rurais (41%) e urbanos (27%) estão
em crescente escalada, representando 68% do total do déficit previdenciário.
Esses números, ao tempo em que apontam as principais parcelas que contribuem para o déficit previdenciário e para
as despesas com militares, trazem à tona a necessidade urgente de ampla discussão acerca desses temas com vistas ao
equilíbrio das contas públicas.

Dívida Pública
A dívida pública representa o montante de recursos levantado pelo governo junto ao setor privado e às
agências multilaterais para financiar suas ações, inclusive as pretéritas, cuja mensuração restringe-se ao setor
público não financeiro.
Durante o exercício de 2017, a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), que abrange as dívidas da União,
estados, Distrito Federal e municípios, aumentou em R$ 476,2 bilhões, alcançando o montante de R$ 4,85
trilhões, passando de 69,8% para 74% do PIB. Já a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) alcançou o montante
de R$ 3,38 trilhões (51,6% do PIB). A Dívida Consolidada Líquida, indicador previsto na Lei de Responsabilidade
Fiscal, atingiu R$ 3,05 trilhões ao final de 2017, aumentando R$ 493,8 bilhões em relação ao ano anterior.
Especificamente em relação ao endividamento bruto, o seu incremento decorreu, principalmente e em maior
medida, da elevação da dívida mobiliária do Tesouro Nacional, com a emissão de títulos, que, apenas entre os
anos de 2016 e 2017, passou de R$ 2,97 trilhões para R$ 3,42 trilhões.
O expressivo endividamento nacional é fortemente pressionado pelas altas taxas de juros nominais pelas quais
o Brasil remunera seus credores. Os juros nominais do governo geral pagos em 2017 alcançaram o montante de
R$ 439,8 bilhões, o que equivale a 6,7% do PIB. O Brasil apresentou assim, em termos de proporção do PIB, o
segundo maior percentual de juros nominais entre os países emergentes e de renda média, ficando atrás apenas
do Egito. O gráfico seguinte mostra os percentuais de dívida bruta e juros nominais em proporção do PIB dos
países integrantes do grupo Brics e a média dos países emergentes integrantes do G-20 e da América Latina.
Dívida Bruta e Juros Nominais – 2017
% do PIB

74,0
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0,9
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Fontes: Monitor Fiscal do FMI - Outubro/2017 e Notas para Imprensa do BACEN - Janeiro/2018.

Em termos comparativos, enquanto o nível de endividamento bruto brasileiro alcança 74% do PIB, na Índia
esse valor é de 68,7%, na China, 47,6% e, na Rússia, 17,4%. O número está acima, inclusive, da média do
endividamento bruto observado nos países da América Latina (61%).
A dívida pública constitui importante componente da gestão fiscal, razão pela qual seu estoque e fluxos devem
ser permanentemente monitorados pela sociedade. O TCU, nesse contexto de vigilância constante, realizou
fiscalizações importantes sobre o tema nos últimos anos, como o levantamento com o objetivo de conhecer
os processos relacionados à gestão da dívida pública e identificar os riscos mais relevantes. Mais
recentemente, realizou auditoria para avaliar os principais fatores determinantes para a evolução da dívida
pública federal no período de vigência da LRF. A auditoria originou de solicitação do Congresso Nacional e
resultou no Acórdão 1.084/2018-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz. Dentre outras
questões, o trabalho enfatizou a importância do estabelecimento de limites para os montantes das dívidas
mobiliária e consolidada da União no controle do endividamento público federal.
Orçamento Público
A Lei Orçamentária Anual (Lei 13.414/2017) fixou despesas para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
(OFSS) em R$ 3,415 trilhões. As despesas empenhadas ao final do exercício corresponderam a 76% da dotação
atualizada. Do total empenhado, em 96% houve o efetivo desembolso de recursos financeiros (valores pagos).
As demais despesas foram inscritas em restos a pagar processados e não processados.
No tocante às receitas federais contidas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, verificou-se uma
arrecadação de R$ 2,58 trilhões, cerca de 24,3% abaixo do previsto. Apesar disso, houve um aumento de 0,29%
em relação ao exercício de 2016, em valores atualizados pelo IPCA, cujo principal fator foi a elevação de 6,4%
em relação a 2016 na arrecadação das receitas de contribuições, responsáveis por 31,7% do total arrecadado.
Com relação ao Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, a LOA 2017 aprovou despesas no
montante de R$ 90 bilhões, valor que, após créditos adicionais, foi reduzido para R$ 85,4 bilhões. Os
investimentos realizados pelas estatais alcançaram R$ 50,4 bilhões, correspondentes a 59% da dotação final
autorizada.
Com relação aos restos a pagar, observa-se que o montante ao final de 2017 teve elevação de cerca de 5% em
relação a 2016, após dois anos consecutivos de expressiva queda, totalizando R$ 155 bilhões. Destaca-se que
a Emenda Constitucional 95/2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal, também limita os pagamentos de restos
a pagar, ao estabelecer que tais pagamentos serão incluídos para fins de verificação do cumprimento dos
limites impostos (exceto os pagamentos de restos a pagar inscritos até 31/12/2015).

RESULTADOS DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL
O atual Plano Plurianual (PPA), denominado “Desenvolvimento, Produtividade e Inclusão Social”, com vigência
no período 2016–2019 (Lei 13.249/2016). Na dimensão estratégica, o plano delineia uma visão de futuro, que
se desdobra em quatro eixos estratégicos (educação de qualidade, redução das desigualdades, ampliação da
produtividade econômica e fortalecimento das instituições públicas). Para esses quatro eixos, concorrem 28
diretrizes estratégicas, que, por sua vez, desdobram-se nos 54 programas temáticos, 304 objetivos e 1.132 metas.
Integram o PPA os programas temáticos e os programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Os
programas temáticos compreendem tanto matérias identificadas claramente com uma função de governo
específica (e.g. “educação de qualidade para todos” e “fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS))”,
como assuntos de natureza transversal, a exemplo de “desenvolvimento regional e territorial” e “recursos
hídricos”. Do total de recursos previstos no PPA (R$ 7,9 trilhões), 84% correspondem aos programas temáticos.
Os valores restantes dirigem-se aos programas de gestão, manutenção e serviços, que dizem respeito ao
custeio dos órgãos públicos federais.
A cada programa temático do PPA associam-se indicadores, que são selecionados com a finalidade de permitir
o acompanhamento da evolução dos resultados nas diferentes áreas. Além disso, as intervenções
governamentais no escopo dos programas temáticos são explicitadas pelos objetivos – conceitos mais
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delimitados de atuação, iniciados por um verbo no infinitivo. Por exemplo, os cinco objetivos do programa
temático atinente à educação cuidam de “ampliar o atendimento de qualidade na educação básica”,
“fortalecer a formação e a valorização dos profissionais da educação”, e “ampliar o acesso à educação
profissional e tecnológica de qualidade”.
Cada objetivo tem um órgão responsável por sua execução, e um rol de metas e iniciativas esperadas para todo
o período. As metas são entregas, qualitativas ou quantitativas, que o governo deverá realizar, como medida do
alcance do objetivo. As iniciativas são “meios e mecanismos de gestão que viabilizam os objetivos e suas metas,
explicitando a lógica da intervenção”, como, por exemplo, a aquisição de veículos para transporte escolar.
O PPA contém valores globais esperados para as despesas com cada programa. Nas leis orçamentárias anuais,
as ações orçamentárias, que representam os bens e serviços ofertados pelo estado, vinculam-se aos objetivos
do plano plurianual. No entanto, não é possível associar as dotações orçamentárias às metas do PPA, o que
prejudica a análise de custos e da eficiência associada à implementação do plano.
Todo o Orçamento Geral da União se reflete no PPA, salvo as ações orçamentárias vinculadas aos programas
por operações especiais, voltadas especialmente para o refinanciamento e o serviço das dívidas externa e
interna. Quanto às fontes de recursos previstos, 66% provêm de receitas orçamentárias, 28%, de créditos
subsidiados (subsídios implícitos) e 6%, de gastos tributários.
O TCU tem acompanhado a evolução do PPA ao longo dos anos, pugnando por maior clareza e coerência com
programas de governo, efetiva definição de prioridades e incremento da transparência quanto à lógica que
norteia o planejamento. Com vistas a aperfeiçoar o atual PPA, o Tribunal veiculou, mediante o Acórdão
782/2016-TCU-Plenário, ministro José Múcio Monteiro, recomendações para que o Ministério do
Planejamento passe a disponibilizar valores de referência para as metas, apresentar os valores esperados para
os indicadores ao final do plano, estabelecer indicadores para monitorar a dimensão estratégica, apresentar
maior detalhamento com relação aos valores globais dos programas, e fornecer parâmetros de qualidade e
validade dos indicadores.
A análise da ação setorial do governo no Relatório sobre as Contas do Presidente da República busca fortalecer
a transparência e a comunicação entre governo e sociedade. Para isso, analisaram-se as informações de
desempenho (metas), que demonstram o resultado das intervenções governamentais, conforme definido no
PPA, pois tais instrumentos destacam as realizações do governo e os efeitos da atuação estatal para a
sociedade. O exame empreendido pelo TCU em 2017 buscou aferir a qualidade e a confiabilidade das
informações relacionadas às metas.
Do total de 1.132 metas presentes no PPA 2016-2019, foram examinadas 91 (8%) neste trabalho, conforme
critérios de materialidade e relevância. Dessa amostra, 13% das metas analisadas apresentaram
problemas de confiabilidade, e, em 43%, verificaram-se falhas na qualidade.

A partir de 2017, os órgãos responsáveis informam se as metas estão com andamento adequado. Em 78% das
metas analisadas, os órgãos afirmaram que havia parâmetros objetivos definidos para analisar o seu
andamento em 2017 (embora em alguns casos, as respostas não detalharam de forma suficiente o que seria
considerado andamento adequado). Nos demais 22%, não foram fornecidas informações que demonstrassem
a existência dos referidos parâmetros. Registrou-se a falta de transparência acerca de tais parâmetros, mesmo
nos casos em que os órgãos afirmam possuí-los.
As informações de desempenho devem ser confiáveis e úteis à: tomada de decisão por parte dos gestores;
prestação de contas; realimentação do ciclo de políticas públicas; alocação de recursos públicos. Os problemas
apontados implicam restrições aos potenciais benefícios dos instrumentos de desempenho, bem como
prejudicam a transparência e o acompanhamento dos compromissos pactuados pelo PPA.
Como resultado das análises, registrou-se a existência de falhas na confiabilidade e na qualidade de parcela
significativa das informações de desempenho apresentadas na Prestação de Contas do Presidente da
República de 2017 referentes às metas previstas no PPA.
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O fato de o PPA 2016-2019 não definir metas anuais não deve
impedir que haja mecanismos que permitam o
gerenciamento do seu desempenho anualmente. O
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão tem
desenvolvido ações para acompanhar o desempenho das
metas constantes do PPA.
Com relação ao desempenho acumulado (2016 e 2017), os
órgãos classificaram cada meta entre as opções: “Andamento
adequado”; “Meta prevista ao final do PPA já alcançada”; e
“Medidas a serem adotadas”. Assim, 55% das metas tiveram
o andamento considerado adequado pelos gestores. A opção
“medidas a serem adotadas” permite selecionar uma ou mais
medidas pré-definidas, sendo que o órgão deve preencher o
campo “detalhamento das providências a serem tomadas”,
informando as correções de rumos necessárias para que seja
possível atingir a meta até o final do período (2019).
Para verificar a efetividade desses avanços, o TCU
questionou aos órgãos responsáveis qual o critério para
considerar o andamento da meta como adequado ou não,
notadamente quanto à existência de parâmetros objetivos
definidos em 2017, para fins de comparação com a meta
executada no exercício. Concluiu-se que não há
uniformidade no tratamento da questão por parte dos
órgãos responsáveis:
• Em 78% das metas selecionadas, esses órgãos
informaram que havia parâmetros objetivos definidos para
analisar o andamento da meta em 2017, a exemplo do
Ministério da Saúde, que indicou os parâmetros esperados
para 2017 em cada uma das 19 metas analisadas;
• Em alguns casos, embora os órgãos tenham informado
que havia parâmetros objetivos esperados, as respostas não
detalharam de forma suficiente o que seria considerado
andamento adequado;
• Em 22% das metas questionadas, os órgãos responsáveis
não forneceram informações que demonstrassem qual
parâmetro foi utilizado em 2017 para classificar o andamento
da meta como adequado ou não.
Apesar dos avanços no monitoramento e na avaliação de
resultados, o PPA 2016-2019 continua não apresentando
metas anuais, o que implica restrições aos potenciais
benefícios dos instrumentos de medição de desempenho.
Isso constitui um obstáculo ao alcance da prestação de contas,
reduz a accountability e restringe o acompanhamento
tempestivo por parte sociedade dos compromissos pactuados
no PPA.

Quanto à qualidade, foram
apontadas deficiências em
39 metas (43%). Seguem
algumas falhas encontradas:
● metas
excessivamente
genéricas,
não
sendo
possível definir com clareza o
que se pretende alcançar
(Programa 2080 – Educação
de Qualidade para Todos);
● meta não realista, pois
não considera histórico de
realização,
limitações
existentes ou o prazo de
execução (Programa 2049 –
Moradia Digna);
● ausência de linha de
partida e de ponto de
chegada
objetivamente
definidos (Programa 2077 –
Agropecuária Sustentável).
Com relação à confiabilidade
dos dados apresentados, em
12 metas (13%) foram
encontradas
falhas.
Exemplos de problemas
verificados:
 precariedade na coleta e
no monitoramento dos
dados, processo cadastral
realizado por meio físico,
gestão
dos
processos
realizada por e-mail e correio
(Programa
2015
–
Fortalecimento do SUS);
 divergência no critério de
contabilização da meta –
moradias contratadas X
moradias
disponibilizadas
(Programa 2049 – Moradia
Digna).

Como resultado das análises, o TCU registrou em seu Parecer Prévio a existência de falhas na confiabilidade e
na qualidade de parcela significativa das informações de desempenho apresentadas na PCPR 2017 referentes
às metas previstas no Plano Plurianual 2016-2019 e emitiu recomendações ao Poder Executivo com o objetivo
de corrigir as distorções identificadas.
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CONFORMIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Além de contribuir para a transparência da gestão, fornecendo informações sobre a atuação do governo
federal, os exames efetuados pelo Tribunal de Contas da União visam verificar a conformidade dessa atuação
às normas regentes no âmbito das finanças públicas. Para isso, são realizadas auditorias específicas e análises
da PCPR, com o fim de subsidiar a emissão do parecer prévio exigido no inciso I do art. 71 da Constituição
Federal.
Assim, o Tribunal avaliou a adequação da gestão no exercício de 2017 às normas que regem a execução dos
orçamentos da União, em especial, à Constituição Federal, à Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 (LDO 2017),
à Lei Orçamentária Anual 2017 (LOA 2017) e à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Importa esclarecer que o resultado dessa avaliação, no que não aponta ilegalidade, não configura
certificação acerca da regularidade da gestão, em similitude ao disposto no art. 206 do Regimento Interno
do TCU (RITCU).
Desse modo, não foram identificadas impropriedades ou irregularidades na gestão com relação aos
seguintes pontos: abertura de créditos adicionais; aplicação mínima de recursos em ações e serviços
públicos de saúde; execução de despesas decorrentes de emendas parlamentares individuais; execução
do Orçamento de Investimento; “Regra de Ouro” das finanças públicas; limites do Novo Regime Fiscal
(“Teto de Gastos”); limites e parâmetros estabelecidos pela LRF (metas fiscais, contingenciamento,
despesas com pessoal, operações de crédito, garantias e contragarantias, disponibilidades de caixa, restos
a pagar, ações de recuperação de créditos); e, por fim, execução de metas e prioridades do exercício
previstas na LDO 2017.

Mínimo Constitucional em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
O art. 212 da Constituição Federal dispõe que a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por
cento da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, percentual que foi
cumprido, no ano de 2017, quando se observou o índice de 23,22%.
No entanto, observou-se a utilização de despesas com a complementação da União ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação
(Fundeb) em valor superior aos 30% máximos autorizados pelo inciso VIII do art. 60 do ADCT na
elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino,
constante do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), o que compromete o
acompanhamento efetivo dessas despesas. Assim, o Tribunal emitiu recomendação ao Ministério da
Fazenda, para que exclua os valores considerados indevidamente quando da elaboração do
demonstrativo.

Mínimo Constitucional da Irrigação
O art. 42, incisos I e II, do ADCT, estabelece que, durante quarenta anos, a União aplicará, dos recursos
destinados à irrigação, 20% na Região Centro-Oeste e 50% na Região Nordeste, preferencialmente no
semiárido. Ainda, prevê a norma constitucional que, desses percentuais, no mínimo 50% serão destinados a
projetos de irrigação que beneficiem agricultores familiares.
Em termos de execução orçamentária, dos R$ 103,66 milhões empenhados pelo Ministério da Integração
Nacional na subfunção Irrigação, 6,47% tiveram alocação genérica denominada “nacional”, e 93,53% foram
direcionados à Região Nordeste. Recurso algum foi destinado à Região Centro-Oeste.
Cabe o registro de que não foram trazidas informações que permitissem aferir o cumprimento dos percentuais
mínimos a serem destinados preferencialmente ao semiárido e aos agricultores familiares.
Restou evidenciado, portanto, que não foi cumprida a destinação mínima ao Centro-Oeste (mesmo no cenário
em que todo o valor denominado “nacional” fosse considerado como alocado nessa região), bem como não
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foi possível averiguar, em razão da ausência de informações para tanto, se o semiárido foi preferencialmente
contemplado e se o mínimo de 50% foi efetivamente direcionado à agricultura familiar.
Destacou-se, por fim, a baixa representatividade dos recursos destinados à irrigação, da ordem de R$ 100
milhões anuais, ante a grandiosidade do problema da seca que aflige, em especial, as regiões Nordeste e
Centro-Oeste. Diante dos efeitos naturais da implantação do novo regime fiscal (Emenda Constitucional
95/2016), a alocação de recursos para a irrigação nos próximos anos tende a ser ainda menor.
Por fim, com relação ao tema, na PCPR 2016 também foi constatada a falta de comprovação acerca do
cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos destinados à irrigação na região Centro-Oeste,
bem como a ausência de informações que possibilitassem verificar a alocação de recursos a projetos de
irrigação que beneficiem agricultores familiares.

Assim, considerando o descumprimento do mínimo exigido para a Região Centro-Oeste e a
ausência de informações sobre se o semiárido foi preferencialmente contemplado na Região
Nordeste e se no mínimo 50% dos percentuais previstos nos incisos I e II do art. 42 do ADCT
tiveram como público-alvo os agricultores familiares, foram consignadas no Parecer Prévio três
irregularidades e duas recomendações com o objetivo de dar transparência aos números e
possibilitar o controle sobre o cumprimento do referido dispositivo constitucional.

Teto de Gastos
A Emenda Constitucional 95/2016, que instituiu o novo regime fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, com vigência por vinte exercícios financeiros, fixou limites individualizados para
os diversos órgãos da Administração e estabeleceu como teto de gastos, para 2017, as despesas primárias
pagas no exercício de 2016, corrigidas em 7,2%.
Para os exercícios posteriores, o teto de gastos corresponderá ao valor do limite do exercício
imediatamente anterior, corrigido pela variação do IPCA, ou seja, da inflação, ou de outro índice que vier
a substituí-lo.
No exercício de 2017, as despesas primárias realizadas se situaram abaixo dos limites individuais de gastos
instituídos pela EC 95/2016. Destaca-se, entretanto, que o teto de gastos foi cumprido em vista do
contingenciamento de despesas discricionárias ao longo de 2017, notadamente para compensar a
elevação das despesas com o pagamento de benefícios previdenciários.
Para os próximos exercícios, com a tendência de elevação das despesas dos regimes de previdência, os
contingenciamentos das despesas discricionárias também devem aumentar, podendo comprometer, em
última instância, e apenas para mencionar os exemplos mais críticos, os recursos destinados ao custeio
de programas de saúde, educação e segurança, além dos investimentos e do funcionamento da máquina
pública, entre outros itens.
Somem-se ainda os já mencionados impactos orçamentários e financeiros ocasionados pelos aumentos
salariais escalonados concedidos aos servidores públicos federais em 2016, que acabam pressionando
significativamente o limite da despesa.
O gráfico a seguir mostra a evolução das despesas primárias em valores deflacionados, supondo fixas as
despesas relativas a pessoal e encargos e as demais despesas obrigatórias. Nesta projeção, as despesas com
benefícios previdenciários crescem no ritmo observado ao longo de 2016. As despesas discricionárias foram
estimadas por diferença em relação ao teto da EC 95/2016.
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Projeção das despesas primárias limitadas ao teto da EC 95/2016
Em R$ milhões de março de 2018
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Por essa projeção, as despesas discricionárias teriam que ser eliminadas até março de 2024 para que o teto seja
cumprido, o que acarretaria a total paralização das atividades da administração federal. Antes disso, já em 2020,
as despesas discricionárias deveriam ser reduzidas à metade do realizado em 2017 para atender o teto de gastos.
Destacou-se, também, que as despesas com pessoal do Poder Executivo apresentaram, em 2017, um
crescimento nominal de 12,5%, o qual decorreu dos aumentos salariais para servidores do Poder Executivo,
concedidos em 2016 e escalonados até 2019, oriundos de diversas leis aprovadas pelo Congresso Nacional. A
maioria dessas leis foi aprovada no 2º semestre de 2016 e quase a totalidade dos servidores do Poder Executivo
foi beneficiada. Pelas estimativas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o efeito dessas leis
até 2019 será de R$ 52 bilhões, sendo que o acumulado previsto para 2017 era de R$ 26 bilhões, valor bastante
próximo à variação das despesas com pessoal daquele Poder no exercício, que foi de R$ 23 bilhões.
Assim, embora em dezembro de 2016 tenha sido aprovada a EC 95/2016 buscando estabilizar o crescimento
da despesa primária, esses aumentos salariais concedidos pressionam significativamente o limite da despesa.
Isso faz com que os gastos com pessoal tomem uma parcela cada vez maior do limite de gastos, em paralelo
às despesas previdenciárias, que vêm apresentando significativos crescimentos reais nos últimos anos.
Buscando agregar à análise as informações relativas aos demais poderes e Ministério Público da União, o TCU
recomendou ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, na qualidade de órgão central do Sistema
de Planejamento e Orçamento Federal, que encaminhe ao Tribunal as estimativas dos impactos orçamentário e
financeiro, acumulados até o exercício de 2019, decorrentes dos reajustes salariais concedidos no exercício de 2016
às diversas carreiras dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público da União.
Dessa forma, o cenário que se firma é assaz preocupante. O crescimento das despesas com a previdência e
com pessoal poderá, já no curto ou médio prazo, se essa tendência não for revertida, paralisar o país, seja em
razão do declínio dos recursos disponíveis para manutenção da máquina administrativa e dos serviços
públicos, seja pelo comprometimento da capacidade de geração de crescimento econômico em decorrência
dos cortes nos investimentos estatais.
Assim, o Tribunal emitiu alerta ao Poder Executivo Federal de que a manutenção da atual dinâmica de
expansão das despesas obrigatórias, em especial das despesas previdenciárias e das despesas com pessoal,
acarreta riscos iminentes e significativos de descumprimento dos limites estabelecidos pela EC 95/2016 e/ou
grave comprometimento da capacidade operacional dos órgãos federais para prestação de serviços públicos
essenciais aos cidadãos.
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Regra de Ouro
A regra de ouro das finanças públicas, amparada no art. 167, inciso III, da CF/1988, de forma bastante sintética,
estabelece a proibição de o governo se endividar para custear despesas operacionais. Assim, é vedada a
realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital no mesmo período.
Em 2017, o montante de receitas de operações de crédito, no valor de R$ 870,18 bilhões, foi inferior aos R$
898,98 bilhões relativos às despesas de capital realizadas. Dessa forma, conquanto a regra de ouro tenha sido
cumprida no exercício, foi constatada a menor margem de suficiência dos últimos dez anos, de apenas R$ 28,8
bilhões, número que chegou a alcançar R$ 286 bilhões no ano de 2012.
Margem de Suficiência da Regra de Ouro x Resultado Primário do Governo Central – 2008 a 2021
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Fontes: Informe da Dívida – Projeções para a Regra de Ouro – STN/MF e PLDO/2019
Obs.: a margem de suficiência corresponde ao montante de despesas de capital que supera as receitas de operações de crédito
consideradas para apuração em um determinado período (ou seja: margem de suficiência = despesas de capital - receitas de
operações de crédito).

Cabe o registro de que o cumprimento da regra de ouro em 2017 foi possível em razão de o governo ter
adotado medidas ocasionais a fim de obter receitas não recorrentes e extraordinárias, a exemplo das
devoluções antecipadas de recursos do BNDES e das transferências do resultado positivo do Banco
Central para o Tesouro Nacional.
A projeção realizada para os próximos exercícios revela que, caso o governo não adote medidas
estruturantes, a regra de ouro poderá não ser plenamente cumprida em 2018, ante a insuficiência
prevista de R$ 182 bilhões, podendo alcançar uma insuficiência de R$ 307 bilhões em 2020.
Essa situação decorre, especialmente, dos sucessivos déficits primários do governo central, que vêm
ocorrendo desde 2014 e com previsão de que perdurem, pelo menos, até 2021. Os déficits impõem ao Tesouro
Nacional a necessidade de realização de operações de crédito para custear despesas primárias correntes,
inclusive, para pagamentos de pessoal, benefícios previdenciários e juros da dívida. A dotação para o
financiamento de despesas dessa natureza, com fontes de recursos provenientes da emissão de títulos passou
de R$ 179,3 bilhões, em 2014, para R$ 418,9 bilhões, em 2018, conforme se verifica nas respectivas leis
orçamentárias anuais.
Em outras palavras, estamos diante de um cenário futuro no qual o governo poderá ter que tomar
empréstimos para financiar suas despesas correntes. Veja-se que tal situação, se concretizada, pode acarretar
perversas consequências, uma vez que o país estaria se endividando não para fazer frente a investimentos que
teriam o potencial de beneficiar as gerações futuras, mas sim para financiar os seus gastos de funcionamento.
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Assim, o atual cenário econômico e fiscal imporá ao Estado enormes desafios ao cumprimento da “Regra de
Ouro” nos próximos anos. Nesse contexto, o PLDO/2019 já sinaliza que o Poder Executivo deverá utilizar a
excepcionalização à “Regra de Ouro” prevista na Constituição (parte final do inciso III do art. 167). Para tanto,
há previsão de que o PLOA/2019 e a respectiva LOA/2019 poderão conter receitas de operações de crédito e
programações de despesas correntes primárias condicionadas à aprovação de projeto de lei de abertura de
créditos suplementares ou especiais por maioria absoluta do Congresso Nacional.
Eventual violação do disposto no art. 167, inciso III, da Constituição Federal, pode acarretar sanção ao
Presidente da República, além de ensejar potenciais consequências de caráter econômico e fiscal, como o
cancelamento de operações de crédito e a falta de recursos para pagamento de despesas correntes. Diante
disso, o TCU emitiu alerta ao Poder Executivo Federal acerca do risco de realização de operações de crédito
em montante superior ao das despesas de capital, em face do ambiente de sucessivos déficits primários e da
necessidade de manutenção da oferta dos serviços públicos ao cidadão.

Metas fiscais
A meta fiscal de resultado primário fixada pela LDO 2017 (Lei 13.408/2016) foi de déficit primário para os
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) no valor de R$ 139 bilhões, que representou -2,05% do PIB
projetado à época, de R$ 6.780 bilhões. Foram estimadas receitas primárias de R$ 1.182,5 bilhões (17,4% do
PIB) e despesas primárias de R$ 1.321,5 bilhões (19,5% do PIB). Consequentemente, o resultado primário do
Governo Central deficitário alcançaria R$ 139 bilhões, o qual, acrescido do déficit das empresas estatais
federais de R$ 3,0 bilhões, resultaria em déficit primário do governo federal de R$ 142 bilhões (-2,1% do PIB).
Posteriormente, a Lei 13.480/2017 alterou as metas fiscais da LDO 2017, estabelecendo meta fiscal do setor
público consolidado de déficit de R$ 163,1 bilhões, composto de déficit dos OFSS de R$ 159 bilhões, déficit do
Programa de Dispêndios Globais das empresas estatais federais de R$ 3 bilhões e pelo déficit de estados,
Distrito Federal e municípios de R$ 1,1 bilhão.
Em obediência ao art. 8º da LRF e ao art. 57 da LDO 2017, foi publicado o Decreto 8.961/2017, que dispôs
sobre a programação orçamentária e financeira e estabeleceu o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2017, tendo como referência os valores fixados na LOA de 2017.
Há que se registrar a atuação tempestiva desta Corte de Contas, que, ainda em julho de 2017, emitiu alerta
ao Poder Executivo relativamente ao risco de não alcance da meta fiscal anual, em razão da possibilidade de
frustração de receitas de concessões no valor de R$ 19,3 bilhões.
Ao longo do ano, o Decreto 8.961/2017 sofreu alterações como resultado das reavaliações realizadas
bimestralmente. Dessa forma, foram realizadas restrições e ampliações nos limites de movimentação e
empenho das despesas discricionárias, em consonância com a meta de resultado primário estabelecida. Ao final
do exercício, verificou-se um contingenciamento acumulado de R$ 19,3 bilhões no âmbito do Poder Executivo.
Assim, verificou-se o cumprimento da meta de resultado primário tanto do setor público consolidado não
financeiro quanto do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do Governo Central estabelecidas para 2017,
como demonstrado a seguir:
Meta Fiscal do Exercício de 2017
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Despesas com Pessoal
Com relação aos limites de despesas com pessoal, verificou-se que, em 2017, todos os órgãos individualmente
cumpriram os limites prudencial e máximo estabelecidos pelos arts. 20 e 22 da LRF. A despesa líquida com
pessoal (despesa bruta menos despesas não computadas) apresentou elevação, em termos correntes, de R$
25 bilhões em relação aos gastos em 2016, ou seja, de 11%. Com os valores deflacionados, tem-se que a DLP
cresceu, em termos reais, 8% em 2017. As informações obtidas revelaram que os motivos para esse aumento
são decorrentes dos reajustes salariais aprovados em 2016 e 2017.

Requisitos para Instituição de Renúncias de Receitas Tributárias
O Tribunal avaliou também a conformidade da instituição de renúncias tributárias em 2017 com relação ao
disposto no art. 150, § 6º, da Constituição Federal, no art. 113 do ADCT, no art. 14 da LRF e nos arts. 117 e 118
da LDO/2017.
O dispositivo constitucional exige que os benefícios tributários sejam concedidos somente por lei específica
que regule exclusivamente a matéria ou o respectivo tributo, sendo que o art. 13 do ADCT impõe que a
proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada
da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro.
A LRF, por sua vez, acrescenta que a concessão ou ampliação desses benefícios deve: conter estimativa do
impacto orçamentário-financeiro; atender ao disposto nas LDOs; demonstrar que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita orçamentária e que não afetará as metas de resultados fiscais, ou, alternativamente,
conter indicação de medidas de compensação tributárias.
Adicionalmente, a LDO/2017 exige: estimativa dos efeitos no exercício que entrar em vigor e nos dois
subsequentes; demonstração da memória de cálculo e correspondente compensação; consignação de
objetivo; e vigência máxima do benefício concedido de cinco anos.
Após as verificações pertinentes, detectou-se o descumprimento das exigências previstas nos dispositivos
supramencionados no exercício de 2017 quando da:
a) proposição das seguintes Medidas Provisórias de 2017: (i) 778: ausência da memória de cálculo do impacto
do parcelamento de dívidas, do prazo de encerramento de vigência da renúncia, de inclusão da desoneração
no PLOA 2018 e do registro sobre a correspondente compensação como medida alternativa; (ii) 783: ausência
da memória de cálculo do impacto do parcelamento de dívidas, de inclusão da desoneração no PLOA 2018 e
do registro sobre a correspondente compensação como medida alternativa, e prazo de parcelamento de
pagamento de dívidas superior a 5 anos; (iii) 793: ausência na exposição de motivos da compensação da
renúncia estabelecida e de inclusão da desoneração nos PLOA 2017 e 2018; e (iv) 795 (convertida na Lei
13.586/2017): ausência da memória de cálculo da estimativa das desonerações e de demonstrativo de que as
desonerações não afetariam as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da LDO para 2018; e
b) da sanção das seguintes leis de 2017: (i) 13.485: ampliação do benefício de redução das multas
estabelecidas pela MP 778/2017 desacompanhada da reestimativa do impacto fiscal; e (ii) 13.496: ampliação
do benefício de redução das multas estabelecidas pela MP 783/2017 desacompanhada da reestimativa do
impacto fiscal.
Assim, o Tribunal registrou essa irregularidade no Parecer Prévio e emitiu alerta ao Poder Executivo acerca da
ausência de requisitos legais quando da proposição de ato normativo ou sanção de projeto de lei originário
do Poder Legislativo, conforme contatado nos atos acima mencionados.
Ainda no que se refere à renúncia de receitas, observou-se a existência de divergências na divulgação das
informações concernentes às desonerações tributárias instituídas em 2017 pela Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda, comprometendo a transparência relativa aos benefícios tributários perante à
sociedade. Destarte, o Tribunal emitiu recomendação ao Ministério da Fazenda para correção dessa
impropriedade.
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Recuperação de créditos
Um dos aspectos importantes da gestão fiscal da receita evidenciado na PCPR é o conjunto de ações voltadas
à recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, em observância ao art. 58 da LRF. Verificouse que o montante de créditos ainda não recuperados pela União alcançou R$ 3,5 trilhões ao final de 2017,
compreendendo: R$ 146,2 bilhões em créditos parcelados não inscritos em dívida ativa, R$ 2,1 trilhões em
créditos inscritos em dívida ativa e R$ 1,3 trilhão em créditos com exigibilidade suspensa. Assim, o montante
total de créditos a recuperar equivale a 54,2% do PIB de 2017 e representa um crescimento de 7,1% em relação
ao ano anterior.
Observa-se, ao longo dos últimos exercícios, uma deterioração da capacidade de realização dos créditos
inscritos em dívida ativa. No entanto, o grau de realização da receita da dívida ativa aferido em 2017, de 1,05%,
apresentou uma leve recuperação frente ao observado no exercício anterior, que foi de 0,77%. Isso decorreu,
principalmente, do crescimento da arrecadação da dívida ativa provocado pelos programas de parcelamento
especiais instituídos no exercício.
Instituídos com o propósito de estimular o contribuinte a quitar espontaneamente suas obrigações tributárias,
mediante condições diferenciadas para pagamento, e, por consequência, promover o incremento da
arrecadação, os parcelamentos especiais oferecem longos prazos de pagamento e, em alguns casos,
abatimentos de até 100% de multas, juros e encargos legais. Desde a edição do Programa de Recuperação
Fiscal pela Lei 9.964/2000, foram criados cerca de 28 novos parcelamentos especiais, todos oferecendo
significativas reduções de multas, juros e encargos legais.
Os parcelamentos especiais editados em 2017, à semelhança dos demais, exigem, entre as opções de adesão,
o pagamento de parcela significativa do débito consolidado. Isso resulta num súbito incremento da
arrecadação durante o período de adesão aos programas, que tende a diminuir nos períodos subsequentes.
Observa-se um baixo índice de quitação dos parcelamentos, seja pela inadimplência ou descumprimento das
regras pelo optante, seja pela opção do contribuinte de incluir a dívida parcelada em outro programa
superveniente. Essa opção de migração de um parcelamento para outro evidencia uma estratégia do
contribuinte que pretende promover a rolagem das suas dívidas. Assim, o grande número de parcelamentos
surgidos disseminou a cultura de não pagamento de dívidas na expectativa de criação de novos programas.
Assim, a leve recuperação da capacidade de arrecadação dos
créditos inscritos na Dívida Ativa da União, em 2017, decorreu
principalmente do crescimento da arrecadação provocada pelo
aporte significativo de contribuintes, no momento da adesão,
aos programas de parcelamentos especiais instituídos no
exercício. Esses programas, no entanto, por exigirem do
contribuinte parcelas menores nos períodos subsequentes,
tendem a reduzir sua participação na arrecadação da dívida nos
exercícios seguintes, deixando uma incerteza quanto à efetiva
recuperação da dívida ativa no médio e no longo prazo.

Baseado
nessas
constatações,
conjugado ao aumento expressivo do
passivo tributário administrado pela
RFB, concluiu-se que o parcelamento,
além de não ser um instrumento eficaz
para recuperação do crédito tributário,
causa efeitos danosos de longo prazo
na arrecadação tributária.

Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias
Conforme disposto na Constituição Federal, a LDO deve definir as metas e prioridades da administração
pública federal para o exercício de sua vigência. Relativamente às prioridades definidas na LDO 2017,
constatou-se que as prioridades se restringiram ao seu anexo de prioridades e metas, tendo ocorrido redução
com relação às prioridades constantes da LDO 2016, que contemplava também prioridades e metas do PPA
2016/2019. Assim, na LDO 2017, a priorização da administração pública federal compreendeu as
programações incluídas ou acrescidas por emendas de bancada estadual constantes da Seção I do Anexo de
Prioridades e Metas e as demais programações prioritárias constantes da Seção II desse mesmo anexo.
No caso das emendas parlamentares de bancada, no exercício de 2017, a execução orçamentária das ações
decorrentes dessas emendas atingiu o percentual de 95,8% do limite de empenho estabelecido após o
contingenciamento da despesa, o que se mostrou condizente com a prioridade dada a essas emendas.
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Ressalte-se, entretanto, que 64,3% do valor empenhado foi inscrito em restos a pagar não processados.
Quanto às demais programações prioritárias, constatou-se, por meio de consultas ao Tesouro Gerencial, que
a execução orçamentária das referidas programações foi de 99,28% da dotação atualizada, percentual
condizente com a prioridade que lhes foi conferida.

AUDITORIA DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO (BGU)
A auditoria do Balanço Geral da União referente ao exercício de 2017 teve o intuito de verificar se as
demonstrações consolidadas da União refletem, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e os
resultados financeiro, patrimonial e orçamentário da União em 31/12/2017.
O escopo da análise foi a verificação da confiabilidade das demonstrações contábeis consolidadas do governo
federal. Frise-se que as constatações se referem somente ao aspecto contábil das transações e saldos
auditados.
A auditoria foi conduzida de acordo com as normas de auditoria do Tribunal de Contas da União, com o Manual
de Auditoria Financeira e, no que aplicável, com as normas internacionais de auditoria.
Entende-se como distorção a diferença entre a informação contábil declarada e a informação contábil
requerida, considerando a estrutura de relatório financeiro aplicável, no que concerne ao valor, à
classificação, à apresentação ou à divulgação de um ou mais itens das demonstrações, alterando a percepção
do leitor sobre as informações ali contidas.
Cabe destacar que, de acordo com as normas de auditoria financeira, o auditor tem a responsabilidade de
emitir uma opinião modificada sobre as demonstrações consolidadas auditadas quando concluir que a
evidência de auditoria obtida não lhe permite afirmar que as demonstrações financeiras como um todo estão
livres de distorção relevante.
A seguir, são descritas as principais ocorrências que motivaram a opinião com ressalva.
Menciona-se, inicialmente, a abstenção de opinião de auditoria acerca dos créditos tributários a receber
registrados na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em decorrência da sonegação de informações e
de acesso a sistemas daquele órgão aos auditores desta Corte, sob o argumento de observância do sigilo fiscal.
Na oportunidade, foram encontradas distorções nas contas de créditos tributários a receber, mas com base
somente nas informações consolidadas fornecidas pela própria RFB, na medida em que a equipe de auditoria
não pôde ter acesso aos dados primários.
Em que pese a abstenção de opinião não ter trazido impacto significativo na emissão do parecer prévio, dado
que as desconformidades observadas nas contas de créditos a receber a cargo da RFB não são suficientes para
comprometer a confiabilidade das informações integrantes do BGU, o TCU emitiu alerta ao Ministério da
Fazenda, a despeito de eventuais medidas já adotadas, de que a obstrução dos trabalhos de auditoria
financeira do TCU em suas demonstrações contábeis, com a finalidade de trazer subsídios à apreciação das
contas do Presidente da República, pode comprometer a emissão de opinião por parte desta Corte de Contas.
Com relação aos ativos imobilizados, foi identificada uma subavaliação de pelo menos R$ 150 bilhões,
decorrente da não contabilização de 80% dos 7.760 imóveis pertencentes ao Instituto de Colonização e
Reforma Agrária (Incra) ou de sua contabilização a valores abaixo dos de mercado. Caso se considere o valor
de mercado atualizado, a distorção poderia atingir a cifra de R$ 211 bilhões.
Distorção contábil de mesma índole também foi constatada na Prestação de Contas relativa ao exercício de
2016, quando foi então objeto de recomendação. Nessa oportunidade, a ocorrência foi parcialmente corrigida
com o registro de imóveis pelo governo em 2018, no montante de R$ 111,8 bilhões. Nessa esteira, apesar da
correção parcial realizada, considerou-se pertinente a recomendação para que sejam considerados, quando
do registro do ativo, os valores atualizados dos imóveis destinados à reforma agrária.
Também foi identificada subavaliação do passivo, da ordem de R$ 101,7 bilhões, decorrente do registro a
menor de provisão para riscos fiscais em razão de decisões judiciais provavelmente desfavoráveis à União.
Mencionado valor se refere à ação judicial que questiona a cobrança de PIS e Cofins sobre base de cálculo que
inclui ICMS e que, atualmente, encontra-se pendente de apreciação de embargos de declaração pelo STF em
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face de decisão desfavorável à União em sede de recurso extraordinário (RE 574.706), em que foi reconhecida
repercussão geral.
A esse respeito, a Secretaria do Tesouro Nacional promoveu, em 4/5/2018, a regularização da ocorrência
mencionada por meio do registro do valor correspondente a R$ 101,7 bilhões, o que não afastou, contudo, a
necessidade de recomendação à Casa Civil e à Advocacia-Geral da União para que atuem de sorte a evitar
novas distorções de mesma espécie.
Cabe citar a distorção relacionada à deficiência na projeção das despesas futuras com militares inativos,
ocorrência apontada nos relatórios das contas prestadas pelo Presidente da República desde o exercício de
2013 e considerada pendente de resolução nas contas do ano de 2016, o que ensejou recomendação à Casa
Civil e ao Ministério da Defesa no sentido da elaboração das projeções dessas despesas no horizonte de 75
anos, devendo ser registradas nas notas explicativas das demonstrações contábeis. Essa recomendação foi
parcialmente atendida, porquanto a projeção da despesa foi realizada para o prazo de vinte anos, sem
considerar, as especificidades e premissas próprias desse tipo de avaliação de despesa futura.
A discussão acerca da natureza jurídica das despesas relacionadas à proteção social dos militares, travada no
âmbito do TC 034.660/2014-3, encontra-se pendente de decisão final no âmbito desta Corte de Contas. Desse
modo, apesar de entender necessária a realização de previsão e respectivo registro dos dispêndios futuros
com militares inativos, o Tribunal julgou mais adequado aguardar o deslinde da questão para que se
promovam, no momento adequado, os registros contábeis devidos, considerando a natureza jurídica que se
descortinar para tal tipo de despesa.
Assim, reiterou-se a recomendação das Contas de 2016 de manter nas notas explicativas das demonstrações
contábeis a projeção da despesa com militares inativos para os próximos 75 anos, mesmo prazo aplicável aos
servidores civis, com a observação adicional de que, nessa projeção, sejam considerados, entre outros,
critérios relacionados a regras de elegibilidade, hipóteses financeiras e econômicas, sem que isso implique
qualquer prejulgamento acerca da natureza jurídica desse tipo de despesa, a ser decidida por esta Corte em
processo específico.
Assim, a opinião modificada apresentada advém de distorções identificadas, tanto quantificáveis quanto não
quantificáveis, cujos possíveis efeitos sobre as demonstrações financeiras consolidadas representam ou
poderiam representar uma parcela substancial do total de ativos e passivos da União, bem assim de suas
receitas e despesas.
Nesse sentido, de acordo com as normas de auditoria financeira, as evidências relatadas no Relatório
apontaram para a existência de distorções das informações contábeis constantes nas demonstrações
financeiras consolidadas da União, respaldando de forma inequívoca a opinião de auditoria consignada no
Relatório e no Parecer Prévio.
Cabe ressaltar que, em decorrência da comunicação das principais distorções identificadas na auditoria do
exercício, que poderiam comprometer a opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas, a Casa Civil,
em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, promoveu diversas ações para corrigir os problemas
apontados.
Como resultado desses esforços, foram feitos os seguintes lançamentos contábeis em maio de 2018: registro
dos imóveis destinados à reforma agrária, no montante de R$ 111,8 bilhões; registro de provisão para riscos
fiscais, no montante de R$ 101,7 bilhões, referente à ação judicial sobre a base de cálculo do PIS/Cofins; e
registro de provisão para garantias concedidas ao estado do Rio de Janeiro, no montante de R$ 13,85 bilhões.
Com isso, as principais distorções identificadas na auditoria do BGU, conquanto tenham afetado as
informações apresentadas no Balanço Geral da União de 2017, foram contabilmente ajustadas no exercício de
2018, influenciando a opinião da equipe de auditoria.
Além das distorções identificadas, foi constatada também deficiência nos controles internos contábeis,
decorrente da ausência de critério uniforme para a apropriação e contabilização de juros a receber. Conforme
o Pronunciamento Técnico CPC 23 e a NBC TSP Estrutura Conceitual, devem ser aplicadas políticas contábeis
uniformes para transações semelhantes.
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Após a análise das evidências obtidas na auditoria, considerando o conjunto das constatações identificadas na
auditoria das Demonstrações Consolidadas da União de 2017, bem como as correções procedidas posteriormente,
conclui-se que os Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais,
Demonstração dos Fluxos de Caixa e da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 2017 refletem a
situação patrimonial, em 31/12/2017, e os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial do exercício de 2017,
exceto pelas ressalvas apresentadas no capítulo 5 deste Relatório e no Parecer Prévio.

Dessa forma, com vistas ao aperfeiçoamento dos processos de elaboração e divulgação do Balanço Geral da União,
foram emitidas recomendações destinadas a diversos órgãos e entidades da administração pública federal.

MONITORAMENTO DAS DELIBERAÇÕES SOBRE AS CONTAS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE
2014, 2015 E 2016
No âmbito do Relatório sobre as Contas do Presidente da República, o TCU emite recomendações e alertas
aos órgãos e entidades responsáveis pela conformidade na execução dos orçamentos e na gestão dos recursos
públicos federais e pela confiabilidade das informações contábeis, buscando assegurar a transparência das
contas públicas e a observância dos princípios que regem a Administração Pública. Nesse sentido, uma das
diretrizes do Relatório sobre as Contas do exercício de 2017 foi o monitoramento das deliberações veiculadas
nas Contas de 2014 a 2016.
Assim, de um total de 43 recomendações abrangidas pelo escopo final do presente monitoramento: dezenove
foram consideradas plenamente atendidas; quatro, parcialmente atendidas; e vinte, em atendimento. Quanto
aos três alertas, o monitoramento consistiu em verificar a sua observância, com base no relato das
providências tomadas pelo Poder Executivo.
Nesse sentido, é de se destacar a aderência dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal às deliberações
veiculadas pelo TCU por ocasião do Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República dos três
exercícios analisados.
Mencionou-se, à guisa de exemplo, recomendações que tinham por objeto a correção de relevantes distorções
detectadas pelo TCU e que foram parcial ou plenamente atendidas pelo Executivo, tais como: o
reconhecimento de provisão, no passivo, relativa às ações judiciais de natureza tributária, no valor de R$ 152
bilhões, ao final de 2017; o levantamento e o respectivo registro contábil dos imóveis funcionais da União; a
baixa do saldo de adiantamento de transferências voluntárias, no montante de R$ 131,2 bilhões; e a inserção
de nota explicativa no BGU de 2017 contendo projeção orçamentária das despesas com militares inativos.
Embora tecnicamente careçam do denominado caráter cogente, todas as recomendações e todos os
alertas proferidos por esta Corte de Contas ensejaram a adoção de medidas preventivas, corretivas ou
de aprimoramento da gestão, com o propósito de evitar irregularidades, sanar distorções e
impropriedades e aperfeiçoar procedimentos que assegurem a conformidade na execução
orçamentária e na gestão dos recursos públicos federais e a confiabilidade das informações contábeis
da União.

CONCLUSÃO
As informações trazidas no âmbito da PCPR 2017 descortinam uma delicada situação das contas públicas
federais, com reflexos nos demais entes federativos. A trajetória de crescimento das despesas primárias
obrigatórias da União, especialmente das despesas previdenciárias, comprime a capacidade de investimento
do governo, o que dificulta a implantação de infraestrutura necessária para o aquecimento da economia do
país. Além disso, políticas públicas sociais importantes para o cidadão podem também sofrer prejuízos, em
virtude da necessidade de achatamento das despesas de natureza discricionária para atender as disposições
constantes da EC 95/2016.
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Por outro lado, a solução do desequilíbrio fiscal por meio da expansão da arrecadação também é tarefa árdua,
seja em razão do efeito econômico negativo decorrente do aumento de tributos, seja em decorrência da
aversão da sociedade perante esse tipo de medida.
O arcabouço normativo brasileiro previu uma série de princípios e regras que devem nortear a atuação dos
governantes visando zelar pela higidez das contas públicas e garantir condições para que a estrutura
administrativa do Estado funcione de forma adequada, entregando aos cidadãos os bens e serviços públicos
assegurados pela própria Constituição Federal.
Nesse sentido, deve-se interpretar as disposições constitucionais e legais relativas às finanças públicas não
apenas como meras regras formais. Deve-se buscar o sentido e o objetivo almejados pelo legislador ao
estabelecer tais limites e condicionantes na gestão orçamentária e financeira pública. Em um cenário
econômico favorável, por vezes perde-se de vista a importância dos valores resguardados pelas normas em
tela para o bem-estar da sociedade. É possível também que se advogue certa flexibilização desses princípios
com base na ideia de que não são tão necessários no momento em virtude da fartura de recursos disponíveis.
Ainda, não é incomum transferir para o futuro o tratamento das consequências negativas decorrentes de
decisões atuais nesse campo das finanças públicas, evitando a discussão com a sociedade a respeito de
questões cruciais para o equilíbrio intertemporal das contas.
Nesse sentido, com muita propriedade a Lei Complementar 101/2000 estatui logo em seu primeiro artigo a
transparência e o planejamento como pressupostos basilares da gestão fiscal responsável. Tais pressupostos
devem orientar a ação governamental para que seja capaz de prevenir riscos e corrigir desvios que possam
afetar o equilíbrio das contas públicas.
Ocorre que diversas escolhas de política fiscal nos últimos anos, adotadas sem privilegiar os princípios do
planejamento e da transparência, resultaram no quadro atual de profundo desequilíbrio fiscal, retratado bem
neste Relatório, especialmente nas seções que tratam de dívida pública, resultado fiscal, resultado
previdenciário, “Regra de Ouro” e Teto de Gastos. Associada às referidas escolhas, encontra-se a forte crise
econômica com retração do PIB, em termos reais, nos anos de 2015 e 2016, de 3,54% e 3,46%,
respectivamente.
Além disso, há que se mencionar o elevado grau de rigidez do orçamento público federal, que insere
dificuldades significativas para a correção de rumos via redução de despesa pública. Nesse contexto, destacase que o Novo Regime Fiscal não é suficiente para conter a tendência de crescimento das despesas primárias.
Na prática, há riscos significativos de descumprimento dos limites estabelecidos naquele dispositivo ou,
alternativamente, riscos de grave comprometimento da capacidade operacional dos órgãos federais para
prestação de serviços públicos aos cidadãos.
Com relação à “Regra de Ouro”, a análise demonstrou que a situação também é crítica, especialmente nos
próximos exercícios. Em outros termos, a União estará se endividando para arcar com as suas despesas de
custeio de manutenção e funcionamento dos órgãos da administração pública, ao mesmo tempo em que
reduz suas despesas de investimento para atender a regra do Teto de Gastos.
Observa-se que o cumprimento dos dois dispositivos constitucionais nos próximos anos depende da adoção
de medidas estruturantes no campo das finanças públicas para corrigir a tendência de crescimento das
despesas primárias obrigatórias, medidas estas que naturalmente trarão impacto em toda sociedade.
Vale ressaltar, por fim, que, apesar de eventual custo para a sociedade decorrente dessas medidas de ajuste,
a retomada do equilíbrio fiscal e da trajetória sustentável da dívida pública é condição fundamental para que
o Estado seja capaz de implementar suas políticas públicas para atender as necessidades dos cidadãos em
todas as áreas, como educação, saúde, segurança pública, etc. Destarte, conforme mencionado
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anteriormente, não se trata de regras com um fim em si mesmo. Ao contrário, a observância dessas normas
tem o potencial de trazer benefícios concretos em termos de recursos para a consecução dos programas
governamentais e, assim, oferecer condições para a melhoria da qualidade de vida da população.
Em que pese esse contexto de crise, cumpre ressaltar as melhorias relevantes ocorridas na condução da
política fiscal na União decorrentes da atuação desta Corte nos últimos anos, especialmente no âmbito dos
pareceres prévios sobre as Contas presidenciais de 2014 a 2016. Isso resultou em evidente aperfeiçoamento
da transparência sobre as decisões em termos de política fiscal, elevando a confiabilidade da gestão e das
estatísticas fiscais e demonstrações financeiras.
Ademais, destaca-se que ao longo do exercício de 2017 o Tribunal realizou trabalhos bimestrais com o objetivo
de acompanhar a gestão fiscal no âmbito da União. Por meio dessas fiscalizações, o Tribunal atuou
tempestivamente, ao expedir recomendações, determinações e alertas para o Poder Executivo de forma a evitar
riscos de descumprimento das normas regentes. Assim, as análises empreendidas neste Relatório resultam em
grande parte desses acompanhamentos, o que robustece os achados e conclusões aqui apresentados.
A transparência acerca da situação das contas públicas da União é condição fundamental para que a sociedade
possa compreender os desafios enfrentados e, assim, tenha condições de demandar com propriedade de seus
representantes opções de soluções para enfrentar e superar tais desafios. Nesse contexto, a atuação do
Tribunal de Contas da União é de suma importância ao fornecer evidências ao Congresso Nacional e à
sociedade para embasar tecnicamente essas decisões políticas.
Em decorrência das auditorias e análises efetuadas acerca da Prestação de Contas do Presidente da República
referente ao exercício de 2017, constataram-se impropriedades e irregularidades na execução dos orçamentos
e na gestão dos recursos públicos federais, que, apesar da sua relevância, em conjunto, não apresentam
materialidade e gravidade suficientes para embasar opinião adversa sobre a gestão dos orçamentos da União
e das demais operações realizadas com recursos públicos federais, em especial quanto ao que estabelece a lei
orçamentária anual.
Em virtude disso, com fulcro no §1º do art. 14 da Resolução-TCU 291/2017 e com base nos procedimentos
aplicados e no escopo selecionado para a análise, o Tribunal de Contas da União emitiu opinião com ressalvas
sobre a execução dos orçamentos e a gestão dos recursos públicos federais no Parecer Prévio sobre as Contas
do Presidente da República referentes ao exercício de 2017.
Com relação à opinião sobre os balanços gerais da União, conforme disposto no art. 13 da Resolução-TCU
291/2017, após a análise das evidências obtidas na auditoria do Balanço Geral da União, considerando o
conjunto das distorções identificadas, concluiu-se que as demonstrações contábeis consolidadas da União,
compostas pelos balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e pela Demonstração das Variações
Patrimoniais, exceto pelos possíveis efeitos das distorções consignadas no relatório, refletem a situação
patrimonial em 31/12/2017 e os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial relativos ao exercício
encerrado nessa data, de acordo com as disposições da Lei 4.320/1964, da Lei Complementar 101/2000 e das
demais normas aplicáveis à contabilidade federal.
É certo que as ressalvas apontadas não comprometem a regularidade das contas presidenciais. Contudo, ao
subsidiar a emissão de alertas e recomendações, elas indicam melhorias a serem implementadas, no âmbito
do Poder Executivo, com vistas a fortalecer, entre outros, a transparência e a confiabilidade das informações
que as integram, em prol de facilitar o seu entendimento por parte dos diversos setores sociais que se utilizam
dessas informações.
Os dados registrados de forma detalhada por este Tribunal no relatório e no parecer prévio permitem ao
Congresso Nacional o pleno exercício de sua competência constitucional relacionada ao julgamento das contas
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anuais prestadas pelo Presidente da República, mister da mais alta relevância para o fortalecimento das bases
de um Estado Democrático de Direito. (Acórdão nº 1.322/Plenário, de 13.06.2018, Processo nº TC
012.535/2018-4, Relator: Ministro Vital do Rêgo)

3.3. Destaques do #EuFiscalizo
O Tribunal, no intuito de aperfeiçoar os canais de comunicação com a sociedade, tem produzido
e disponibilizado, por meio do aplicativo #EuFiscalizo, vídeos e informações atualizadas sobre a atuação do
Tribunal na fiscalização da aplicação do dinheiro público. Também sob a marca #EuFiscalizo é produzido
programa mensal temático, com reportagens e debate sobre o assunto escolhido. No trimestre, o
Programa #EuFiscalizo destacou as reportagens produzidas sobre “Transporte urbano”, “Sistema
Prisional” e “Agrotóxicos”.
Na versão digital deste Relatório, há hiperlinks nas imagens abaixo que permitem o acesso
aos respectivos vídeos sobre as fiscalizações. Os vídeos também estão disponíveis no Portal TCU no
endereço: http://portal.tcu.gov.br/imprensa/tv-tcu/lista-2.htm.

3.4. Obras com indícios de irregularidades graves
Desde 1997, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) determina que o TCU informe à Comissão
Mista de Orçamento as obras em que tenham sido
constatados indícios de irregularidades graves, com
o objetivo de subsidiar o Congresso Nacional na
aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) do
exercício subsequente.
Para tanto, o Tribunal anualmente consolida
as fiscalizações em obras públicas em um relatório
denominado FiscObras. Em 2017, o Fiscobras 2017 consolidou 94 fiscalizações de empreendimentos de
infraestrutura no Brasil, totalizando R$ 26,2 bilhões referente às dotações orçamentárias da LOA 2017, o que
equivale a 32,29% dos valores referentes a obras listadas na LOA 2017. 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. Ademais, informações atualizadas sobre essas obras podem ser
consultadas no Portal TCU. (https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=RELATORIO_PUBLICO:1)
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3.5. Ações de controle externo por área temática
Estão sintetizadas a seguir as principais ações de controle concluídas ou apreciadas no 2º trimestre
de 2018. 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. Essas ações também podem ser consultadas no
Portal TCU > Fiscalização e controle > Trabalhos em destaque.
Para cada trabalho, foram indicados o tema objeto da fiscalização e o acórdão correspondente,
com os respectivos hiperlinks para a notícia publicada no Portal TCU e para o inteiro teor da deliberação, bem
como o Relator do processo e a síntese da deliberação.

AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Falhas nas Declarações de Aptidão ao Pronaf podem ter causado dano ao erário de quase R$15 bilhões
Acórdão 1.197/2018-Plenário. Relator: Min. Subst. André Luís
O Tribunal realizou auditoria para verificar a conformidade do procedimento de emissão da Declaração de
Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP/Pronaf). A declaração, emitida
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), nos termos da Lei
11.326/2006, é o instrumento de identificação e de qualificação de agricultores familiares para o acesso aos
programas e às correspondentes políticas públicas referentes à agricultura familiar, como por exemplo, o
crédito rural.
A auditoria abrangeu a totalidade das DAP emitidas de janeiro de 2007 a julho de 2017 e teve como objetivo
específico verificar a conformidade das referidas declarações, por meio de cruzamento de dados, da análise
dos controles internos na emissão das declarações e do acompanhamento do controle social, bem como,
mensurar o montante de recursos públicos destinados à agricultura familiar aplicados em beneficiários com
indícios de irregularidades. Também foram analisados 11 (onze) ações ou programas federais vinculados à
agricultura familiar no período de 2010 a 2017.
A auditoria constatou a emissão de aproximadamente 2 milhões de DAP com indícios de irregularidade, ou
aproximadamente 10% do total das declarações. Verificou, também, ter havido baixa adoção, pelos
municípios, dos mecanismos de controle aplicáveis à DAP e que a Sead não comunicou devidamente o
cancelamento de declarações irregulares, causadoras de dano ao erário.
Para o TCU, é possível que tenha ocorrido a aplicação irregular de recursos públicos em cerca de R$ 15 bilhões.
Como consequência, o Tribunal determinou que a Sead suspenda as DAP emitidas em desacordo com os
critérios de emissão e que adote outras medidas necessárias ao saneamento das falhas detectadas. O Órgão
deverá, ainda, apurar a eventual ocorrência de dano ao erário diante da possibilidade de ter ocorrido a
irregular aplicação de recursos federais sob o valor total aproximado de R$ 14,7 bilhões.

CIÊNCIA e TECNOLOGIA e COMUNICAÇÕES
Saldo remanescente do Fistel pode ser usado pelo Tesouro Nacional, diz TCU
Acórdão 953/2018-Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo
Ao analisar Consulta formulada pelo Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre
a possibilidade de utilização de superávit financeiro existente no Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
(Fistel), O Tribunal respondeu ao consulente que:
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O saldo remanescente na conta contábil do Fistel é de livre utilização pelo Tesouro Nacional, desde que
seja garantida a operação normal da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) demonstrada no
planejamento quinquenal de receitas e despesas e que sejam assegurados os repasses para constituição
das receitas do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), do Fundo Nacional de
Cultura (FNC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

DEFESA E JUSTIÇA
Estados não abriram nenhuma vaga no sistema prisional nos últimos dois anos
Acórdão 972/2018-Plenário. Relatora: Min. Ana Arraes
O Tribunal apreciou a segunda etapa da auditoria, realizada em parceria com 22 tribunais de contas de
estados, de municípios e do Distrito Federal, e que avaliou o sistema prisional brasileiro. Foram analisados os
recursos transferidos aos estados e ao DF na modalidade fundo a fundo, a governança e a fiscalização da
execução penal sob a ótica de diferentes órgãos e os aspectos relacionados à monitoração de presos por meio
de tornozeleiras eletrônicas.
Verificou-se que cerca de R$ 1,8 bilhão foram repassados, nos últimos dois exercícios (2016 e 2017), aos
estados e ao Distrito Federal para melhorias e aperfeiçoamento do sistema prisional brasileiro. Desse valor,
mais de R$ 1 bilhão foi destinado, prioritariamente, à criação de vagas – construção, ampliação e reforma – e
R$ 760 milhões foram direcionados a ações de modernização e aparelhamento. Apesar da disponibilidade dos
recursos, em 20 estados a execução financeira foi nula. Dessa forma, não houve criação de nenhuma vaga, e
a fiscalização apontou não existir qualquer indicativo de efetivo aumento da disponibilidade de vagas no
sistema prisional até o fim de 2018.
Também foi constatado que, além da urgência na definição de medidas voltadas à estruturação de todas as
fases que envolvem os gastos públicos nos sistemas prisionais, é relevante a necessidade de aprimoramento
da estrutura física, operacional e de gestão dos sistemas de monitoração eletrônica.
A auditoria apontou, ainda, que a estrutura instalada para utilização do monitoramento eletrônico, por meio
de tornozeleiras usadas por presos em regime semiaberto ou em prisão domiciliar, necessita de significativas
melhorias. Segundo o relatório, das 20 unidades federadas analisadas, 16 possuem centrais de
monitoramento eletrônico e, dessas, apenas seis estão alinhadas com as diretrizes apresentadas no modelo
proposto pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen).
O TCU expediu determinações e recomendações para aprimoramento das ações empreendidas pelos
órgãos envolvidos.

EDUCAÇÃO e CULTURA
TCU fiscaliza sobrepreço na merenda escolar do Distrito Federal
Acórdão 875/2018-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas
O Tribunal analisou possíveis irregularidades na Chamada Pública 4/2017, promovida pela Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), destinada à aquisição direta de gêneros alimentícios
hortifrutigranjeiros da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atendimento do Programa
de Alimentação Escolar do Distrito Federal.
Observou-se que a Chamada Pública alcançou o montante de R$ 16 milhões, com vigência contratual prevista
de apenas quatro meses, enquanto que o Pregão Eletrônico 22/2017, com o mesmo objeto, utilizado para
comparação, foi estimado em R$ 11 milhões para o período de doze meses. Ademais, ao se comparar os
preços com aqueles de atacado coletados na Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa/DF),
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verificou-se que, dos 29 itens pesquisados, 26 apresentaram diferenças de até 340%. Apesar de os valores da
Ceasa/DF não incluírem o custo de transporte dos alimentos até as escolas, não há razoabilidade, em
princípio, nas discrepâncias verificadas, o que indica possível sobrepreço na Chamada Pública 4/2017.
Dessa forma, o TCU suspendeu cautelarmente o fornecimento dos produtos até que as diferenças de valores
sejam esclarecidas ou corrigidas. A medida recaiu apenas sobre os itens com sobrepreço e cujo fornecimento
encontra-se coberto pelo contrato vigente, de maneira a não causar qualquer prejuízo à alimentação, nutrição
e rendimento escolar dos estudantes beneficiários da merenda escolar.

ESPORTE
Copa do Mundo 2014: TCU detecta direcionamento de licitação para serviço de atendimento ao público
Acórdão 889/2018-Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz
O Tribunal realizou auditoria para verificar a regularidade do repasse de recursos federais a diversas entidades
do Estado de São Paulo, tendo por objeto a qualificação de profissionais para o atendimento ao público
durante a Copa do Mundo de 2014. Foram fiscalizados convênios celebrados pela Associação de Preservação
do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Difusão da Cultura e Educação (Apreced) com o Ministério do
Turismo (MTur) e o Ministério do Esporte (ME), com valores de aproximadamente R$ 1,6 milhão.
A auditoria apontou que no convênio celebrado com o MTur, houve direcionamento de licitação e que o
Presidente da Associação era, também, proprietário da empresa que prestava os serviços e, por isso, o
Tribunal aplicou-lhe multa. Também foi determinado que os citados Ministérios concluam, se ainda não o
fizeram, a análise da prestação de contas, considerando os apontamentos feitos no processo, encaminhando
o resultado final ao TCU.
Comitê Olímpico do Brasil dispensa licitação sem fundamentação objetiva
Acórdão 1.051/2018-Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo
O Tribunal examinou a gestão dos recursos repassados ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) em decorrência
da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo/Piva). Foi verificada a aplicação dos
recursos repassados ao COB durante o ano de 2014 e para a realização do trabalho o TCU contou com o auxílio
da Controladoria Geral da União (CGU). As receitas do COB são, em sua maioria, oriundas de recursos federais.
A fiscalização apontou ausência de motivação prévia da escolha da inexigibilidade de licitação para
contratação de serviços advocatícios e de consultoria jurídica, bem como, a não observância dos requisitos de
natureza singular do objeto e de inviabilidade de competição como condição para a não realização de
licitação. Também houve a contratação direta de serviços da cooperativa de táxi, por dispensa de licitação,
sem a devida justificativa, em afronta aos princípios da busca da melhor proposta e da competitividade.
O Tribunal aplicou multa ao ex-Presidente do Comitê e cientificou o COB de que, em obediência ao princípio
da economicidade, é obrigatória a verificação da adequação dos preços praticados em contratos celebrados
mediante inexigibilidade de licitação, custeados com recursos oriundos da Lei Agnelo Piva.

FAZENDA e PLANEJAMENTO
Levantamento do TCU aponta falhas na locação de imóveis no âmbito federal
Acórdão 779/2018-Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo
Fiscalização do Tribunal, realizada na Secretaria do Patrimônio da União (SPU), analisou os principais contratos
de locação de imóveis firmados por órgãos e entidades da Administração Pública Federal (APF) sediadas em
Brasília/DF.
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O TCU, tendo por base Informações retiradas do Sistema de Gestão dos Imóveis de Uso Especial da União
(SpiuNet), constatou que o montante pago em poucos anos de aluguel, por alguns órgãos, corresponderia ao
valor do imóvel. Cabe citar, como exemplo, o prédio referente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Coordenadoria-Geral de Recursos Logísticos), cuja avaliação apontou para o valor de R$ 42
milhões e a locação ocorreu por R$ 1,54 milhão mensais. Ou seja, em pouco mais de 27 meses seria gasto em
alugueis todo o valor do edifício. Registra-se que o gasto com locações por parte da APF, ultrapassou R$ 1,4
bilhão em 2016, e R$ 7,3 bilhões entre 2011 e 2016.
A auditoria também apontou que não há base de dados única confiável em relação aos contratos de locação
de imóveis e que há omissões de informações ou divergências entre os valores inseridos nos sistemas do
Tesouro Gerencial, de Compras Governamentais e no SpiuNet. Verificou-se, ainda, que o controle das
locações de imóveis feitas pela União é inadequado e a regulação normativa é insuficiente para garantir a
economicidade da contratação.
O TCU incluirá no próximo plano de fiscalizações a realização de auditoria nas locações de imóveis da APF,
para avaliação da legalidade e economicidade das contratações.
Para TCU, é dispensável a licitação nas permutas de imóveis da União
Acórdão 1.273/2018-Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo
O Tribunal analisou consulta formulada pelo Ministro do Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
(MPDG), referente às regras licitatórias aplicáveis à permuta de imóveis no âmbito da Administração Pública.
A dúvida surgiu em virtude de um possível conflito entre a lei geral de licitações (Lei 8.666/1993) e lei
específica sobre a permuta de imóveis (Lei 9.636/1998).
Ao analisar a questão, o TCU respondeu ao consulente, em linhas gerais, que:
1) é permitida a utilização do chamamento público para permuta de imóveis da União como mecanismo de
prospecção de mercado, para fim de identificar os imóveis elegíveis que atendam às necessidades da União,
com atendimento aos princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade, devendo, posteriormente, ser
utilizadas várias fontes de pesquisa de preço para certificação de que aqueles preços atinentes aos imóveis
produtos do chamamento estejam compatíveis com os de mercado; 2) caso o chamamento público resulte
em mais de uma proposta, a União pode promover, observada a proposta mais vantajosa aos seus interesses,
a contratação direta, mediante dispensa de licitação, ou realizar o procedimento licitatório; e 3) é possível
permuta de imóveis com torna de valores pelo particular, desde que a diferença apurada não ultrapasse a
metade do valor do imóvel que será ofertado pela União.
TCU, Fazenda e Receita Federal formam grupo de trabalho sobre créditos tributários
Acórdão 977/2018-Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo
Após reunião, o Tribunal de Contas da União, o Ministério da Fazenda e a Secretaria da Receita Federal
decidiram formar grupo de trabalho para estabelecer um plano de ação e cronograma para que a Receita
apresente os dados solicitados pelo Tribunal por meio da auditoria financeira que teve como objetivo avaliar
a confiabilidade e a transparência das informações referentes aos créditos tributários a receber (valores
devidos pelos contribuintes e ainda em fase de cobrança administrativa) e a parcelamentos fiscais registrados
nas demonstrações contábeis do Ministério do ano de 2017.
Durante a condução da referida auditoria financeira, a Receita Federal, sob a alegação de sigilo fiscal dos
contribuintes, não forneceu determinadas informações requeridas pelo TCU. Por essa razão, ao analisar a
matéria, o Tribunal declarou não ser possível emitir uma conclusão a respeito de todos os créditos tributários
e parcelados a cargo da Receita Federal e absteve-se de expressar conclusão sobre a confiabilidade e a
transparência das informações referentes aos citados créditos.
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Ao apreciar a fiscalização, o TCU também concluiu que não se obteve evidência sobre algum fato, exceto
quanto à distorção de R$ 13,73 bilhões referente ao ajuste de perdas de dívida ativa não tributária, que
indique que as informações referentes à Dívida Ativa a cargo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) registradas nas demonstrações contábeis do MF do ano de 2017 não apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, em 31.12.2017.
Intervenção federal no Rio de Janeiro poderá realizar contratações diretas
Acórdão 1.358/2018-Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo
O TCU analisou consulta formulada pelo Interventor Federal na Área de Segurança Pública no Estado do Rio
de Janeiro, General do Exército Walter Souza Braga Netto, acerca da possibilidade de realização de
contratações diretas, mediante dispensa de licitação, durante intervenção federal. A consulta decorre da
necessidade de se definir ações emergenciais de curto prazo para redução da criminalidade no Estado e
recuperação da capacidade operativa dos órgãos de segurança pública.
O Tribunal respondeu ao consulente que é possível a realização de contratações diretas durante a intervenção
federal, desde que atendidos determinados requisitos. Em linhas gerais, são exigências: demonstração de que
a contratação está restrita aos bens e serviços essenciais ao alcance dos objetivos da intervenção;
caracterização da urgência que acarreta a impossibilidade de se aguardar o tempo necessário a um
procedimento licitatório regular; limitação e justificativa dos quantitativos a serem adquiridos, os quais devem
ser suficientes ao atendimento da demanda; e vigência dos contratos limitada à data final estabelecida para
a intervenção.
Ademais, o TCU ressaltou que a intervenção federal, por si só, não autoriza a dispensa de licitação
fundamentada nos incisos IV, IX e XVIII do art. 24 da Lei 8.666/1993, exceto se preenchidos os requisitos legais
para tanto estabelecidos.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO e MICRO e PEQUENAS EMPRESAS
Benefícios fiscais a empresas da Zona Franca são concedidos sem mecanismos de detecção de fraudes
Acórdão 1.107/2018-Plenário. Relator: Min. José Múcio Monteiro
O TCU realizou auditoria na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), para verificar possíveis
irregularidades nos processos de ingresso de mercadorias destinadas à região da Zona Franca de Manaus
(ZFM), bem como, para avaliar a atuação da Autarquia na detecção de fraudes fiscais na concessão de
incentivos tributários ZFM, áreas de livre comércio (ALC) e Amazônia Ocidental.
O Tribunal apontou que, conforme dados informados pela Secretaria da Receita Federal, volume de incentivos
concedidos às regiões da ZFM e ALC, entre 2014 e 2017, foram superiores a R$ 20 bilhões por ano. Os
benefícios fiscais são concedidos sob a forma de redução ou isenção de tributos de competência da União.
Para conceder esses incentivos, a Suframa, autarquia vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços (Mdic), atesta a entrada de toda mercadoria nacional ou estrangeira na ZFM e ALC. Esse
procedimento é denominado de internamento de mercadorias.
Entre as irregularidades, a auditoria identificou elevado número de empresas que figuraram como remetentes
ou destinatárias de mercadorias internalizadas em volume incompatível com suas operações; existência, nas
bases de dados da Suframa, de alto número de notas fiscais pendentes de análise para a expedição de
declaração de ingresso; ausência de critérios para definição do uso de vistoria técnica; e definição do canal de
vistoria sem utilização de critérios capazes de mitigar o risco de fraudes.
Em consequência, o Tribunal fez uma série de determinações e recomendações à Suframa a fim de promover
a melhoria dos processos de renúncia de receitas e de verificação da ocorrência de fraudes.
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MINAS E ENERGIA
Tribunal decide cautelarmente pela indisponibilidade de bens da Construtora Andrade Gutierrez
Acórdão 874/2018-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas
Auditoria realizada na Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear) objetivou fiscalizar as obras da Usina
Termonuclear de Angra 3, no Estado do Rio de Janeiro, sendo a Andrade Gutierrez Engenharia S.A. a empresa
contratada para a execução da obra (Contrato NCO-223/83).
O TCU identificou sobrepreço, superfaturamento e gestão fraudulenta referentes ao citado contrato. Além
disso, a auditoria detectou que gestores da Eletronuclear, em conjunto com a Andrade Gutierrez e seus
agentes, teriam atuado de maneira fraudulenta na execução das obras de Angra 3, cujo contrato superou a
cifra de R$ 1 bilhão.
O Tribunal entendeu que, apesar do acordo de leniência firmado pela Andrade Gutierrez com o Ministério
Público Federal, a Empresa não vem colaborando com as investigações junto ao TCU. Por isso, não está imune
à medida acautelatória, que visa garantir que, ao fim do processo, o Estado possa efetivar o ressarcimento
dos recursos. Assim, o TCU decretou, cautelarmente, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de bens da
empresa Andrade Gutierrez no limite de R$ 508 milhões e converteu o processo da fiscalização em Tomada
de Contas Especial.
Também foi ressaltado que a citada contratada ainda não apresentou documentação fiscal e contábil que
comprove, com segurança, os custos reais por ela incorridos.
Atuação do TCU reduz R$ 43 milhões nos custos de leilão de energia da Aneel
Acórdão 1.039/2018-Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz
O Tribunal acompanhou o primeiro estágio do Leilão Aneel 2/2018 conduzido pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel). O objeto do certame é a concessão da prestação do serviço de transmissão de energia
elétrica por um prazo de trinta anos, precedida de obra pública, incluindo a construção, operação e
manutenção de empreendimentos que comporão a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN),
dispostos em 24 lotes, com obras nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas
Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina,
São Paulo, Sergipe e Tocantins.
A previsão de investimento para a execução das obras é superior a R$ 8,78 bilhões e a soma das Receitas
Anuais Permitidas (RAPs) calculadas pela Aneel para todos os empreendimentos atinge R$ 1,48 bilhão.
O certame ocorrerá na forma de leilão reverso, tendo por critério objetivo de julgamento das propostas a
menor Receita Anual Permitida (RAP), que é a remuneração a que fará jus a futura concessionária, a partir da
entrada em operação comercial das instalações de transmissão. A RAP é integralmente repassada para a tarifa
de energia, sendo, portanto, um elemento relevante a ser considerado na busca da modicidade tarifária.
O Tribunal avaliou, no estágio atual, a modelagem econômico-financeira do leilão, ou seja, metodologia,
parâmetros econômico-financeiros e conformidade da construção do fluxo de caixa. Também foram
analisados os investimentos, ou a precificação a partir de dados constantes em relatórios técnicos e no Banco
de Preços da Aneel.
Entre outras contribuições, o exame do TCU redundou em ajustes do cálculo da estimativa de custos de
equipamentos, que inicialmente foram cotados por um fabricante 110% acima da média dos preços dos
demais fabricantes e do banco de preços da Aneel. Com essa alteração, o custo de investimento foi reduzido
em mais de R$ 22 milhões.
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Ademais, a participação do Tribunal, com a recomendação de ajustes, fez com que houvesse uma redução de
R$ 43,4 milhões no custo dos investimentos previstos para o Leilão 2/2018. A RAP máxima do leilão, por
exemplo, foi reduzida em R$ 33,2 milhões anuais com as alterações decorrentes da análise econômicofinanceira.
O TCU considerou que, sob o ponto de vista formal, a Aneel atendeu à Instrução Normativa - TCU 27/1998
para o Leilão em comento e expediu recomendações e determinações para a melhoria do processo de
concessão.
TCU autoriza a retomada da privatização de distribuidoras da Eletrobras
Acórdão 1.199/2018-Plenário. Relator: Min. José Múcio
O Tribunal realizou o acompanhamento dos procedimentos de privatização de seis distribuidoras de energia
elétrica na Região Norte: a Amazonas Distribuidora de Energia S.A., a Companhia Energética do Piauí S.A., a
Companhia Energética de Alagoas S.A., a Boa Vista Energia S.A, as Centrais Elétricas de Rondônia S.A. e a
Companhia de Eletricidade do Acre.
O processo de privatização dessas distribuidoras teve início em 2016. Elas eram consideradas deficitárias e,
segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), estavam entre os piores desempenhos de todas as
concessionárias de distribuição em atividade no País. A partir do momento em foi tomada a decisão de
privatização, as distribuidoras passaram a receber R$ 202 milhões por mês para manter os serviços. Esse
recurso é proveniente das contas de energia pagas pelos consumidores de todo o País.
Após a análise da matéria, o TCU aprovou o processo de desestatização das distribuidoras, mas estabeleceu
algumas condicionantes ao Ministério de Minas e Energia (MME). Assim, antes da privatização, o MME, o
BNDES e a Eletrobras deverão avaliar formas de promover o compartilhamento de eventuais benefícios
futuros que os Ativos Imobilizados em Curso, adquiridos pelas distribuidoras subsidiárias da Eletrobras,
possam vir a apresentar aos novos concessionários. São ativos que constam do balanço da Eletrobras, mas
que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) não reconhece no cálculo tarifário.
O Tribunal também determinou que o MME dê transparência a qualquer ato que possa alterar os contornos
econômico-financeiros das empresas a serem privatizadas, em especial quanto à correção do ponto inicial de
deságio da flexibilização tarifária referente à Companhia Energética de Alagoas S.A. Esses cálculos devem levar
em conta o impacto do acordo judicial relativo à ação trabalhista movida pelo Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Urbanas no Estado de Alagoas, relacionada ao Plano Bresser.
Outra orientação do TCU para o início do processo de privatização das distribuidoras, diz respeito à
permanência das condições de desverticalização da empresa Amazonas Energia, situação na qual as
atividades de geração e transmissão de energia são separadas da atividade de distribuição. Assim sendo, o
Tribunal determinou ao MME que, na eventualidade de qualquer modificação que possa alterar os contornos
jurídicos quanto à desverticalização da empresa, que o Ministério se abstenha de dar continuidade ao
processo de privatização e encaminhe novo estudo fundamentado sobre o impacto dessas deliberações para
nova apreciação pelo TCU.
TCU aprova desestatização de blocos de petróleo na área do pré-sal
Acórdãos 1.386, 1.388 e 1.389/2018-Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz
O Tribunal apreciou os processos de desestatização, conduzidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP), referentes à Segunda, Terceira e Quarta Rodadas de Licitações no Regime
de Partilha de Produção, com vistas às outorgas de blocos para exploração e produção de petróleo e gás
natural em áreas do pré-sal.
Nesse regime, as empresas petrolíferas vencedoras dos leilões de campos de petróleo pagam ao Governo um
bônus de assinatura para terem direito à exploração do petróleo e do gás natural. Esse valor é fixado pelo
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Governo e as empresas fazem ofertas, para se definir a vencedora, dos percentuais de óleo excedente a ser
partilhado com o Governo.
O TCU considerou que foram atendidos os requisitos formais dos estágios da outorga analisados. No que se
refere à Segunda Rodada de Licitações, o Tribunal recomendou ao Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE) que desenvolva avaliação conjunta, com entidades de área de energia e de meio ambiente, com vistas
a identificar opções de aperfeiçoamento de procedimentos prévios às contratações das áreas exploratórias
que possam conferir maior segurança e previsibilidade aos respectivos licenciamentos ambientais.

PRESIDÊNCIA, PODER LEGISLATIVO, PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO (MPU), DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) e RELAÇÕES EXTERIORES
Eleições de 2018 ainda não terão o voto impresso em todo o País
Acórdão 967/2018-Plenário. Relator: Min. José Múcio
Com o advento da Lei nº 13.165/2015, o sistema eleitoral brasileiro passou a adotar o modelo de urna
eletrônica com registro impresso do voto. A norma também determinou o início do emprego dessa facilidade
nas eleições de 2018. O Acórdão 2.564/2017-Plenário fixou prazo para que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
apresentasse ao TCU o plano de ação com vistas a atender à citada Lei.
Ao monitorar o cumprimento do referido Acórdão, o TCU alertou para o risco da impossibilidade de impressão
de votos no 1º turno das eleições de 2018. O TSE realizou procedimento licitatório para aquisição de conjuntos
de impressão, cujo contrato foi recentemente assinado, mas sua execução está naturalmente sujeita a
problemas decorrentes do desenvolvimento e fornecimento de um novo produto, sem similar no mercado.
Não obstante, a Corte Eleitoral informou que pretende implementar o registro impresso do voto do eleitor
de forma escalonada, em dez anos. Apesar de a fase inicial contemplar a aquisição de 30.000 módulos de
impressão, que serão acoplados às urnas já em operação, o plano de ação prevê que, a partir das eleições de
2020, sejam adotados os modelos de urna com a impressora integrada.
O TCU determinou ao TSE que apresente informações acerca do processo licitatório dos módulos de
impressão e deu-lhe ciência para que adote as medidas mitigadoras cabíveis a fim de evitar o descumprimento
da Lei 13.165/2015.

SAÚDE
Operação Ressonância contou com a colaboração técnica do TCU
Acórdão 1.290/2018-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas
A Operação Ressonância, deflagrada pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal e que investiga
contratos na área da saúde celebrados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pelo Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia (Into) se baseia, em grande parte, nas informações de fiscalização realizada pelo
TCU.
Auditoria do Tribunal, iniciada em 2017, analisou a legalidade de importações de equipamentos hospitalares
efetuadas no Estado do Rio de Janeiro, principalmente pelo Into. Foram examinados nove processos de
contratação que envolveram R$ 178 milhões.
Para a realização do trabalho o TCU teve acesso à colaboração premiada feita por delator que já ocupou os
cargos de chefe da Assessoria Jurídica do Into e de subsecretário executivo da Secretaria de Saúde do Estado
do Rio de Janeiro.
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A auditoria constatou que a administração do Instituto direcionava os objetos das licitações para um grupo
de empresas e deixava de incluir, no processo administrativo, os documentos necessários para a devida
prestação de contas.
Diante dos fortes indícios de fraude à licitação identificados em todos os processos analisados e tendo em
vista a caracterização do abuso de direito na utilização das pessoas jurídicas contratadas, o TCU converteu os
autos em tomada de contas especial e desconsiderou a personalidade jurídica das empresas envolvidas para
citar seus sócios, solidariamente com os demais responsáveis, pelos débitos apurados.
Contratação de fornecimento de testes de HIV é cautelarmente suspensa pelo TCU
Acórdão 1.053/2018-Plenário. Min. Subst. Augusto Sherman (em substituição)
O Tribunal examinou representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Ministério da
Saúde (MS), relacionadas à contratação da empresa Orangelife Comércio e Indústria Ltda., visando ao
fornecimento de 400.000 unidades de testes diagnósticos de HIV (autoteste), no valor estimado de R$ 13,9
milhões. Ocorre que o MS contratou os testes sem licitação, com a utilização do critério de inexigibilidade de
licitação, modalidade utilizada quanto há exclusividade do produto a ser adquirido.
O Tribunal suspendeu cautelarmente, sem prejuízo para a população, a execução do contrato firmado pelo
Ministério para fornecimento dos citados testes. A medida foi adotada com base na verificação de que há
indícios da existência, no mercado, de produtos similares ao escolhido no referido certame (o que indicaria
ausência da exclusividade justificadora da inexigibilidade). Verificou-se, também, em juízo preliminar, que os
testes concorrentes possivelmente seriam melhores e mais adequados às pretensões do Ministério com a
contratação examinada. O TCU determinou a oitiva do MS e da empresa contratada para que se manifestem
sobre os fatos apontados na Representação.

TRABALHO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Inconsistência em registros contábeis afeta transparência do FAT e do FRGPS
Acórdão 978/2018-Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo
Auditoria do TCU avaliou os demonstrativos financeiros do Fundo do Regime Geral de Previdência Social
(FRGPS) e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) referentes ao exercício de 2017, os quais integram,
respectivamente, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS) e o Ministério do Trabalho (MTb).
Os demonstrativos financeiros objeto do trabalho foram o balanço patrimonial, o balanço orçamentário e a
demonstração das variações patrimoniais.
O Tribunal apurou que o FRGPS, que é administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e cuja
finalidade é prover recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da previdência social, teve, em
2017, despesas empenhadas da ordem de R$ 549,14 bilhões. Já o FAT, que tem por finalidade custear os
programas do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e financiar os programas de desenvolvimento
econômico, com ativo total de R$ 293,46 bilhões, teve, no mesmo período, empenhos que somaram R$ 71,32
bilhões.
Em relação ao FRGPS, a auditoria detectou inconsistências, tais como: subavaliação de ativos, despesas com
sentenças judiciais que não constam do demonstrativo de variações patrimoniais e erro de contabilização de
benefícios previdenciários. Quanto ao FAT, foram constatadas, entre outros, falta do registro de receitas - o
que gerou subavaliação do balanço orçamentário -, e superavaliação de despesas.
Foi detectado, no âmbito do FRGPS, subavaliação de seu ativo decorrente da ausência de registros de créditos
tributários previdenciários a receber. A ausência de registro dos créditos previdenciários gerou uma distorção
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total de R$ 318,35 bilhões em 2017, sendo R$ 160,43 bilhões relativos à cobrança administrativa e R$ 157,92
bilhões inscritos na dívida ativa previdenciária a receber.
Como consequência, o Tribunal expediu diversas recomendações ao INSS e determinou ao Órgão que reforce
os controles existentes, para permitir que o registro contábil de um determinado fato seja fidedigno e reflita
a real situação das contas.
Inconsistência em registros contábeis afeta transparência do FAT e do FRGPS
Acórdão 978/2018-Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo
O Tribunal avaliou os demonstrativos financeiros do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS) e
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) referentes ao exercício de 2017, os quais integram,
respectivamente, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS) e o Ministério do Trabalho (MTb).
Os demonstrativos especificamente analisados foram o Balanço Patrimonial (BP), o Balanço Orçamentário
(BO) e a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP).
Em 2017, o FRGPS teve despesas empenhadas da ordem de R$ 549,14 bilhões e o FAT, com ativo total de R$
293,46 bilhões, teve empenhos que somaram R$ 71,32 bilhões.
A auditoria detectou, em relação ao FRGPS, inconsistências, tais como: subavaliação de ativos, despesas com
sentenças judiciais que não constam do demonstrativo de variações patrimoniais e erro de contabilização de
benefícios previdenciários. Quanto ao FAT, constataram-se, entre outros, falta do registro de receitas - o que
gerou subavaliação do balanço orçamentário -, e superavaliação de despesas.
Como consequência, o Tribunal determinou ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que reforce os
controles existentes sobre os seus lançamentos contábeis, de tal modo que mitigue a ocorrência de falha de
classificação no lançamento de rubricas contábeis, permitindo que o registro contábil de um determinado
fato seja fidedigno e reflita a real situação das contas.

TRANSPORTE
Sobrepreço de R$ 277 milhões faz TCU manter bloqueio de obras da Subida de Petrópolis
(Acórdão 1.452/2018-Plenário. Relator: Min. Walton Alencar)
O Tribunal realizou nova auditoria nas obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis (NSS), no trecho Juiz de
Fora - Rio de Janeiro da Rodovia BR-040, para examinar os custos, metodologia de cálculo dos aportes de
recursos e qualidade/adequação do projeto das obras que vinham sendo executadas pela Companhia de
Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer). A obra teve início em 2013.
A auditoria verificou que a concessionária, ao invés de apresentar o detalhamento do projeto executivo
aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em 2011, conforme determinação anterior
do TCU (Acórdão 18/2017 – Plenário), apresentou novo projeto com alterações substanciais em relação ao
anterior.
De acordo com o Tribunal, a ANTT não procurou elidir, nem mesmo justificar, as várias inconsistências
indicadas no relatório elaborado pela empresa contratada pela Agência para analisar esse novo projeto.
Também não o aprovou formalmente. Preferiu, em vez disso, encaminhá-lo, diretamente, ao TCU, para que
fosse avaliado e ajustado.
O novo projeto executivo foi analisado pelo Tribunal e foram identificados novos, numerosos e consistentes
indícios de sobrepreço, decorrentes de preços excessivos e de quantitativos majorados, em montante
superior a R$ 276 milhões (a preços de maio de 2012).
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Também não se verificou a realização de nenhum pacto ou ato administrativo, por parte da ANTT, para
consolidar a correção do cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSSL), entre outras irregularidades verificadas. Diante de todas essas ponderações, o Tribunal
decidiu manter a recomendação de paralisação das obras.
Para resolver os problemas, a ANTT deve corrigir o sobrepreço de quase R$ 277 milhões e verificar se o projeto
executivo que vier a ser aprovado detalhará os serviços a serem feitos na obra, permitindo a perfeita
quantificação dos materiais aplicados e dos serviços executados; justificar a escolha de cada solução adotada
e as distâncias médias de transporte necessárias ao fornecimento de materiais da obra; corrigir o projeto, ou
justificar a sua não alteração.
MTPA e Antaq devem apresentar cronograma para licitação no Porto de Santos
Acórdão 1.087/2018-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas
O Tribunal realizou monitoramento para verificar o cumprimento, por parte da Companhia Docas do Estado
de São Paulo (Codesp), de deliberação objeto do Acórdão 392/2002, alterado pelo Acórdão 156/2009, ambos
do Plenário do TCU. À época, foi determinado à Codesp que não prorrogasse, em nenhuma hipótese, o
contrato firmado, sem licitação prévia, com a Sociedade de Propósito Específico (SPE) Pérola S.A, para
arrendamento da área STS20, abrangendo os Armazéns XII, XVII e do T8 – Terminal de Sal e a área da antiga
localização da Balança Rodoviária 23.
A fiscalização constatou que, embora o contrato com a arrendatária da área não tenha sido mais prorrogado,
tendo sido extinto pela Resolução-Antaq 3.495/2014, a Pérola S.A. continua a operar os terminais objeto da
antiga avença, por meio de contrato de transição de cunho emergencial.
O TCU considerou não cumprida a determinação supracitada, uma vez que se passaram mais de quatro anos
do término do contrato de arrendamento original e não se verificou nenhuma providência efetiva no âmbito
da Administração para promover a licitação.
O Tribunal determinou à Codesp que apresente informações técnicas que possam subsidiar eventual decisão
de rescisão imediata do contrato vigente, bem como, que o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
(MTPA) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) apresentem cronograma com as datas de
início, término e responsáveis pelas etapas necessárias para a licitação da referida área STS20, do Porto de
Santos. Também, serão realizadas audiências dos responsáveis.
TCU determina anulação de contrato no Porto de Santos com consórcio inadimplente
Acórdão 1.171/2018-Plenário. Relatora: Min. Ana Arraes
Auditoria do Tribunal verificou possíveis irregularidades na prorrogação antecipada do Contrato PRES 32/98,
celebrado em 1998, entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) e o Consórcio Libra-Boreal
para arrendamento da área de aproximadamente 100.000 m², localizada na Ponta da Praia, na margem direita
do Porto de Santos (armazéns 34 e 35, ou Terminal 35). O valor do Contrato, após a prorrogação, a unificação
e os respectivos adensamentos, totaliza R$ 11,594 bilhões.
O contrato em exame, com vigência inicial de 20 anos, foi prorrogado por igual período por meio do segundo
termo aditivo, firmado em 2015. Além da extensão de prazo até 2035, o aditamento promoveu a unificação
de três contratos de arrendamento portuários, todos de titularidade do grupo Libra: Contrato PRES 32/98
(referente ao Terminal 35, vigência até 25/6/2018), Contrato DP/019.2000 (Terminal 33, vigência até
16/5/2020) e Contrato PRES 11/95 (Terminal 37, vigência até 4/9/2015). Além disso, com a prorrogação
antecipada do contrato foi viabilizado, também, o adensamento de área localizada entre os terminais 35 e 37
(denominada ‘enclave’).
A auditoria apontou que desde o início da vigência do Contrato PRES 32/98, o grupo Libra não pagou
integralmente à Codesp os valores de arrendamento. Os valores inadimplentes, até junho de 2015,
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ultrapassavam R$ 2 bilhões. Isso equivale a cerca de 3 vezes o investimento que o consórcio deveria realizar
nos 20 anos de prorrogação.
Para o Tribunal, os pedidos de prorrogação de contrato devem evidenciar os benefícios a serem obtidos com
a dilação de prazo, bem como, que haja expectativas de ganhos de eficiência ao longo da nova vigência das
concessões. No momento da prorrogação, no entanto, o consórcio estava inadimplente em relação à Codesp
e ambos já haviam entrado em litígio judicial com relação aos valores. Ainda assim, foi realizada a prorrogação.
Verificou-se, ainda, que segundo a legislação vigente, enquanto houver litígio pendente de decisão arbitral,
os contratos desse setor somente poderão ser prorrogados caso haja pagamento provisório da obrigação,
previamente ao novo ajuste. Esse pagamento, no entanto, não foi realizado.
A deliberação do TCU considerou que a prorrogação do contrato até 2035 é nula. Assim, foi estabelecido prazo
para que o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA) declare a nulidade do 2º Termo Aditivo
ao Contrato PRES 32/98, por ilegalidade insanável e expressiva potencialidade de dano ao erário. No entanto,
devido à relevância operacional das áreas portuárias e aos prazos para a realização de nova licitação, o
contrato poderá viger até o ano de 2020, prazo em que os órgãos envolvidos deverão realizar nova licitação.
Em relação a isso, o Tribunal estabeleceu prazo de 30 dias para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(Antaq) apresentar plano de ação. A responsabilidade pela renovação dos contratos será apurada em
processo específico.
TCU limita prorrogações de contratos portuários anteriores a decreto de 2017
Acórdão 1.446/2018-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas
O Tribunal realizou acompanhamento dos atos e procedimentos adotados pelo Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil (MTPA) e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), para a
implementação das modificações introduzidas pelo Decreto 9.048/2017, o qual regulamentou a Lei dos Portos
(Lei 12.815/2013), que dispõe sobre a exploração de portos e instalações portuárias pela União e sobre as
atividades desempenhadas pelos operadores portuários.
O TCU encontrou indícios de irregularidades relacionados com a possibilidade, prevista no Decreto, de
extensão de vigência do contrato de arrendamento, de realização de investimentos fora da área arrendada e
de substituição de área pública arrendada sem licitação prévia.
A extensão de vigência, de acordo com o Tribunal, dependerá de quando o contrato foi assinado. Para os
contratos assinados antes do Decreto 9.048/2017, será admitida uma única prorrogação e pelo prazo original.
Apenas os contratos firmados posteriormente a esse Decreto poderão ter prazo de 35 anos, com possibilidade
de renovação por mais 35.
Para o Tribunal, para que haja extensão do prazo máximo de vigência, deverá ser demonstrado o
cumprimento cumulativo de determinados requisitos: a ocorrência de fato superveniente alocado como risco
do poder concedente que tenha modificado a situação contratada inicialmente; e a necessidade de
recomposição de desequilíbrio econômico-financeiro.
Em relação aos investimentos em áreas comuns, o TCU também estabeleceu algumas condições para que
possam ocorrer. Serão possíveis caso os contratos não estejam próximos ao vencimento, as intervenções
solicitadas estejam diretamente relacionadas ao serviço portuário prestado e o orçamento seja aprovado
previamente pela autoridade portuária.
No caso de substituição de áreas arrendadas, será possível caso sejam estabelecidas regras de equivalência
econômica entre as áreas permutadas, seja mantida a finalidade do arrendamento e tomadas outras medidas
que evitem a descaracterização do objeto.
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TURISMO
Servidores do Ministério do Turismo são multados por desvios em eventos
Acórdãos 1.090 e 1.450/2018-Plenário. Relator: Min. Walton Alencar
Fiscalização do TCU examinou práticas administrativas irregulares de servidores do Ministério do Turismo
(MTur) relacionadas à formulação e à condução de 43 convênios firmados com entidades, tendo por objeto a
promoção de festas e eventos. Os convênios foram firmados com entidades sem capacidade técnica e
operacional e envolveram recursos públicos da ordem de R$ 20 milhões, em valores de 2016.
Foram identificadas irregularidades relacionadas a insuficiente análise técnica do objeto dos convênios;
cronograma de execução e vigência incompatíveis com o período de realização do evento; celebração de
convênios sem que a convenente detivesse capacidade técnica, administrativa e financeira para executar o
objeto da contratação; inexistência de fiscalização dos convênios; e utilização de recursos públicos para
eventos de natureza privada, comercial e lucrativa, com indícios de acesso pago e restrito.
O Tribunal aplicou multas a cinco responsáveis do Ministério, o que totalizou R$ 180 mil. Esses responsáveis
também foram inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração
Pública Federal pelo prazo de 5 a 8 anos.
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4

GOVERNANÇA E GESTÃO
Iniciativas estratégicas no âmbito administrativo com o
objetivo de gerar eficiência interna e dotar o controle
externo do apoio necessário ao pleno exercício.
de suas competências constitucionais e legais.
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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. Nesse sentido, 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.

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 diretrizes
anuais, o que possibilita definir a sequência
lógica de execução de sua estratégia, garantindo
foco às ações da Organização, o uso de maneira
ordenada

dos

recursos

disponíveis

e

o

alinhamento de todas as unidades à estratégia
do Tribunal.
O sistema de planejamento e gestão da
estratégia do Tribunal consiste em um conjunto
de práticas gerenciais, em especial planos
institucionais, voltadas para a obtenção de
resultados, com base no estabelecimento, na
execução e no acompanhamento de metas e
ações. Orienta-se por diretrizes de governança e
princípios

de

transparência,

eficiência,

responsabilidade,

comunicação,

flexibilidade,

accountability e cultura de resultados.
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Essas variáveis são definidas e inter-relacionadas em planos institucionais, que contemplam diretrizes
de curto, médio e longo prazos.
Os planos traduzem os três níveis de gestão existentes (estratégico, tático e operacional) e 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. Para
a atual gestão, os objetivos estratégicos da perspectiva resultados do Plano Estratégico do Tribunal (PET
2015-2021) foram traduzidos em quatro diretrizes: combate à fraude e à corrupção; avaliação da
eficiência e da qualidade dos serviços públicos; avaliação de resultados de políticas e programa públicos;
e promoção da transparência na administração pública.
O nível tático é viabilizado com a aprovação, a cada dois anos, do Plano de Diretrizes e do Plano de
Controle Externo, instrumento de planejamento das ações de controle do Tribunal. O Plano de Diretrizes
contém os objetivos estratégicos e as linhas de ação de gestão necessárias à execução das ações
finalísticas presentes no Plano de Controle Externo. 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/2018 a setembro/2018 o desempenho do
TCU apresentou resultado parcial nos três primeiros meses de 58,6% em 30 de junho de 2018.
Considerando-se uma evolução pro rata dos resultados, o desempenho foi superior em 8,6% ao
esperado para a metade do período avaliativo.
Resultado parcial do Plano de Diretrizes 2017-2019 (abril/2018 a junho/2018)
Indicadores
Índice de apreciação conclusiva de trabalhos
relevantes instruídos
Índice de apreciação conclusiva de processos
instruídos
Índice de apreciação conclusiva de processos
autuados até 2015 instruídos
Índice de apreciação conclusiva de atos de
pessoal instruídos
Índice de processos em grau de recurso com até
90 dias em gabinetes de ministro
Índice de apreciação conclusiva de processos de
contas anuais autuados em 2017 instruídos

Peso

Meta

Resultado

Resultado %

% Final

30%

80%

42,9%

53,6%

16,1%

20%

80%

41,3%

51,6%

10,3%

15%

55%

29,5%

53,6%

8,0%

15%

90%

57,0%

63,3%

9,5%

10%

55%

49,3%

89,7%

8,9%

10%

80%

45,9%

57,4%

5,7%

Resultado parcial do TCU em junho/2018

58,6%

Fonte: Sistema Sinergia.

Mais informações sobre o sistema de Planejamento e Gestão do TCU podem ser consultadas no sítio:
https://portal.tcu.gov.br/planejamento/planejamento-institucional/.
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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 canais de comunicação do TCU com as partes interessadas externas,
o Tribunal dispõe de produtos e serviços alinhados às modernas plataformas informacionais. A divulgação
de notícias, fotos, vídeos e informações atualizadas sobre a atuação do Tribunal, na fiscalização do
patrimônio público do Brasil, é disponibilizada no Portal TCU (http://portal.tcu.gov.br). Na versão eletrônica
do presente Relatório, basta clicar nas imagens para acessar os conteúdos dos tópicos abaixo:
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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.

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
Entidades

Internacional

de

Fiscalizadoras

Superiores (Intosai), o Tribunal
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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.
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 Tribunal 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.
Além disso, as parcerias constituídas
contribuem para a melhoria da Administração
Pública

por

meio

da

transferência

de

conhecimentos e do acesso a sistemas e informações constantes de suas bases de dados.
No trimestre, o TCU firmou os seguintes acordos de cooperação técnica:
Órgão/Instituição
Conselho da Justiça Federal (CJF)

Todos Pela Educação (TPE)

Objeto
Intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, visando à capacitação, ao
aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos, ao
desenvolvimento institucional e da gestão pública.
Intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, visando à implementação
de ações conjuntas ou de apoio mútuo que tenham como objetivo o
aperfeiçoamento das políticas públicas de educação básica no Brasil.

Intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, visando à capacitação, ao
Defensoria Pública da União (DPU) aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos, ao
desenvolvimento institucional e da gestão pública.
Associação Nacional dos
Intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, bem como ao
Dirigentes das Instituições
desenvolvimento institucional e da gestão pública, mediante a implementação de
Federais de Ensino Superior
ações conjuntas ou de apoio mútuo e de atividades complementares de interesse
(Andifes)
comum.
Realização de auditoria coordenada com os Tribunais de Contas dos Estados que
Tribunais de Contas do Acre, do
compõem a Amazônia Legal em Unidades de Conservação Brasileiras, com a
Amapá, do Amazonas, do
finalidade de avaliar a governança ambiental das referidas Unidades, identificando
Maranhão, do Mato Grosso, do
riscos e oportunidades de melhoria, por meio da avaliação das condições
Pará, de Rondônia, de Roraima, e
normativas, institucionais e operacionais necessárias ao alcance dos objetivos para
de Tocantins
os quais as Unidades de Conservação foram criadas.
A cooperação visa a conferir maior eficiência, eficácia e efetividade à gestão pública,
Conselho Nacional do Ministério fortalecer a atuação coordenada de combate à corrupção e contribuir para
Público (CNMP)
melhoria da Administração Pública por meio da transferência de tecnologias,
conhecimentos e do acesso a sistemas e compartilhamento de informações

__________________________________________________________________________________________
70

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU – 2º TRIMESTRE 2018

Órgão/Instituição

Objeto

constantes de bases de dados a cargo dos partícipes, bem como de outros ramos e
unidades do Ministério Público brasileiro que vierem a aderir ao acordo.
Intercâmbio de conhecimentos, informações e bases de dados entre os partícipes,
Secretaria de Estado da
e em especial o fornecimento periódico, pela SET ao TCU, da base de dados de
Tributação do Rio Grande do
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas contra órgãos da Administração Pública sob
Norte (SET)
jurisdição do TCU.
Cooperação no sentido de dinamizar o cumprimento das competências
constitucionais dos partícipes em assuntos que envolvam a proteção do patrimônio
público federal, mediante o intercâmbio de informações, bases de dados,
Ministério Público Federal (MPF)
treinamentos e outras ações conjuntas, voltadas, entre outros, a evitar a
duplicidade de esforços na investigação de matérias que afetam ambas as
instituições.
Intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, visando à capacitação, ao
Tribunal Regional Federal da 1ª aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos, ao
Região (TRF 1ª Região) - Aditivo 1 desenvolvimento institucional e da gestão pública.
Identificação e execução de ações conjuntas e coordenadas que contribuam para
maior racionalidade e efetividade do processo de cobrança e recuperação de
Advocacia-Geral da União (AGU)
créditos públicos não tributários resultantes da aplicação do art. 8° da
Lei n° 8.443/1992.
Estado de Mato Grosso do Sul, Cooperação a fim de possibilitar a fiscalização da aplicação de recursos públicos
por meio da Controladoria-Geral federais repassados no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como para
realizar treinamentos na área de controle e intercâmbio de informações.
do Estado (CGE-MS)
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/
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4.2.6. Desenvolvimento Profissional
O Instituto Serzedello Corrêa (ISC), escola de governo do TCU, é a unidade de apoio estratégico
responsável pelas ações de educação corporativa do Tribunal. Destina-se a promover o desenvolvimento
de competências profissionais e organizacionais e a educação continuada de servidores e colaboradores da
Corte de Contas, bem como de ações educativas voltadas ao público externo que contribuam com a
efetividade

do

controle

e

a

promoção da cidadania. Também é
responsável pela seleção, formação
e integração inicial de novos
servidores.
Mais informações sobre o ISC
e sobre os cursos e eventos
ofertados podem ser consultadas
no

endereço

eletrônico:

https://contas.tcu.gov.br/ead/.
Sede do Instituto Serzedello Corrêa (ISC)

4.2.7. Gestão Orçamentária e Financeira
A despesa liquidada até o final do 2º trimestre de 2018 foi de R$ 974.964.299,44, que
corresponde a 44,87% da dotação orçamentária disponível para execução no ano. O quadro a seguir
detalha a execução orçamentária e financeira do Tribunal no referido período.
Execução orçamentária e financeira até o 2º trimestre de 2018
Liquidado no
Trimestre (R$)

(%)

Liquidado no
Ano (R$)

(%)

503.074.261,85

23,39

973.784.902,16

45,28

1.176.767.240,84

1.874.297.607,00

451.700.853,93

24,10

887.123.830,05

47,33

987.173.776,95

1.007.213.420,00

224.140.629,94

22,25

459.459.975,73

45,62

547.753.444,27

Inativo e Pensionistas

656.500.000,00

191.419.957,03

29,16

354.544.036,86

54,01

301.955.963,14

PSSS

210.584.187,00

36.140.266,96

17,16

73.119.817,46

34,72

137.464.369,54

---

---

---

---

---

---

276.254.536,00

51.373.407,92

18,60

86.661.072,11

31,37

189.593.463,89

2.039.239,82

331.559,01

16,26

452.869,56

22,21

1.586.370,26

Serviços de Terceiros (1)

116.591.020,79

24.117.877,80

20,69

37.722.980,00

32,35

78.868.040,79

Auxílios Financeiros (2)

79.576.541,40

18.315.294,61

23,02

36.141.786,50

45,42

43.434.754,90

78.047.733,99

8.608.676,50

11,03

12.343.436,05

15,82

65.704.297,94

22.444.723,00

1.047.000,80

4,66

1.179.397,28

5,25

21.265.325,72

2.172.996.866,00

504.121.262,65

23,20

974.964.299,44

44,87

1.198.032.566,56

Natureza da Despesa

Dotação(1) (R$)

DESPESAS CORRENTES

2.150.552.143,00

PESSOAL
Ativo

JUROS E ENC. DÍVIDA
OUTROS CUSTEIOS
Material de Consumo

Outras Despesas

(3)

DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL

Disponível (R$)

Fonte: Tesouro Gerencial. Consulta em 9/7/2018.
(1) Dotação Disponível = (+) LOA R$ 2.172.996.866,00 (-) 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.
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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
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). (Acórdão 1.274/Plenário, de 6.6.2018,
TC 033.132/2017-8, Relator: Min. Walton Alencar).

Anulação, revogação,
suspensão, rescisão e
ajustes de Contrato

Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), Ministério dos Transportes, Portos
e Aviação Civil (MTPA) e Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).
(Acórdão 1.171/Plenário, de 23.5.2018, TC 024.631/2016-7, Relatora: Min. Ana
Arraes).
Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura Municipal de São Paulo.
(Acórdão 928/Plenário, de 2.5.2018, TC 018.669/2016-6, Relator: Min. Aroldo Cedraz).

Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (Eletrosul). (Acórdão 1.194/Plenário, de 23.5.2018, TC
Suspensão de pagamento 011.775/2011-4, Relator: Min. Subst. Augusto Sherman).
ou ressarcimento /
Ministério das Cidades (vinculador) e Caixa Econômica Federal. (Acórdão
retenção de valores de 1.345/Plenário, de 13.6.2018, TC 007.452/2017-9, Relator: Min. Bruno Dantas).
contrato
Instituto Nacional do Câncer. (Acórdão 1.182/Plenário, de 23.5.2018, TC 014.173/2015
8, Relator: Min. Bruno Dantas).
Fundação Universidade do Amazonas (Ufam). (Acórdão 830/Plenário, de 18.4.2018,
TC 000.643/2018-1, Relator: Min. Subst. André Luís).
Fundação Universidade do Amazonas (Ufam). (Acórdão 1.275/Plenário, de 6.6.2018,
TC 004.780/2018-3, Relator: Min. Walton Alencar).
Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia (TRE/BA). (Acórdão 1.104/Plenário, de
16.5.2018, TC 011.497/2018-1, Relator: Min. José Múcio).
Gerência de Filial Logística da Caixa Econômica Federal em Salvador (Gilog/AS)
(Acórdão 1.106/Plenário, de 16.5.2018, TC 027.687/2017-1, Relator: Min. José Múcio).

Anulação, revogação,
suspensão e ajustes em
Licitação

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). (Acórdão 1.274/Plenário, de 6.6.2018,
TC 033.132/2017-8, Relator: Min. Walton Alencar).
Base de Apoio Logístico do Exército /Comando do Exército /Ministério da Defesa.
(Acórdão 1.244/Plenário, de 30.5.2018, TC 002.327/2018-0, Relator: Min. Subst.
Marcos Bemquerer).
Município de Marília/SP. (Acórdão 710/Plenário, de 4.4.2018, TC 000.267/2018-0,
Relator: Min. Aroldo Cedraz).
Superintendência Regional Sudeste I do INSS. (Acórdão 3.474/Plenário, de 8.5.2018,
TC 008.507/2018-0, Relator: Min. Subst. André Luís).
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). (Acórdão
1.379/Plenário, de 20.6.2018, TC 035.388/2017-0, Relator: Min. Bruno Dantas).
Ministério da Cultura (Acórdão 718/Plenário, de 4.4.2018, TC 025.204/2017-3, Relator:
Min. Subst. André Luís).
Prefeitura Municipal de Palmas/TO. (Acórdão 1.371/Plenário, de 13.6.2018,
TC 018.777/2016-3, Relator: Min. Subst. André Luís).

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
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5.2. Anexo II – Medidas cautelares concedidas no trimestre
Unidade
Jurisdicionada

Ministério da Cultura
(MinC)

Ministério da
Educação (MEC)

Ministério da Saúde
(MS)
Serviço Social da
Indústria / Departamento Nacional do
Serviço Social da
Indústria (Sesi/DN)

Medida Cautelar concedida
DISTRITO FEDERAL
Suspender todos os atos inerentes ao Credenciamento de Pareceristas nº 1
incluídos os atos de execução dos subsequentes contratos. (Despacho de
4.4.2018, referendado mediante Acórdão 787/2018-Plenário, Ata nº 12/2018, TC
007.029/2018-7, Relator: Min. Subst. André Luís, Unidade Técnica:
SecexEducação).
Abster de utilizar precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental (Fundef) no pagamento a profissionais do magistério ou a
quaisquer outros servidores públicos, a qualquer título, a exemplo de
remuneração, salário, abono ou rateio. (Despacho de 27.6.2018, referendado
mediante Acórdão 1.518/2018-Plenário, Ata nº 25/2018, TC 020.079/2018-4,
Relator: Min. Walton Alencar, Unidade Técnica: SecexEducação).
Suspensão do Contrato 37/2018, tendo por objeto o fornecimento de 400.000
unidades de testes diagnósticos de HIV. (Acórdão 1.053/2018-TCU-Plenário, Ata
nº 16/2018-Plenário, TC 012.450/2018-9, Relator: Min. Augusto Nardes, Unidade
Técnica: SecexSaúde).
Suspenda todos os atos inerentes ao Pregão Presencial 13/2017, tendo por
objeto a contratação de solução tecnológica de Gestão de Qualidade de Vida e
Vida Saudável. (Despacho de 2.4.2018, Acórdão 730/2018-Plenário, de 4.4.2018,
TC 006.636/2018-7, Relator: Min. Subst. André Luís, Unidade Técnica: Sefti).

Suspenda o andamento do Pregão Eletrônico 1.609/2017, tendo por objeto a
aquisição de software para processamento distribuído de grande volume de
dados, baseado no framework Apache Hadoop. (Despacho de 9.4.2018, Acórdão
772/ Plenário, de 11.4.2018, TC 008.876/2018-5, Relator: Min. Subst. André Luís,
Unidade Técnica: Sefti).
Que se abstenha de assinar os contratos relativos ao Edital de Credenciamento
Ministério da Saúde
1/2017 CGMP/SAA/SE/MS. (Despacho de 14.5.2018, Acórdão 1.097/Plenário, de
(MS)
16.5.2018, TC 003.372/2018-9, Relator: Min. Augusto Nardes, Unidade Técnica:
Sefti).
Determinar à (SEE/DF), com relação aos contratos decorrentes da Chamada
Secretaria de
Pública 4/2017, que se abstenha de adquirir os itens com indícios de sobrepreço
Educação do Governo ou, para evitar a solução de continuidade do programa, caso o órgão decida pela
manutenção das aquisições, que adote o menor dentre os preços constantes do
do Distrito Federal
Contrato 22/2016 e os estimados no Pregão Eletrônico 22/2017. (Despacho de
(SEE/DF)
19.4.2018, Acórdão 875/2018-Plenário, de 25.4.2018, TC 007.209/2018-5,
Relator: Min. Bruno Dantas, Unidade Técnica: Selog).
Suspenda o andamento da Concorrência 1/2018, aí incluídos todos os atos
Ministério da Cultura inerentes ao eventual contrato subsequente, (Despacho de 26.6.2018, Acórdão
1.522/2018- Plenário, de 4.7.2018. Relator: Min. Subst. André Luís,
TC 020.089/2018-0, Unidade Técnica: Selog).
Realize a revisão das tarifas de pedágio adotadas no período de prorrogação do
prazo contratual do Contrato de Concessão da BR-290/RS a cargo da
Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre S.A. (Concepa) (Despacho de
Agência Nacional de 9.5.2018, Relator: Min. Augusto Nardes, referendado por meio do Acórdão
1.098/2018-Plenário, de 16.5.2018, TC 021.195/2017-0, Unidade Técnica:
Transportes
SeinfraRodoviaAviação).
Terrestres (ANTT)
Obs.: a ANTT informou que, conforme peça 124 do referido processo no
TC 021.195/2017-0, o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu medida liminar,
no âmbito do Mandado de Segurança 35.715/DF, suspendendo os efeitos da
cautelar em questão concedida pelo TCU.
Abstenha de assinar Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Consórcio Mavi/
Centrais Elétricas do Engeglobal e que suspenda a Chamada Pública 1/2017, assim como todos os atos
Norte do Brasil S.A. dela decorrentes (Despacho de 15.5.2018, ratificado pelo Acórdão 1.183/2018(Eletronorte)
Plenário, de 23.5.2018, TC 015.136/2018-3, Relator: Min. Benjamin Zymler,
Unidade Técnica: SeinfraElétrica).
Serviço Federal de
Processamento de
Dados (Serpro)

Valor envolvido na
cautelar (R$)

Não mensurado

54.000.000.000,00

13.920.000,00

8.301.000,00

12.075.555,00

580.000.000,00

2.051.645,38

20.000.000,00

115.430.498,36

427.940.538,19
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Unidade
Jurisdicionada
Banco do Brasil (BB)

Fundação Nacional de
Saúde (Funasa).

Medida Cautelar concedida
Suspender a execução dos contratos decorrentes do Pregão Eletrônico
2017/03685 (7421) (Despacho de 14.5.2018, ratificado pelo Acórdão 1.102/2018Plenário, de 16.5.2018, TC 005.490/2018-9, Relator: Min. José Múcio, Unidade
Técnica: Secex-SP).
Suspender o Pregão 05/2018 e, caso algum contrato já tenha sido firmado,
abstenha-se de praticar qualquer ato com vistas à sua execução. (Despacho de
25.5.2018, ratificado pelo Acórdão 1.219/2018-Plenário, de 30.5.2018, TC
014.867/2018-4, Relator: Min. Augusto Nardes, Unidade Técnica: Secex-MT).

Valor envolvido na
cautelar (R$)
5.827.968,60

3.000.000,00

MATO GROSSO
Superintendência
Regional do Departamento Nacional de
Infraestrutura de
Transportes no Estado
de Mato Grosso
(Dnit/MT)

Suspender a Licitação RDC Eletrônico 99/2017-11, bem como, abster-se de
celebrar o contrato objeto da referida licitação. Caso já tenha celebrado o
contrato mencionado, abstenha-se de dar ordem de início de serviços ao
consórcio liderado pela empresa Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.
(Despacho de 11.6.2018, ratificado pelo Acórdão 1.363/2018-Plenário, de
13.6.2018; Ata nº 22/2018, de 13.6.2018, TC 016.089/2018-9, Relator: Min. José
Múcio, Unidade Técnica: Secex-MT).

99.000,00

MATO GROSSO DO SUL
Coordenação Regional
da Fundação Nacional
do Índio em Ponta
Porã (Funai/CR Ponta
Porã/MS)

Suspender a abertura do Pregão Eletrônico 1/2018 ou, caso esta já tenha
ocorrido, que suspenda os atos a ele subsequentes. (Acórdão 902/2018-Plenário,
de 25.4.2018, TC 011.738/2018-9, Relator: Min. Subst. André Luís, Unidade
Técnica: Secex-MS).

822.129,06

MINAS GERAIS
Departamento Regional
do Senai no Estado de
Minas Gerais (Senai- Suspender todos os atos referentes à Concorrência Corporativa nº 1/2018, aí
incluídos todos os atos de execução inerentes ao eventual subsequente contrato
MG)
(Despacho de 18.04.2018, ratificado pelo Acórdão 904/2018-Plenário, de
e Departamento
25.4.2018; Ata nº 14, de 25.4.2018, TC 010.234/2018-7, Relator: Min. Subst.
Regional do Sesi no
Estado de Minas Gerais André Luís, Unidade Técnica: Secex-MG).
(Sesi-MG)

979.999,92

PARÁ

Prefeitura Municipal
de Curuçá/PA

Abstenha-se de dar continuidade aos procedimentos referentes ao RDC
Presencial 001/2018-Semout/PMC e dos atos ou contratos dele decorrentes.
(Despacho de 3.4.2018, referendado pelo Acórdão 728/2018 - Plenário, de
4.4.2018, TC 008.683/2018-2, Relator: Min. Subst. Augusto Sherman, Unidade
Técnica: Secex-PA)

13.510.181,09

PARANÁ
Prefeitura Municipal
de Araucária/PR

Suspender o andamento das Concorrências Públicas 16/2017, 17/2017 e 18/2017
e, caso algum contrato já tenha sido firmado, abster-se de praticar qualquer ato
com vistas a sua execução. (Despacho de 11.7.2018, ratificado pelo Acórdão
1.409/2018-Plenário, de 20.6.18, TC 017.177/2018-9, Relator: Min. Vital do Rego,
Unidade Técnica: Secex-PR).

1.575.321,57

PERNAMBUCO
Serviço Social do
Comércio (Sesc) /DRPE

Suspender o andamento da Concorrência Pública 5/2017, assim como todos os
atos dela decorrentes (Despacho de 17.5.2018, referendado pelo Acórdão
1.218/2018-Plenário, de 30.5.2018, TC 014.804/2018-2, Relator: Min. Augusto
Nardes, Unidade Técnica: Secex-PE).
PIAUÍ

Governo do Estado do
Piauí e
Caixa Econômica
Federal (CAIXA)

Que, em cumprimento às cláusulas dos Contratos de Financiamento 0482405-71
e 0477608-24, adotem providências para manutenção dos recursos nas contas
vinculadas aos respectivos ajustes, a menos que sejam destinados ao pagamento
direto e nominal de fornecedores de obras, bens ou serviços ligados à finalidade

106.037.286,95

915.000.000,00
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Unidade
Jurisdicionada

Medida Cautelar concedida

Valor envolvido na
cautelar (R$)

estabelecida em cada um dos contratos. (Acórdão 966/2018-Plenário, de
2.5.2018, alterado pelo Acórdão 1.045/ 2018-Plenário, de 9.5.2018]
TC 010.441/2018-2, Relator: Min. José Múcio, Unidade Técnica: Secex-PI).
RIO DE JANEIRO
Companhia Brasileira
de Trens Urbanos
(CBTU)

Que se abstenha de efetuar quaisquer pagamentos no bojo do Contrato 192012/DT, celebrado com a empresa Bom Sinal Indústria e Comércio Ltda.,
referente à aquisição de 20 VLTs para os sistemas de trens urbanos de João
Pessoa e Natal. (Acórdão 1.050/2018-Plenário, de 9.5.2018, TC 002.378/2018-3,
Relator: Min. Vital do Rego, Unidade Técnica: SeinfraUrbana).

72.812.537,03

SANTA CATARINA
Universidade Federal
de Santa Catarina
(UFSC)

Suspender a validade da Ata de Registro de Preços 188/116/2018 – Pregão
Eletrônico 116/2018, de 14.5.2018, relativa ao registro de preços adjudicados à
empresa Reuter Gráficos Editores. (Acórdão 1.451/2018- Plenário, de 26.6.2018,
TC 015.301/2018-4, Relator: Min. Walton Alencar, Unidade Técnica: Secex-SC).
SÃO PAULO

918.000,00

Superintendência
Regional Sudeste I do
INSS

Suspender o prosseguimento de todos os atos inerentes ao Pregão Eletrônico
5/2018, aí incluídos os atos de homologação do certame ou os atos de execução
do subsequente contrato (Despacho de 27.4.2018, ratificado pelo Acórdão
981/2018-Plenário, de 2.5.2018; Ata nº 15/2018-Plenário, de 2.5.2018, TC
011.958/2018-9, Relator: Min. Subst. André Luís, Unidade Técnica: Secex-SP).

61.960.854,29

Superintendência de
Administração do
Ministério da Fazenda
em São Paulo

Abster-se de utilizar a Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico
7/2018, por quaisquer interessados, sejam eles participantes da licitação ou não
participantes que pretendam a ela aderir (Despacho de 11.6.2018, ratificado pelo
Acórdão 1.364/2018-Plenário, de 13.6.2018; Ata nº 22/2018-Plenário, de
13.6.2018, TC 016.090/2018-7, Relator: Min. José Múcio, Unidade Técnica: SecexSP).

2.805.620,64

TOCANTINS

Município de
Abreulândia/TO,
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da
Educação (FNDE) e
Fundo Nacional de
Saúde (FNS)

Suspenda todos os atos de pagamento dos dispêndios inerentes aos contratos
firmados com a Araújo e Nogueira Ltda., no âmbito do Termo de Compromisso
PAR 19.816/2014, com a DSC Construtora Ltda., no âmbito do Termo de
Compromisso 8.398/2014 (PAC 2), e com a Edivan Maciel da Silva – EPP, no
âmbito do “Programa Academia da Saúde”.

1.020.219,34

Determinar que o FNDE e o FNS suspendam todos os atos tendentes a resultar
no repasse de recursos federais ao Município de Abreulândia por intermédio
dos referidos termos de compromisso e do “Programa Academia da Saúde”.
(Acórdão 903/2018-Plenário, de 25.04.2018, Relator: Min. Subst. André Luís, TC
008.869/2015-4, Unidade Técnica: Secex-TO).

Total de Medidas Cautelares concedidas:

25

Valor Total em Medidas Cautelares: 25

56.366.088.355,42

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
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5.3. Anexo III – Indisponibilidade de bens de responsável
UF

Unidade Jurisdicionada

Responsável (CPF ou CNPJ)

Processo

Acórdão/ Relator

Prazo

RJ

Centrais Elétricas
Brasileiras S.A.
(Eletrobras),
Eletrobrás Termonuclear
S.A. (Eletronuclear) e
Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN)

Construtora Andrade Gutierrez S/A
(CNPJ 17.262.213/0001-94)

002.651/2015-7

874/2018-Plenário
(Min. Bruno Dantas)

1 ano

Petróleo Brasileiro S/A
(Petrobras)

Renato de Souza Duque
(CPF 510.515.167-49)
Roberto Gonçalves
(CPF 759.408.508-63)
PPI – Projeto de Plantas Industriais
Ltda. (CNPJ 12.643.899/0001-40)

034.902/2015-5

880/2018-Plenário*
(Min. Bruno Dantas)
* combinado com
Acórdão 2.014/2017Plenário)

1 ano

008.869/2015-4

903/2018-Plenário
(Min. Subst. André Luís)

1 ano

RJ

Euzeny Venâncio da Silva
(CPF 000.929.421-05)
Maria Alves dos Santos
(CPF 012.384.281-69)
Osmar Montelo Amaral
(CPF 026.835.111-24)
D S C Construtora Ltda. – ME
(CNPJ 05.506.551/0001-45)

TO

Prefeitura Municipal de
Abreulândia/TO

Araujo e Nogueira Ltda. - ME
(CNPJ 13.403.193/0001-73)
Edivan Maciel da Silva – EPP
(CNPJ 18.941.381/0001-79)
Arlindo Souza Pinheiro
(CPF 648.559.611-91)
Elieze Venâncio da Silva
(CPF 802.388.231-72)
Jailene de Aquino Cavalcante Cruz
(CPF 902.084.631-00)
Maria de Lourdes Pereira Conceição
(CPF 952.619.741-00)
Artcom Locações de Máquinas e Serv.
em Estruturas Metálicas Eireli-EPP –
(CNPJ 18.416.926/0001-28)

Total de declarações de indisponibilidade de bens: 15
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
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5.4. Anexo IV – Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança na Administração Pública Federal
Indisponibilidade de bens
UF

Unidade Jurisdicionada

Responsável (CPF ou CNPJ)

Processo

Acórdão/ Relator

Prazo

RJ

Centrais Elétricas
Brasileiras S.A.
(Eletrobras),
Eletrobrás Termonuclear
S.A. (Eletronuclear) e
Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN)

Construtora Andrade Gutierrez S/A
(CNPJ 17.262.213/0001-94)

002.651/2015-7

874/2018-Plenário
(Min. Bruno Dantas)

1 ano

Petróleo Brasileiro S/A
(Petrobras)

Renato de Souza Duque
(CPF 510.515.167-49)
Roberto Gonçalves
(CPF 759.408.508-63)
PPI – Projeto de Plantas Industriais
Ltda. (CNPJ 12.643.899/0001-40)

034.902/2015-5

880/2018-Plenário*
(Min. Bruno Dantas)
* combinado com
Acórdão 2.014/2017Plenário)

1 ano

008.869/2015-4

903/2018-Plenário
(Min. Subst. André Luís)

1 ano

RJ

Euzeny Venâncio da Silva
(CPF 000.929.421-05)
Maria Alves dos Santos
(CPF 012.384.281-69)
Osmar Montelo Amaral
(CPF 026.835.111-24)
D S C Construtora Ltda. – ME
(CNPJ 05.506.551/0001-45)

TO

Prefeitura Municipal de
Abreulândia/TO

Araujo e Nogueira Ltda. - ME
(CNPJ 13.403.193/0001-73)
Edivan Maciel da Silva – EPP
(CNPJ 18.941.381/0001-79)
Arlindo Souza Pinheiro
(CPF 648.559.611-91)
Elieze Venâncio da Silva
(CPF 802.388.231-72)
Jailene de Aquino Cavalcante Cruz
(CPF 902.084.631-00)
Maria de Lourdes Pereira Conceição
(CPF 952.619.741-00)
Artcom Locações de Máquinas e Serv.
em Estruturas Metálicas Eireli-EPP –
(CNPJ 18.416.926/0001-28)

Total de declarações de indisponibilidade de bens: 15
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
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1.1.1. Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança
na Administração Pública Federal
Responsáveis inabilitados
UF

Unidade Jurisdicionada

AL

Gerência Executiva do
INSS em Maceió/AL
(INSS/MPS)

DF

Fundo Nacional de Saúde
(FNS)

DF

Ministério da Educação
(MEC)

DF

Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA)

DF

DF
DF

DF

DF

GO

MA

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos
(Correios)
Ministério do
Desenvolvimento Agrário
(MDA) (Extinta)
Ministério do Turismo
(MTur) (Vinculador)

Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos
(Correios)

Entidades/Órgãos do
Governo do Estado de
Goiás

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos
(Correios)

Processo

Acórdão/
Relator

Período

028.331/2017-6

789/2018-Plenário
(Min. Subst. André Luís)

8 anos

010.927/2015-8

959/2018-Plenário
(Min. Benjamin Zymler)

5 anos

016.617/2016-9

1.292/2018-Plenário
(Min. Vital do Rêgo)

8 anos

004.139/2014-3

1.117/2018-Plenário
(Min. Subst. Marcos
Bemquerer)

5 anos

Naldo Cavalcanti de Souza Filho
(CPF 368.328.474-91)

016.278/2016-0

781/2018-Plenário
(Min. Bruno Dantas)

5 anos

Antônio Roberto Cardoso Siqueira
(CPF 471.652.943-68)

011.784/2014-8

1.236/2018-Plenário
Min. José Múcio

5 anos

Claudia Gomes de Melo
(CPF 478.061.091-53)

017.117/2014-3

811/2018-Plenário
(Min. Walton Alencar)

5 anos

Luiz Henrique Nunes da Silva
(CPF 504.695.177-00)

004.666/2017-8

1.369/2018-Plenário
(Min. Subst. André Luís)

Luiz Henrique Nunes da Silva
(CPF 504.695.177-00)

010.485/2017-1

1.056/2018-Plenário
(Min. Subst. André Luís)

Lucival Mota Carvalho
(CPF 623.894.403-04)
Franceilton Sousa dos Santos
(CPF 637.298.493-87)

027.160/2016-5

782/2018-Plenário
(Min. Bruno Dantas)

Claudia Gomes de Melo
(CPF 478.061.091-53)

018.557/2014-7

Responsável (CPF)
Maria das Dores Silvestre
(CPF 346.529.304-53)
Damião Beltrão Ferreira
(CPF 659.372.104-25)
Fernanda Letieri Monteiro Ribeiro
(CPF 089.171.807-95)
Gutemberg Medeiros Damasceno
(CPF 092.884.907-44)
Carlos Roberto de Freitas Medeiros
(CPF 113.924.016-15)
Antônio César Gonçalves Borges
(CPF 113.076.840-68)
Joelina de Nazare Pereira
(CPF 209.803.532-20)
Risoneide de Lima Santana
(CPF 264.323.072-87)

Claudia Gomes de Melo
(CPF 478.061.091-53)
Claudia Gomes de Melo
(CPF 478.061.091-53)
Claudia Gomes de Melo
(CPF 478.061.091-53)
Claudia Gomes de Melo
(CPF 478.061.091-53)
Claudia Gomes de Melo
(CPF 478.061.091-53)

003.328/2015-5
008.116/2015-6
008.123/2015-2
008.136/2015-7
008.515/2015-8

812/2018-Plenário
(Min. Walton Alencar
Rodrigues)
870/2018-Plenário
(Min. Augusto Nardes)
871/2018-Plenário
(Min. Augusto Nardes)
1.215/2018-Plenário
(Min. Augusto Nardes)
872/2018-Plenário
(Min. Augusto Nardes)
873/2018-Plenário
(Min. Augusto Nardes)

Claudia Gomes de Melo
(CPF 478.061.091-53)

016.158/2015-6

1.356/2018-Plenário
(Min. Augusto Nardes)

Franceilton Sousa dos Santos
(CPF 637.298.493-87)
Lucival Mota Carvalho
(CPF 623.894.403-04)

027.160/2016-5

782/2018-Plenário
(Min. Bruno Dantas)

6 anos

5 anos

6 anos

5 anos
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Responsáveis inabilitados
UF

Unidade Jurisdicionada

Ministério do
MA Desenvolvimento Agrário
(MDA) (Extinto)
Prefeitura Municipal de
MG
São Geraldo do
Baixio/MG
PB

Prefeitura Municipal de
Gurinhém/PB

PB

Prefeitura Municipal de
Algodão de Jandaíra/PB

PB

Prefeitura Municipal de
Duas Estradas/PB

PB

Prefeitura Municipal de
Várzea/PB

RJ

Gerência Executiva do
INSS

RJ

Fundo Nacional de Saúde
(FNS)

RJ

Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ)

RJ

Petróleo Brasileiro S/A
(Petrobras)

Serviço de Apoio às Micro
RO e Pequenas Empresas de
Rondônia (Sebrae/RO)

Responsável (CPF)

Processo

Acórdão/
Relator

Período

Antônio Roberto Cardoso Siqueira
(CPF 471.652.943-68)

011.784/2014-8

1.236/2018-Plenário
(Min. José Múcio)

5 anos

Wellerson Valerio Moreira
(CPF 689.556.426-87)

028.566/2014-9

1.179/2018-Plenário
(Min. Ana Arraes)

5 anos

023.701/2015-3

1.276/2018-Plenário
(Min. Walton Alencar)

5 anos

016.065/2017-4

1.230/2018-Plenário
(Min. Aroldo Cedraz)

8 anos

004.147/2015-4

955/2018-Plenário
(Min. Walton Alencar)

5 anos

017.489/2012-1

1.091/2018-Plenário
(Min. Walton Alencar)

5 anos

1.369/2018-Plenário
(Min. Subst. André Luís)
1.056/2018-Plenário
(Min. Subst. André Luís)

6 anos

010.927/2015-8

959/2018-Plenário
(Min. Benjamin Zymler)

5 anos

007.822/2012-0

766/2018-Plenário
(Min. Benjamin Zymler)

5 anos

008.472/2008-3

1.445/2018-Plenário
(Min. Bruno Dantas)

5 anos

038.755/2012-2

1.272/2018-Plenário
(Min. José Múcio)

5 anos

Claudino César Freire
(CPF 008.385.604-82)
Robério Saraiva Grangeiro
(CPF 040.131.404-97)
Isac Rodrigo Alves
(CPF 010.549.994-30)
Adriana Karla Medeiros dos Santos
(CPF 043.096.954-69)
Alexandre de Lima
(CPF 064.148.454-26)
Severino Valerio da Silva
(CPF 452.555.124-00)
Newdson Ceres Costa Guedes
(CPF 591.239.664-91)
George dos Santos Alves
(CPF 991.630.394-00)
Bruno do Lago Alves
(CPF 013.957.434-44)
Alvaro Alves da Silva
(CPF 094.829.894-49)
Roberto Carlos Nunes
(CPF 568.095.904-63)
Marcos Tadeu Silva
(CPF 113.826.864-04)
José Ivaldo de Morais
(CPF 406.830.874-87)
Waldemar Marinho Filho
(CPF 424.924.164-53)
Luiz Henrique Nunes da Silva
(CPF 504.695.177-00)
Luiz Henrique Nunes da Silva
(CPF 504.695.177-00)
Carlos Roberto de Freitas Medeiros
(CPF 113.924.016-15)
Gutemberg Medeiros Damasceno
(CPF 092.884.907-44)
Fernanda Letieri Monteiro Ribeiro
(CPF 089.171.807-95)
Paulo Roberto de Souza Falcão
(CPF 289.821.937-15)
Jorge Fernandes de Abreu
(CPF 548.951.467-15)
Luiz Alberto Spagnolo Júnior
(CPF 027.830.956-96)
Pedro Teixeira Chaves
(CPF 280.204.809-00)
Osvino Juraszek
(CPF 485.249.569- 68)

004.666/2017-8
010.485/2017-1
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Responsáveis inabilitados
UF
RS

SE

Responsável (CPF)

Processo

Acórdão/
Relator

Período

Antônio César Gonçalves Borges
(CPF 113.076.840-68)

016.617/2016-9

1.292/2018-Plenário
(Min. Vital do Rêgo)

8 anos

Clóvis Freire de Santana
(CPF 375.712.655-68)

021.192/2016-2

1.229/2018-Plenário
(Min. Benjamin Zymler)

8 anos

Unidade Jurisdicionada
Fundação Universidade
Federal de Pelotas
(UFPEL)
Justiça Federal de
Primeiro Grau da 5ª
Região - Seção Judiciária
do Estado de Sergipe

SP

Associação Brasileira das
Empresas de Transporte
Aéreo Regional

Apostole Lazaro Chryssafidis
(CPF 004.123.298-40)

000.887/2015-3

973/2018- Plenário
(Min. Bruno Dantas)

5 anos

SP

Gerência Executiva do
INSS em Presidente
Prudente/SP

Clóvis de Lima
(CPF 017.654.898-06)

025.152/2016-5

884/2018-Plenário
(Min. Vital do Rêgo)

5 anos

005.839/2016-5

726/2018-Plenário
(Min. Bruno Dantas)

5 anos

003.932/2017-6

86/2018-Plenário
(Min. Subst. André Luís)

8 anos

000.887/2015-3

973/2018- Plenário
(Min. Bruno Dantas)

5 anos

008.869/2015-4

903/2018-Plenário
(Min. Subst. André Luís)

5 anos

SP

Prefeitura Municipal de
Salmorão/SP

SP

Gerência Executiva do
INSS em Campinas/SP

SP

Associação Brasileira das
Empresas de Transporte
Aéreo

José Luiz Rocha Peres
(CPF 058.719.358-18)
Thiago Roberto Aparecido Marcelino
Ferrarezi
(CPF 322.080.708-95)
Vera Lucia Ferreira Costa
(CPF 144.635.358-32)
Camila Silva Lourenço Lam Seng
(CPF 315.055.398-97)
Alejandro Sigfrido Mercado Filho
(CPF 334.290.808-43)
Euzeny Venâncio da Silva
(CPF 000.929.421-05)
Maria Alves dos Santos
(CPF 012.384.281-69)
Osmar Montelo Amaral
(CPF 026.835.111-24)

TO

Prefeitura Municipal de
Abreulândia/TO

Arlindo Souza Pinheiro
(CPF 648.559.611-91)
Elieze Venâncio da Silva
(CPF 802.388.231-72)
Jailene De Aquino Cavalcante Cruz
(CPF 902.084.631-00)
Maria de Lourdes Pereira Conceição
(CPF 952.619.741-00)

Total de responsáveis inabilitados: 66
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
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5.5. Anexo V –Empresas declaradas inidôneas para licitar com a União

Empresas declaradas inidôneas
UF
DF

DF

PB

PB

PB

PB

PB

RJ

RO

Unidade
Jurisdicionada

Processo

Acórdão/
Relator

027.687/2017-1

1.106/2018-Plenário
(Min. José Múcio)

CBM – Empresa Brasileira de Montagens Ltda.
(CNPJ 88.157.789/0001-30)
Octaplan Arquitetura e Promoção Ltda.
Agência Brasileira
(CNPJ 02.065.049/0001-58)
de Promoção de
Estrutural
Montagem e Empreendimentos Ltda.
Exportações e
(CNPJ
54.481.148/0001-14)
Investimentos
DMDL
Montagem
de Stands Ltda.
(ApexBrasil)
(CNPJ 05.332.851/0001-55)
Set Locações Ltda.
(CNPJ 03.486.512/0001-06)
Dinamica Computadores e Suprimentos Ltda.– EPP
(CNPJ 02.698.253/0001-06)
Prefeitura
Municipal de
Dinamica Virtual Servicce - Ltda - EPP
Santana de
(CNPJ 03.508.810/0001-41)
Mangueira/PB
Francisco Jose Mourato da Cruz - ME
(CNPJ 69.958.981/0001- 80)
Dj Construções Ltda - ME
Prefeitura
(CNPJ 03.592.746/0001-20)
Municipal de
Prestacon Prestadora de Serviços Construções
Gurinhém/PB
Ltda - ME
(CNPJ 04.904.242/0001-60)
Ems Empresa de Manutenção Serviços e
Construção Ltda.
Prefeitura
(CNPJ 04.281.456/0001-28)
Municipal de
CBM Construções Ltda.
Algodão de
(CNPJ 06.148.344/0001-29)
Jandaíra/PB
Alserv Construtora Ltda. – ME
(CNPJ 08.708.095/0001-04)
Prefeitura
America Construções e Serviços Ltda – ME
Municipal de
(CNPJ 05.492.161/0001-63)
Várzea/PB
Prefeitura
Phoenix investimentos e construções Ltda.
Municipal de Duas
(CNPJ 09.043.253/0001-17)
Estradas/PB

031.684/2015-7

1.280/2018-Plenário
5 anos
(Min. Benjamin Zymler)

031.684/2015-7

1.280/2018-Plenário
2 anos
(Min. Benjamin Zymler)

012.048/2013-5

1.233/2018-Plenário
(Min. José Múcio)

5 anos

023.701/2015-3

1.276/2018-Plenário
(Min. Walton Alencar)

5 anos

016.065/2017-4

1.230/2018-Plenário
(Min. Aroldo Cedraz)

5 anos

017.489/2012-1

1.091/2018-Plenário
(Min. Walton Alencar)

5 anos

004.147/2015-4

955/2018-Plenário
(Min. Walton Alencar)

5 anos

Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobras)

013.383/2017-5

1.221/2018-Plenário
(Min. Benjamin
Zymler)

5 anos

Autoclima Serviços e Comercio Eireli - ME
(CNPJ 10.461.794/0001-44)
Moria Comercio e Servicos Ltda – ME
(CNPJ 10.462.173/0001-85)
Forma Consultoria, Projetos e Treinamentos Ltda
038.755/2012-2
(CNPJ 11.513.308/0001-57)
Shallon Comercio & Servicos Eireli – ME
(CNPJ 12.127.011/0001-16)
Dexter Consultoria Empresarial Eirel - ME
(CNPJ 13.303.503/0001-88)

1.272/2018-Plenário
(Min. José Múcio)

5 anos

Caixa Econômica
Federal (CAIXA)

Serviço de Apoio
às Micro e
Pequenas
Empresas de
Rondônia
(Sebrae)

Responsável (CPF ou CNPJ)
Denes Expedito Rebouças – ME
(CNPJ 10.600.287/0001-44)

Construtora Queiroz Galvao S A
(CNPJ 33.412.792/0001-60)

Prazo
3 anos
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Empresas declaradas inidôneas
UF

Unidade
Jurisdicionada

SP

Associação
Brasileira das
Empresas de
Transporte Aéreo
Regional (Abetar)

TO

Prefeitura
Municipal de
Abreulândia/TO

Responsável (CPF ou CNPJ)
Associação Brasileira das Empresas de
Transporte Aéreo Regional (Abetar)
(CNPJ 05.086.765/0001-00)
Mercado Eventos Ltda – ME
(CNPJ 08.911.731/0001-09)
Hc Comunicacao & Marketing Ltda – ME
(CNPJ 10.408.955/0001-36)
D S C Construtora ltda. – ME
(CNPJ 05.506.551/0001-45)
Araujo E Nogueira Ltda - ME
(CNPJ 13.403.193/0001-73)
Edivan Maciel da Silva – EPP
(CNPJ 18.941.381/0001-79)
Artcom Locações de Máquinas e Serv. Em
Estruturas Metálicas Eireli-EPP
(CNPJ 18.416.926/0001-28)

Processo

Acórdão/
Relator

Prazo

000.887/2015-3

973/2018-Plenário
(Min. Bruno Dantas)

5 anos

008.869/2015-4

903/2018-Plenário
(Min. Subst. André Luís)

1 ano

Total de Declarações de Inidoneidade: 29
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
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5.6. Anexo VI – Solicitação de arresto de bens de responsável
Arresto de bens
UF

Unidade
Jurisdicionada

AL

Gerência Executiva
do INSS em
Maceió/Al

DF

Ministério do
Turismo
(Vinculador) (PEMTur)

Processo

Acórdão/
Relator

028.331/2017-6

789/2018-Plenário
(Min. Subst. André Luís)

017.117/2014-3

811/2018-Plenário
(Min. Walton Alencar
Rodrigues)

Luiz Henrique Nunes da Silva
(CPF 504.695.177-00)

004.666/2017-8

1.369/2018-Plenário
(Min. Subst. André Luís)

Luiz Henrique Nunes da Silva
(CPF 504.695.177-00)

010.485/2017-1

1.056/2018-Plenário
(Min. Subst. André Luís)

003.328/2015-5

870/2018-Plenário
(Min. Augusto Nardes)

008.116/2015-6

871/2018-Plenário
(Min. Augusto Nardes)

008.123/2015-2

1.215/2018-Plenário
(Min. Augusto Nardes)

008.136/2015-7

872/2018-Plenário
(Min. Augusto Nardes)

Responsável (CPF ou CNPJ)
Maria das Dores Silvestre
(CPF 346.529.304-53)
Damião Beltrão Ferreira
(CPF 659.372.104-25)
Instituto Caminho das Artes
(CNPJ 03.572.065/0001-08)
Premium Avança Brasil
(CNPJ 07.435.422/0001-39)
Lbs Transportes E Eventos Ltda. Me
(CNPJ 09.431.348/0001-08)
Cleone Luiz Gomes
(CPF 387.346.131-53)
Claudia Gomes de Melo
(CPF 478.061.091-53)
Isaias Alves Alexandre
(CPF 795.260.201-20)

DF

DF

Instituto Nacional
do Seguro Social
(INSS)
Instituto Nacional
do Seguro Social
(INSS)

Luiz Henrique Peixoto de Almeida
(CPF 058.352.751-53)

GO

Entidades/Órgãos
do Governo do
Estado de Goiás
(EOG/GO)

GO

Entidades/Órgãos
do Governo do
Estado de Goiás
(EOG/GO)

GO

Entidades/Órgãos
do Governo do
Estado de Goiás
(EOG/GO)

GO

Entidades/Órgãos
do Governo do
Estado de Goiás
(EOG/GO)

Conhecer Consultoria E Marketing Ltda – Me
(CNPJ 07.046.650/0001-17)
Premium Avança Brasil
(CNPJ 07.435.422/0001-39)
Claudia Gomes de Melo
(CPF 478.061.091-53)
Luiz Henrique Peixoto De Almeida
(CPF 058.352.751-53)
Conhecer Consultoria E Marketing Ltda – Me
(CNPJ 07.046.650/0001-17)
Premium Avança Brasil
(CNPJ 07.435.422/0001-39)
Claudia Gomes de Melo
(CPF 478.061.091-53)
Luiz Henrique Peixoto De Almeida
(CPF 058.352.751-53)
Conhecer Consultoria E Marketing Ltda – Me
(07.046.650/0001-17)
Premium Avança Brasil
(CNPJ 07.435.422/0001-39)
Claudia Gomes de Melo
(CPF 478.061.091-53)
Luiz Henrique Peixoto De Almeida
(CPF 058.352.751-53)
Conhecer Consultoria E Marketing Ltda – Me
(07.046.650/0001-17)
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Arresto de bens

GO

Entidades/Órgãos
do Governo do
Estado de Goiás
(EOG/GO)

GO

Entidades/Órgãos
do Governo do
Estado de Goiás
(EOG/GO)

MA

Município de
Bacabal/MA

RJ

Gerência Executiva
do INSS no Estado
do Rio de Janeiro

SP

Gerência Executiva
do INSS em
Campinas/SP

Premium Avança Brasil
(CNPJ 07.435.422/0001-39)
Claudia Gomes de Melo
(CPF 478.061.091-53)
Luiz Henrique Peixoto De Almeida
(CPF 058.352.751-53)
Conhecer Consultoria e Marketing Ltda – Me
(07.046.650/0001-17)
Premium Avança Brasil
(CNPJ 07.435.422/0001-39)
Claudia Gomes de Melo
(CPF 478.061.091-53)
Luiz Henrique Peixoto de Almeida
(CPF 058.352.751-53)
2 Produções e Eventos Ltda
(06.147.559/0001-25)
Conhecer Consultoria e Marketing Ltda – Me
(07.046.650/0001-17)
Premium Avança Brasil
(07.435.422/0001-39)
Claudia Gomes de Melo
(CPF 478.061.091-53)
Alessandro Nascimento Junqueira
(CPF 532.249.061-20)
Leandro Rabelo Chaer
(CPF 691.590.171-04)
José Vieira Lins
(CPF 005.707.452-68)
Raimundo Nonato Lisboa
(CPF 093.728.573-00)

008.515/2015-8

873/2018-Plenário
(Min. Augusto Nardes)

016.158/2015-6

1.356/2018-Plenário
(Min. Augusto Nardes)

014.951/2014-2

1.176/2018-Plenário
(Min. Ana Arraes)

Luiz Henrique Nunes da Silva
(CPF 504.695.177-00)

004.666/2017-8

1.369/2018–Plenário
(Min. Subst. André Luís)

Luiz Henrique Nunes da Silva
(CPF 504.695.177-00)

010.485/2017-1

1.056/2018-Plenário
(Min. Subst. André Luís)

Vera Lucia Ferreira Costa
(CPF 144.635.358-32)

003.932/2017-6

786/2018- Plenário
(Min. Subst. André Luís)

Total de Solicitações de Arresto de Bens: 42
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
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5.7. Anexo VII – Obras com indícios de irregularidades graves
Obras com indício de Irregularidade Grave

UF

Nome da obra

Unidade Orçamentária

Processo (Relator)

Situação em
08/07/2017*

Situaç
ão
atual

Anex
o VI
LOA

AL

Canal do Sertão - Alagoas

53101 - Ministério da
Integração Nacional (MI)

011.156/2010-4
(Min. Aroldo Cedraz)

IGP

IGP

N

BA

Adequação da Travessia
Urbana em Juazeiro - BRs
235/407/BA

39252 - Departamento
Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT)

006.617/2017-4
(Min. Aroldo Cedraz)

IGP

IGP

S

BA

Obras de construção da BR235/BA - km 282,0 a km 357,4

39252 - Departamento
Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT)

025.760/2016-5
(Min. Subst. Augusto
Sherman)

IGP

IGR

N

PB

Canal Adutor Vertente
Litorânea

53101 - Ministério da
Integração Nacional (MI)

010.240/2017-9
(Min. Bruno Dantas)

-

IGP

N

PE

Construção da Fábrica de
Hemoderivados e
Biotecnologia/PE

36215 - Emp. Brasileira de
Hemoderivados e
Biotecnologia (HEMOBRAS)

017.237/2017-3
(Min. Walton Alencar)

IGP

IGP

N

PE

Construção da Refinaria Abreu
e Lima em Recife/PE

32230 - Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobras)

008.472/2008-3
(Min. Bruno Dantas)

IGR

IGR

N

PI

Construção da Vila Olímpica Parnaíba/PI

51101 - Ministério do
Esporte (ME)

016.063/2016-3
(Min. Subst. André Luís)

IGP

IGP

N

RJ

Construção do centro de
processamento final de
imunobiológicos

36201 - Fundação Oswaldo
Cruz (FIOCRUZ)

007.991/2017-7
(Min. Benjamin Zymler)

IGP

IGP

S

RJ

Obras de construção da BR040/RJ

39250 - Agência Nacional
de Transportes Terrestres
(ANTT)

023.204/2015-0
(Min. Walton Alencar)

IGP

IGP

S

RJ

Usina Termonuclear de Angra
III/RJ

32204 - Eletrobrás
Termonuclear S.A.

021.542/2016-3
(Min. Bruno Dantas)

IGP

IGP

N

SP

Corredor de ônibus - SP Radial Leste - Trecho 1

56101 - Ministério das
Cidades (MCidades)

019.151/2015-2
(Min. Bruno Dantas)

IGP

IGP

S

SP

Corredor de ônibus - SP Radial Leste - Trecho 2

56101 - Ministério das
Cidades (MCidades)

007.452/2017-9
(Min. Bruno Dantas)

IGP

IGP

S

010.481/2016-8
(Min. Benjamin Zymler)

-

IGP

N

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

IGP

IGP

S

SP
TO

Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste - 39207 - Valec - Engenharia
Estrela D´Oeste/SP - Lote 5
Construções e Ferrovias S.A.
BRT de Palmas/TO

56101 - Ministério das
Cidades (MCidades)

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex).
Observações:
(1) Dados atualizados até 21/06/2018. Não constam deste quadro as obras já excluídas do Anexo VI por Decreto Legislativo.
(2) 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.
(3) A partir do hyperlink https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1868:1:::NO::: , podem ser consultadas informações de todas as obras com IG.
(*) IGP: indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação (art. 117, IV, "a" e "b", da Lei 13.473/2017 - LDO/2018).
IGR: indícios de irregularidades graves com recomendação de retenção parcial de valores (art. 117, V, da Lei 13.473/2017 - LDO/2018).
IGC: indício de irregularidade que, embora gere citação ou audiência do responsável, não atende à conceituação contida no art. 117, IV, "a" e "b",
da Lei 13.473/2017 - LDO/2018).
pIGP: proposta de classificação como indício de irregularidade grave com recomendação de paralisação feita pela Unidade Técnica, mas ainda
não apreciada pelo TCU.
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