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RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO - TCU Nº 331, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 

Dispõe sobre o registro e controle de férias dos 
Ministros e dos Ministros-Substitutos do Tribunal de 
Contas da União. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas competências legais e 
regulamentares e tendo em vista o disposto nos arts. 73 e 96 da Constituição Federal,  

considerando as disposições contidas no art. 73 da Constituição Federal e no Capítulo II do 

Título IV da Lei Complementar nº 35/1979; 

considerando que compete à Secretaria de Apoio Especializado (Seae) instruir e acompanhar 
os processos de interesse das autoridades referentes a férias; 

considerando que a Portaria-TCU nº 108, de 10 de abril de 2018, que dispõe sobre o registro da 
presença dos Ministros e dos Ministros-Substitutos nas sessões do Plenário e das Câmaras do Tribunal de 

Contas da União, não disciplina o controle de férias das autoridades; 

considerando a necessidade de regulamentação acerca do registro, do controle e do pagamento 
de férias dos Ministros e Ministros-Substitutos do TCU; e 

considerando o contido no processo TC-026.707/2021-7, resolve: 

Art. 1º Até o dia 20 de novembro de cada exercício, os Ministros e Ministros-Substitutos 

enviarão à Secretaria de Apoio Especializado (Seae) os períodos previstos para o gozo das férias para o 
exercício seguinte. 

Art. 2º A Seae, com base nas informações do artigo anterior, elaborará a escala anual de férias, 

que será encaminhada à Presidência para aprovação e comunicação ao Plenário no mês de dezembro, nos 
termos do art. 42 do Regimento Interno do TCU. 

Art. 3º A escala aprovada pelo Plenário será informada pela Seae à Secretaria-Geral de 
Administração (Segedam), até o dia 17 de dezembro do exercício, para que sejam providenciados os 
pagamentos devidos decorrentes da marcação das férias. 

Art. 4º As interrupções das férias, bem como as alterações na escala, serão comunicadas pelos 
Gabinetes de Ministros e de Ministros-Substitutos à Seae, para atualização e encaminhamento à Presidência 

para aprovação. 

Art. 5º O direito de postular o pagamento da indenização a que se refere o item 9.2 do Acordão 
1.347/2015-TCU-Plenário, prevista no art. 1º, inc. VI, da Resolução nº 133/2011, alterada pela Resolução 

nº 326/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça, preclui em 3 anos contados da data de publicação 
desta Resolução ou da respectiva data de aquisição. 

Parágrafo único. O pedido de indenização somente será deferido em caso de disponibilidade 
orçamentária, observando-se estritamente o art. 107, §§ 3º, 4º e 10, do ADCT, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 95/2016, ficando expressamente vedado qualquer pagamento a esse título aos 

atuais ocupantes dos cargos no exercício de 2021, salvo se por motivo de aposentadoria. 

Art. 6º Incumbe à Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação (STI), sob a 

coordenação da Seae, desenvolver solução informatizada específica para o registro e o controle de férias 
dos Ministros e Ministros-Substitutos. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69154318.
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Art. 7º Incumbe à Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação (STI), sob a 

coordenação da Secretaria das Sessões (Seses), desenvolver solução informatizada para a gestão do registro 
de presença das autoridades nas sessões dos Colegiados, conforme disciplinado Portaria-TCU nº 108, de 

10 de abril de 2018. 

Art. 8º O Procurador-Geral remeterá, conforme previsto no § 2º do art. 63 do Regimento 
Interno, à Presidência do Tribunal, no mês de dezembro de cada ano, a escala anual de férias dos Membros 

do Ministério Público, por intermédio da Seae. 

§ 1º O encaminhamento previsto no caput poderá ser realizado por meio da inserção das 

informações na solução prevista no art. 6º desta Resolução. 

§ 2º O controle, o registro, bem como o encaminhamento à Segedam das informações referentes 
a férias dos Membros do Ministério Público junto ao TCU, ficarão a cargo do Gabinete de Apoio Executivo, 

por força da Portaria-MP/TCU nº 8, de 5 de janeiro de 2021. 

Art. 9º Cabe à Presidência do Tribunal regulamentar esta Resolução, bem como decidir sobre 

os casos omissos. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

ANA ARRAES 

Presidente 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 1093/2021-TCU/SEPROC, DE 25 DE AGOSTO DE 2021. 

Processo TC 029.203/2019-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

CITADO o Instituto 26 de Outubro de Desenvolvimento Social - CNPJ: 02.560.332/0001-56, na pessoa de 
seu representante legal, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar 

alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres do Fundo Nacional de 
Cultura, valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência até o 
efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma 

da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 25/8/2021: R$ 330.105,82, em 
solidariedade com o responsável Fausto Pereira da Rocha (CPF: 714.109.611- 68). 

O débito decorre de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados com 
amparo no Pronac 07-11188, em virtude de prestação de contas insuficiente para demonstrar a integra l 
execução do projeto cultural. Tal irregularidade caracteriza infração aos seguintes dispositivos: art. 37, 

caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-
lei 200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986; IN MinC nº 1/2010. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 25/8/2021: R$ 

461.071,33; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 

contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 

não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 

de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 

8.443/1992). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 

a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 

outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 

recolhidos. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 

para o Tribunal. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69154318.
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Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 

valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 176 de 16/09/2021, Seção 3, p. 172) 
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EDITAL 1189/2021-TCU/SEPROC, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 

TC 029.178/2019-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Marcio Mendonca Passos, CPF: 889.164.645-87 do Acórdão 3007/2021-TCU-Segunda 

Câmara, Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, Sessão de 2/3/2021, proferido no processo TC 
029.178/2019-3, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos 
cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, valores históricos atualizados monetariamente desde 

as respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, 
abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 14/9/2021: R$ 209.363,57. O ressarcimento deverá ser 
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 30.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão condenatório até a data do 

efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se 
atingida fase de execução judicial.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 

cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 

219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 

“Emissão de GRU”. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 

datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos 
(Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de 
Controle Externo do Tribunal. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 1/2020)  

(Publicado no DOU Edição nº 176 de 16/09/2021, Seção 3, p. 172) 
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EDITAL 1195/2021-TCU/SEPROC, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021. 

Processo TC 035.124/2015-6 - Em razão do disposto nos artigos 277, inciso I, e 278, caput e § 
1º, do Regimento Interno do TCU, comunico o Sr. Aiporê Rodrigues de Moraes, CPF: 211.451.561-34 do 

Despacho do Ministro Aroldo Cedraz, proferido no processo TC 035.124/2015-6 (peça 133), por meio do 
qual o Tribunal conheceu do Recurso de Reconsideração interposto pela Fundação Universidade de 
Brasília, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 4.585/2021-TCU-2ª Câmara em relação 

ao recorrente e aos responsáveis com ele condenados em solidariedade. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de 

Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 
Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

MARYZELY MARIANO 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 1/2020)  

(Publicado no DOU Edição nº 176 de 16/09/2021, Seção 3, p. 172) 
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EDITAL 1196/2021-TCU/SEPROC, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021. 

Processo TC 035.124/2015-6 - Em razão do disposto nos artigos 277, inciso I, e 278, caput e § 
1º, do Regimento Interno do TCU, comunico o Sr. Aiporê Rodrigues de Moraes, CPF: 211.451.561-34 do 

Despacho do Ministro Aroldo Cedraz, proferido no processo TC 035.124/2015-6 (peça 164), por meio do 
qual o Tribunal conheceu do Recurso de Reconsideração interposto por Edeijavá Rodrigues Lira, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 4.585/2021-TCU-2ª Câmara em relação ao 

recorrente e aos demais devedores solidários. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de 

Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 
Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

MARYZELY MARIANO 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 1/2020)  

(Publicado no DOU Edição nº 176 de 16/09/2021, Seção 3, p. 172) 
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EDITAL 1198/2021-TCU/SEPROC, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021. 

Processo TC 014.644/2021-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, 
comunico que foi determinada a OITIVA de VIVIANE MIYAMURA LOCH, CNPJ: 21.958.623/0001-41, 

na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de 15 dias, a contar da data desta publicação, se 
pronuncie quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) nas peças 61 e 63 do processo indicado. 

A matéria está sendo objeto de exame no âmbito do Tribunal de Contas da União e poderá 

resultar decisão no sentido de desconstituir o ato ou o procedimento considerado irregular. A ausência de 
manifestação no prazo estabelecido não impedirá o prosseguimento do processo e a apreciação da matéria 

pelo TCU. O Tribunal poderá declarar a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco 
anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 

do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 
para o Tribunal. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo e da(s) irregularidade(s) acima indicada(s) podem 
ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 
cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 1/2020)  

(Publicado no DOU Edição nº 176 de 16/09/2021, Seção 3, p. 172) 
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EDITAL 1201/2021-TCU/SEPROC, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021. 

Processo TC 040.426/2020-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
CITADO Eliomar Alves de Miranda - CPF: 508.520.783-15, para, no prazo de quinze dias, a contar da data 
desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) no processo TC-
040.426/2020-3 e/ou recolher aos cofres da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, valor(es) 
histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência até o efetivo 
recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da 
legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 14/9/2021: R$ 586.072,60; sendo parte em 
solidariedade com o(s) responsável(eis): Karoline Santana Belfort - CPF: 001.070.303-90, Ralisson 
Amorim Santiago - CPF: 526.766.763-34 e João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados - CNPJ: 
05.500.356/0001-08.  

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 14/9/2021: R$ 
571.495,06; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 
contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 
para o Tribunal. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 
valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 
cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 1/2020)  

(Publicado no DOU Edição nº 176 de 16/09/2021, Seção 3, p. 172) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69154318.


	Resoluções
	Editais
	Secretaria de Gestão de Processos


