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DECLARAÇÃO DE VOTO 

Contas de Governo 2020 

 

 Senhora Presidente,  

 Senhor Relator,  

 Senhores Ministros,  

 Senhora Procuradora-Geral,  

 Demais autoridades presentes,  

 Senhoras e senhores,  

 

 Na presente sessão extraordinária, o Tribunal de Contas da União se reúne para dar 

cumprimento à mais nobre missão que lhe foi reservada pela Constituição Federal, nos termos do art. 

71, inciso I, em conjunto com a Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 

56, de apreciar, mediante Parecer Prévio, as contas prestadas anualmente pelo Exmo. Presidente da 

República, incluindo o Balanço Geral da União e o exame acerca da execução dos orçamentos de que 

trata o § 5° do art. 165 da Carta Política. 

2. De início, cumprimento o eminente Relator, Ministro Walton Alencar Rodrigues, bem 

como a equipe da Secretaria de Macroavaliação Governamental e demais unidades do Tribunal, pela 

qualidade e percuciência do trabalho realizado no exame das Contas do Exercício de 2020, ano atípico 

na história recente em face dos impactos significativos da pandemia do Covid-19 no Brasil e no 

mundo, inclusive com reflexos no arcabouço normativo nacional das finanças públicas e na economia. 

3. Nesse contexto, destaca-se o advento da Emenda Constitucional n. 106/2020, de 

07/05/2020, que instituiu o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o 

enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente da pandemia, ante a necessidade premente 

de continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais em tempos de deterioração econômica, 

de aumento das taxas de desemprego e de inflação. 

4. Além da comoção nacional em razão do grave quadro de saúde pública iniciado no ano 

anterior, com cerca de 194 mil vítimas em 2020, e que se estende aos dias atuais, ultrapassando a 

marca de 516 mil vidas tragicamente perdidas para a Pandemia, o país já se encontrava em situação 

preocupante quanto às finanças públicas, com o início, no exercício de 2019, do descumprimento da 

“Regra de Ouro”, a descoberto em R$ 185,3 bilhões naquele ano, e em R$ 346,4 bilhões em 2020, 

apresentando sucessivo déficit primário coberto com emissão de títulos públicos. 

5. Nessa seara, dado o exame empreendido nas Contas do exercício de 2020, cabe a esta 

Corte, em seu mister de guardião das contas públicas, alertar o Poder Executivo acerca das deficiências 

e limitações verificadas na atuação governamental, com oportunidades de aperfeiçoamento e 

endereçamento de recomendações de caráter corretivo, conforme anotado no Relatório, em especial 

quanto à adequada implementação de políticas públicas e necessários ajustes nas práticas da gestão 

orçamentária e financeira, de conformidade com o arcabouço normativo constitucional. 

6. Como cediço, o país se encontra em situação crescente de incertezas, tanto na seara política 

quanto na economia, e é preciso atender à crescente demanda da população por melhores serviços 

públicos de saúde e de educação, por mais infraestrutura energética e de transportes, por condições que 
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permitam o crescimento econômico dentro de mínimos padrões civilizatórios, com respeito ao meio 

ambiente e à vida com o correto enfrentamento da crise sanitária que se estende há meses. 

7. O Tribunal tem atuado de forma incessante na fiscalização dos gastos públicos e na 

vigilância constante e proativa dos principais aspectos da gestão do Estado, alertando as autoridades 

governamentais sobre, por exemplo, o indispensável investimento na transformação digital da 

Administração Pública a fim de que dados sobre arrecadação tributária, execução orçamentária, 

despesas previdenciárias e demais aspectos fiscais relevantes para o país estejam sempre disponíveis, 

com total transparência, aspecto constantemente destacado no Relatório.  

8.  A Corte de Contas também tem atuado de forma proativa na fiscalização das finanças 

públicas e do endividamento da União, cabendo o destaque para a verificação da queda nos subsídios 

relativos às operações do BNDES, decorrente das devoluções de recursos ao Tesouro Nacional, 

ocorrência que passou pelo escrutínio do controle externo quando da avaliação acerca da regularidade 

dos aportes governamentais às instituições financeiras federais mediante a emissão direta de títulos 

públicos, que ocorreu à margem do mercado competitivo e sem previsão orçamentária, sendo vedadas 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

9. Na oportunidade, em decorrência da ação de controle do Tribunal, as entidades envolvidas 

iniciaram procedimentos para a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional. E em janeiro de 2021, o 

Tribunal de Contas da União fixou prazo para que o Ministério da Economia, junto com as instituições 

financeiras, incluído o BNDES, apresentasse cronograma definitivo de devolução, dada a 

desconformidade legal das operações e considerando que a concessão de crédito feita pela União 

trouxe impactos significativos e deletérios no endividamento público.  

10. Destaco ainda a atuação tempestiva do Tribunal no tocante à necessidade de maior 

transparência nas contas públicas; de acompanhamento aprofundado da situação fiscal; de mitigação 

dos efeitos que aquele tipo de operação de emissão direta produziu, ao encetar quadro que exclui, por 

exemplo, da verificação da “regra de ouro”, parte de receitas e de despesas, sem olvidar os impactos 

negativos, nas finanças públicas, das despesas com subsídios explícitos e implícitos de operações da 

espécie, onerando o Tesouro Nacional. 

11. Pelo lado do resultado fiscal, com pressões sobre o aumento da dívida pública, cabe o 

destaque para o excessivo nível de incentivos por meio de subsídios e de renúncias tributárias, no 

exercício de 2020, pressionando a arrecadação e causando distorções e desequilíbrios na economia 

nacional, sem a contrapartida esperada do aumento da atividade produtiva e do PIB.  

12. Nas bases fiscais recentes, vivenciamos verdadeiro quadro de elevado risco de 

comprometimento da capacidade operacional dos órgãos federais para a prestação de serviços públicos 

essenciais aos cidadãos, aliado ao previsível crescimento dos gastos com benefícios previdenciários, de 

pessoal e encargos sociais, adequadamente escrutinado no Relatório das Contas de Governo e 

implicando a necessidade de medidas urgentes para equacionar, nos exercícios vindouros, dentro do 

arcabouço legal vigente, o montante das despesas obrigatórias fixadas. 

13. No âmbito do exame das Contas de 2020, trago mais uma vez ao Plenário as preocupações 

com o acesso transparente e tempestivo à integralidade das informações fiscais e dados das contas do 

Balanço Geral da União, barreira que verificamos não ter sido superada no exercício pretérito, 

obrigando ao encaminhamento pela abstenção de opinião de auditoria sobre aspectos relevantes e 

específicos na seara patrimonial. 

14. Nesse quadro, vislumbro ainda espaço para o uso de técnicas avançadas de análise de 

dados e de inteligência artificial, possibilitando ao Tribunal atuar de forma preditiva e contínua, a fim 

de identificar e corrigir em tempo eventuais desvios e a mitigar potenciais danos ao erário.  
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15. O Tribunal tem avançado nesse caminho, por exemplo, em relação ao pagamento de ativos, 

inativos e de benefícios previdenciários na esfera federal, contribuindo para a economia de bilhões de 

reais que deixam de ser pagos indevidamente a cada ano. 

16. Ações desse jaez mostram-se ainda mais urgentes no contexto atual, em que passamos pelo 

imenso desafio da busca pelo balanceamento das contas e pela manutenção da sustentabilidade da 

dívida do setor público, contexto que vimos agravar exponencialmente, não só em face da necessidade 

de enfrentamento da pandemia do Covid-19 a partir de 2020, mas também em razão das crescentes 

demandas sociais, requerendo esforços e sacrifícios de governos e de cidadãos. 

17. É preciso que o Estado atue de modo tempestivo, com maior planejamento, para a 

superação dessa crise de saúde pública, de modo a superar os impactos negativos da pandemia, de 

ordem social e econômica. Entretanto, deve fazê-lo considerando a limitada capacidade fiscal, 

direcionando, com urgência e eficiência, a atuação governamental para garantir a execução das 

políticas públicas prioritárias em prol da sociedade. 

RESULTADOS DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 

18.  Com referência aos resultados da ação governamental, o relatório apresentado traz uma 

série de indicativos que apontam para o aparente insucesso de diversas iniciativas do governo nos mais 

variados campos de atuação, notadamente em razão de deficiências no planejamento, da ausência de 

metas claras, mensuráveis, e de indicadores necessários, adequadamente formulados, de modo a aferir 

a qualidade e a tempestividade do atendimento ao cidadão.  

19. Diversos diagnósticos já realizados pelo Tribunal em fiscalizações pretéritas têm 

contribuído para conscientizar as autoridades quanto à necessidade de maiores esforços para o 

aprimoração da gestão pública, em especial por meio da tecnologia da informação, no auxílio ao 

desenvolvimento de indicadores de gestão, com vistas a aperfeiçoar o planejamento estratégico e a 

avaliação da atuação do Estado. Muitos dos resultados da ação governamental apresentados no 

relatório das contas de 2020 se revelaram ou aquém das demandas existentes ou simplesmente não se 

mostraram passíveis de correta medição. 

20. O relatório apresentado ao Plenário pelo Exmo. Ministro Walton Alencar Rodrigues traz 

dados preocupantes quanto à aferição das ações de governo, notadamente no que respeita à avaliação 

dos diversos instrumentos de planejamento nacional, setorial e regional, com destaque para o Plano 

Plurianual – PPA 2020-2023. 

21. Nas ações de controle realizadas por esta Corte de Contas, foram verificadas falhas na 

construção de diversos programas (Acórdão 2.515/2019 – Plenário); ausência de coerência entre 

indicador, meta e programa; fixação de metas que declaram a entrega de produtos, mas não os 

resultados que se buscam alcançar; insuficiência dos indicadores escolhidos; dentre outras deficiências, 

contribuindo para que não sejam alcançados os resultados esperados da atuação governamental. 

22. Nessa temática, uma questão que reputo de grande importância é a ausência de 

direcionamento mais efetivo, no âmbito do PPA, para as necessárias e urgentes ações de transformação 

digital do País e, em especial, do governo federal. 

23. Considerando os elementos selecionados para análise pela unidade técnica especializada, 

destaco o programa Conecta Brasil, que tem como objetivo prover acesso universal e ampliar a 

qualidade dos serviços de comunicações, providência essencial para viabilizar que todos os brasileiros 

possam usufruir de forma adequada dos serviços digitais oferecidos pelo setor público e pela iniciativa 

privada. 

24. Além de a apuração da meta global do referido programa ter utilizado dados bastante 

defasados, ainda de 2018, nota-se que a maioria dos resultados intermediários sequer chegaram a ser 
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apurados, visto que se limitam a referenciar a posição do Brasil em rankings internacionais de 

telecomunicações, cibersegurança e adoção da tecnologia da informação, os quais não foram 

atualizados em 2020. 

25. Conforme bem ressaltado no relatório, a simples utilização de índices processados e 

divulgados por organizações internacionais implica omissão do órgão ministerial de seu dever 

inarredável de promover e acompanhar o desenvolvimento das iniciativas atinentes à sua área de 

competência. Ademais, na ausência de resultados intermediários que indiquem de forma objetiva o 

conjunto de ações necessárias para a consecução do objetivo geral, não chega a ser surpreendente que 

a meta de universalização prevista para 2020 não tenha sido atingida. 

26. Nessa mesma linha de raciocínio, preocupa-me sobremaneira a inclusão, no âmbito do 

programa para “Melhoria do Ambiente de Negócios e da Produtividade”, do resultado intermediário 

“Redução de custos com a transformação digital de serviços”. Segundo informações obtidas pela 

unidade instrutiva, o governo alega ter alcançado somente 48,15% da meta de R$ 1 bilhão, devido a 

restrições de pessoal e alterações de prioridades em decorrência da pandemia do Covid-19. 

27. A meu ver, entretanto, mais grave que o desempenho insuficiente é a constatação de que o 

governo parece mais preocupado com a redução de custos do que com os inúmeros benefícios - para a 

sociedade e o próprio setor público - que podem ser auferidos a partir do uso intensivo de tecnologia 

da informação, análise de dados e inteligência artificial para a modernização de serviços e políticas 

públicas. 

28. Ademais, conforme ressaltei no voto condutor do Acórdão 419/2021 - Plenário, é urgente a 

atuação desta Corte a fim de determinar qual tem sido, de fato, a economia auferida pelos diversos 

entes da Administração Pública a partir da substituição de processos e serviços tradicionais por suas 

versões digitais. Sem isso, não há sequer como saber em que medida as reduções de custos relatadas 

no acompanhamento do PPA correspondem, de fato, à realidade. 

29. Ainda quanto à avaliação da atuação governamental, o relatório revela, por exemplo, a 

baixa regionalização dos programas, além da previsão de alteração unilateral das metas e dos 

investimentos pelo Poder Executivo, com reflexos sobre a credibilidade do plano plurianual. 

30. Nessa seara, é preciso evoluir no acompanhamento, pelas pastas ministeriais, das ações 

empreendidas nas várias instâncias de governo, o que sinaliza, claramente, a necessidade de se 

recompor as estruturas de monitoramento, de avaliação e de controle da Administração, instituindo as 

condições essenciais para afastar o quadro atual de baixa eficiência na utilização dos recursos públicos 

e de descumprimento do resultado que a sociedade espera como alcance no atendimento ao cidadão, 

com a entrega de bens e de serviços.  

31. No Relatório, a unidade instrutiva destaca também, seguindo critério de seleção por 

materialidade e relevância, que do total de 352 metas presentes no PPA 2020-2023 (70 metas de objetivo e 

282 de resultados intermediários), foram examinadas 74 (21%), com 35 (47%) sendo rejeitadas quanto à 

qualidade de construção, e 13 (17%) rejeitadas quanto à confiabilidade do dado informado. 

32. Como se depreende da análise levada a efeito pela Semag, há deficiências no planejamento, 

como também na execução das ações de Governo, aliadas à ausência de utilização de dados precisos, em 

muito contribuindo para restar prejudicado o monitoramento de diversos programas finalísticos. Cito, por 

exemplo, quanto ao problema de qualidade das metas, os programas a seguir, transcritos parcialmente 

do Relatório das Contas: 

- Programa 6014 – Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios nos Biomas. A 

meta do objetivo, relativa à redução do desmatamento e dos incêndios ilegais nos biomas 

brasileiros, não é suficientemente mensurável nem específica. A meta é demasiado ampla, 

e o Ministério do Meio Ambiente reportou dificuldades para obtenção dos dados sobre 
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desmatamentos, incêndios e supressão de vegetação nativa. Além disso, não foram fixados 

parâmetros anuais da meta (...); 

- Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano. A meta do objetivo, 

que diz respeito à aplicação de recursos federais em cidades intermédias e suas regiões de 

influência imediata, das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, foi rejeitada, pois na sua 

apuração não são considerados subsídios tributários e creditícios, nem recursos 

provenientes de emendas parlamentares, o que é evidenciado pela baixíssima taxa de 

liquidação dos recursos do programa (2,6%); 

- Programa 3001 – Energia Elétrica, cuja meta do objetivo é “manter em 100% o índice de 

Expansão da Geração”. A qualidade da meta foi rejeitada, pois não atende ao requisito da 

especificidade. A meta informa apenas um percentual para alcance no quadriênio, não 

indicando objetivamente o valor alvo para expansão da geração. Em outras palavras, 

informa-se apenas que se quer cumprir “100%” do índice, ao invés de indicar o 

quantitativo de megawatts que se deseja implantar. 

33. E quanto aos problemas verificados na confiabilidade das metas e dos resultados 

intermediários, cabe destacar, dentre outros, conforme transcrito parcialmente do Relatório: 

- Programa 6014 – Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios nos Biomas. A 

meta do objetivo, relativa à redução do desmatamento e dos incêndios ilegais nos biomas 

brasileiros, não pôde ser apurada para o ano-base 2020, pela inexistência de indicador que 

contemple todas as variáveis. Desse modo, verifica-se que, neste momento, não existe um 

indicador que possa retratar e permitir o monitoramento da meta do objetivo do programa;  

- Programa 5028 – Inclusão social por meio do Bolsa Família e Articulação de Políticas 

Públicas. Tanto a meta do objetivo, cujo escopo é “Aliviar a pobreza por meio da garantia 

de renda” como os resultados intermediários “famílias em situação de pobreza e de 

extrema pobreza contempladas no Programa Bolsa Família” e “taxa de atendimento de 

famílias pobres” são definidos pelo percentual de brasileiros pobres atendidos pelo 

programa. Na análise, foi detectado que o público-alvo de pessoas consideradas pobres, 

elegíveis para atendimento, encontra-se altamente defasado, pois as estimativas oficiais de 

pobreza se baseiam no último Censo Demográfico, realizado pelo IBGE em 2010, há mais 

de dez anos.  

34. Como visto, a situação tende a se agravar, se considerarmos a incúria do Governo quanto à 

necessária sistematização de dados para a adequada construção e condução de políticas públicas, com o 

descumprimento e postergação de sua obrigação, por exemplo, quanto à realização do Censo Demográfico 

de 2020, sob a justificativa da limitação fiscal, embora se verifique expressiva expansão de gastos 

orçamentários em outras áreas, perfazendo mais de 10 (dez) anos desde a última pesquisa censitária 

realizada, o que também contribui, sobremaneira, para afetar a qualidade das fiscalizações realizadas pelo 

Tribunal de Contas da União no tocante à avaliação da implementação e do alcance de metas e objetivos 

dos programas e das ações governamentais, por ausência de dados fidedignos quanto ao público alvo. 

35. Referida situação preocupante, de ausência de dados atualizados para a construção de políticas 

públicas, somente será mitigada em exercícios posteriores, tendo em vista a determinação constante da 

decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Cível Originária 3508, de 17/05/2021, 

para a “adoção das medidas administrativas e legislativas necessárias à realização do Censo Demográfico 

do IBGE no exercício financeiro seguinte ao da concessão da tutela de urgência (2022), observados os 

parâmetros técnicos preconizados pelo IBGE, devendo a União adotar todas as medidas legais 

necessárias para viabilizar a pesquisa censitária, inclusive no que se refere à previsão de créditos 

orçamentários para a realização das despesas públicas (...)”. 
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36. Não é despiciendo frisar que a ausência de adequadas estruturas de planejamento da ação 

estatal, de monitoramento, de avaliação e de controle das políticas públicas limita a capacidade operacional 

dos governos, refletindo em ausência da correta percepção quanto ao próprio funcionamento e capacidade 

da máquina pública para fazer frente às demandas sociais, permitindo, invariavelmente, que se 

implementarem gastos desnecessários e ineficientes no enfretamento das necessidades da população. 

BALANÇO GERAL DA UNIÃO 

37. Quanto ao item específico do Relatório versando sobre o Balanço Geral da União, para o 

qual foram produzidas análises que considero adequadas, manifesto integral concordância com as 

conclusões lançadas pela unidade técnica especializada, reforçadas pelo Exmo. Relator, tendo em vista 

as limitações e distorções verificadas no exame das demonstrações contábeis consolidadas, ensejando 

que este Tribunal, em atendimento a standards internacionais, se abstenha de emitir opinião de 

auditoria sobre a confiabilidade e a transparência das demonstrações contábeis de 2020, por exemplo, 

referentes ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS), bem como às demonstrações 

contábeis de 2020 do Ministério da Economia. 

38. Após a análise das evidências obtidas na auditoria e devido ao conjunto das constatações 

identificadas nas Demonstrações Consolidadas da União de 2020, concluiu-se, sem embargo, pela 

impossibilidade de se emitir opinião. 

39. Como visto no Relatório, foram anotadas deficiências tanto nas projeções atuariais do 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS), quanto do Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores da União (RPPS) e do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas 

(SPSMFA). 

40. Assim, o quadro de impossibilidade de se obter evidência de auditoria nos dados contábeis 

analisados e materialmente significantes, que integram as contas, ensejou, com efeito, o 

endereçamento de recomendações, tendo em vista diversas ocorrências verificadas, por exemplo, nos 

elementos das demonstrações contábeis de 2020 do Ministério da Economia e do Fundo do Regime 

Geral de Previdência Social. 

41. Ademais, foi ressaltada a impossibilidade de se atestar os valores de provisões para perdas 

judiciais/administrativas e passivos contingentes, além de distorções diversas como a superavaliação 

do passivo atuarial do RPPS, estimada em R$ 49,2 bilhões, em virtude de falhas de mensuração; a 

subavaliação do passivo atuarial de militares inativos das Forças Armadas, no valor R$ 45,5 bilhões, 

também em face de falhas de mensuração; e a subavaliação do passivo relativo à provisão de pensões 

militares, no valor de aproximadamente R$ 7,2 bilhões, em razão de erros nas bases de dados. 

42. Como esclarecido no relatório acerca das demonstrações contábeis consolidadas, sua 

avaliação tem como finalidade exprimir se as contas prestadas pelo Presidente da República representam 

adequadamente as posições financeira, orçamentária, contábil e patrimonial, em 31 de dezembro de 2020. 

Entretanto, destaca a Semag que não foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para 

fundamentar a opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis do BGU 2020. 

43. Não é demais ressaltar que o aprofundamento da análise das contas do Balanço Geral da 

União é resultado do esforço contínuo do Tribunal na sua estratégia de fortalecimento da auditoria 

financeira, de modo a garantir um alto nível de segurança na emissão de opinião de auditoria sobre a 

credibilidade do BGU, por meio da integração das competências constitucional e legal de certificação 

das contas ordinárias e de governo e da ampliação gradual da quantidade de demonstrações financeiras 

auditadas, com o Tribunal convergindo aos padrões e às boas práticas internacionais de auditoria. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ACERCA DO PARECER PRÉVIO 

44.  O percuciente exame empreendido pela unidade técnica especializada e pelo Relator indica 

que as Contas do exercício de 2020 do Exmo. Presidente da República se encontram em condições de 
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aprovação, com ressalvas, pelo Congresso Nacional, e que, no tocante à execução dos orçamentos da 

União, exceto pelas ressalvas que foram identificadas, a exemplo da execução de despesa sem 

suficiente dotação no Orçamento de Investimento pela Caixa Econômica Federal e pelo não 

cumprimento da aplicação mínima de recursos destinados à irrigação no Centro-Oeste, foram 

observados os princípios constitucionais e legais pertinentes. 

45. Quanto às diversas impropriedades verificadas, releva destacar a apresentação, de forma 

dispersa, das informações relativas aos empréstimos e financiamentos concedidos pelas diversas 

agências financeiras de fomento com recursos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 

bem assim a insuficiência de informações relativas às prioridades e metas da administração pública 

federal no orçamento do exercício de 2020. 

46. Por fim, quanto ao Balanço Geral da União de 2020, como já anotado anteriormente, não 

foi possível obter evidência apropriada e suficiente com vistas a fundamentar a conclusão de auditoria.  

47. Restou informado que distorções sobre os elementos auditados representam ou podem 

representar uma parcela substancial das demonstrações financeiras, a exemplo de sub e de 

superavaliações do ativo e das variações patrimoniais aumentativas referentes a reconhecimento ou 

não reconhecimento de créditos em diversas áreas do Governo (pagamentos indevidos do auxílio 

emergencial do Ministério da Cidadania; direitos decorrentes de recursos do Pnae, Pnate, PDDE; 

inconsistências no registro da Dívida Ativa não Tributária, dentre outros), de modo que o Tribunal 

ficou impossibilitado de expressar opinião sobre a confiabilidade e a transparência do conjunto das 

informações registradas. 

 Com essas considerações, manifesto concordância com o exame e as conclusões do 

eminente Relator, Ministro Walton Alencar Rodrigues, anuindo também quanto ao encaminhamento 

de todos os alertas e recomendações lançadas, e parabenizo Sua Excelência, bem como a equipe 

técnica do seu gabinete, a Secretaria de Macroavaliação Governamental e demais unidades do 

Tribunal, pela qualidade do trabalho apresentado a esta Corte de Contas, que ora aprecia a minuta do 

Parecer Prévio submetido à deliberação do Egrégio Plenário. 

 

TCU, Sala das Sessões, em 30 de junho de 2021. 

 

AROLDO CEDRAZ 

Ministro 

 


