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ACÓRDÃOS DO TCU PROFERIDOS EM 2021 

Nº PROC. 
TCU 

TIPO PROCESSO TCU LINK ACÓRDÃO DATA DA 
SESSÃO 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

032.178/
2017-4 

SOLICITAÇÃO DO 
CONGRESSO 
NACIONAL 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2453465%22 

70/2021-PL 20/01/2021 O acórdão referenda medida cautelar, e não contém determinações 
ou recomendações expressamente dirigidas à Susep. 

022.202/
2019-6 

ACOMPANHAMENTO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2451013%22 

36/2021-PL 20/01/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 
 

046.028/
2020-0 

APOSENTADORIA https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2451316%22 

521/2021-2C 26/01/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 
 

001.674/
2021-8 

APOSENTADORIA https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2458623%22 

2436/2021-2C 23/02/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 
 

003.638/
2021-9 

APOSENTADORIA https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2458879%22 

2221/2021-2C 23/02/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 
 

035.933/
2019-4 

REPRESENTAÇÃO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-

565/2021-PL 17/03/2021 Por meio de Despacho do Ministro Relator, foram suspensos os 
efeitos dos itens 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.3, 9.2.2 e 9.2.3 
do Acórdão nº 565/2021 - TCU - Plenário. 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2453465%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2453465%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2453465%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2453465%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2451013%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2451013%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2451013%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2451013%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2451316%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2451316%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2451316%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2451316%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2458623%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2458623%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2458623%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2458623%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2458879%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2458879%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2458879%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2458879%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2440892%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2440892%22
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TIPO PROCESSO TCU LINK ACÓRDÃO DATA DA 
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2440892%22 

003.166/
2021-0 

APOSENTADORIA https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2464078%22 

4874/2021-1C 23/03/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 

007.298/
2021-8 

ATOS DE ADMISSÃO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2468702%22 

5363/2021-2C 30/03/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 

005.107/
2021-0 

PENSÃO CIVIL https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2465501%22 

6244/2021-1C 06/04/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 

003.930/
2021-1 

APOSENTADORIA https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2465563%22 

6136/2021-2C 13/04/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 

007.693/
2021-4 

APOSENTADORIA https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2468640%22 

6385/2021-1C 13/04/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 

018.709/
2020-6 

ACOMPANHAMENTO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-

1055/2021-PL 05/05/2021 "9.3. recomendar às 158 unidades que exibiram tempos médios de 
resolução de indícios de irregularidades em suas folhas de 
pagamento superiores ao limite de tolerância estabelecido pela 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2440892%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2440892%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2464078%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2464078%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2464078%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2464078%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2468702%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2468702%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2468702%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2468702%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2465501%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2465501%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2465501%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2465501%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2465563%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2465563%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2465563%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2465563%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2468640%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2468640%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2468640%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2468640%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2476483%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2476483%22
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TCU 

TIPO PROCESSO TCU LINK ACÓRDÃO DATA DA 
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completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2476483%22 

fiscalização (Apêndice F do relatório de acompanhamento) , que 
avaliem a conveniência e a oportunidade de implementar, dentre 
outras medidas capazes de conferir eficiência a esse processo de 
apuração, providências para: (i) capacitar os agentes responsáveis 
pelas apurações, com vistas a dotá-los das competências 
necessárias ao desempenho da atividade de modo eficiente e eficaz, 
(ii) propiciar adequados graus de certeza, segurança e respeito aos 
direitos dos administrados nos processos relacionados ao 
esclarecimento de indícios de irregularidades, com oferta de 
contraditório e ampla defesa apenas em situações em que 
apurações preliminares indiquem que a situação indesejada de fato 
ocorre ou, caso tenha cessado, ainda demande adoção de medida 
corretiva capaz de atingir a esfera de direitos dos interessados, e 
(iii) priorizar a apuração dos indícios que há mais tempo aguardam 
esclarecimento;" 
 
Por ocasião do fechamento deste demonstrativo, a Susep não 
tinha notícia de notificação oficial do Acórdão nº 1055/2021 - TCU 
- Plenário, que informasse se a Autarquia integra o rol de unidades 
constantes dos Apêndices F e G do relatório de acompanhamento, 
às quais foram endereçadas recomendações. 

036.620/
2020-3 

RELATÓRIO DE 
AUDITORIA 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2473503%22 

1109/2021-PL 12/05/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 

021.184/
2020-8 

REPRESENTAÇÃO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2480398%22 

1349/2021-PL 09/06/2021 Por meio do Acórdão nº 1349/2021 - Plenário, o TCU deliberou por 
conhecer a representação e considerá-la improcedente; e indeferir 
o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo 
representante. 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2476483%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2476483%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2473503%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2473503%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2473503%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2473503%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2480398%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2480398%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2480398%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2480398%22
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006.651/
2021-6 

ADMINISTRATIVO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2481685%22 

1414/2021-PL 16/06/2021 Dentre outros itens, por meio do Acórdão nº 1414/2021 - Plenário, 
ordenou-se à Segecex, em síntese, que atuasse perante diversos 
órgãos para providências relativas ao recadastramento de atos no 
sistema e-Pessoal.  
 
Os desdobramentos, no âmbito da Susep, constam do item 
referente ao Acórdão nº 2686/2021 - Plenário. 

014.833/
2021-2 

SOLICITAÇÃO DO 
CONGRESSO 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2485546%22 

1488/2021-PL 23/06/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 

026.654/
2020-2 

RELATÓRIO DE 
ACOMPANHAMENTO 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2470986%22 

1536/2021-PL 30/06/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 

014.318/
2021-0 

REPRESENTAÇÃO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2487374%22 

1558/2021-PL 30/06/2021 Por meio do Acórdão nº 1558/2021 - Plenário, o TCU deliberou por 
não conhecer da representação em razão do não preenchimento 
dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie. 

037.397/
2020-6 

RELATÓRIO DE 
AUDITORIA 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2482629%22 

1637/2021-PL 07/07/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 

016.997/
2020-4 

ACOMPANHAMENTO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-

1756/2021-PL 21/07/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2481685%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2481685%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2481685%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2481685%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2485546%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2485546%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2485546%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2485546%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2470986%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2470986%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2470986%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2470986%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2487374%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2487374%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2487374%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2487374%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2482629%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2482629%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2482629%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2482629%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2472538%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2472538%22
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completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2472538%22 

016.399/
2021-8 

DENÚNCIA https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2489716%22 

1701/2021-PL 21/07/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 

035.926/
2019-8 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2489483%22 

10039/2021-2C 03/08/2021 “a) dar ciência à Superintendência de Seguros Privados - Susep 
sobre impropriedade em seu processo de contas configurado pela 
não apresentação de rol de responsáveis nos moldes do que 
estabelece a IN TCU 63/2010, não sendo identificados os atos 
formais de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data 
de publicação no Diário Oficial da União ou em documento de 
divulgação pertinente, endereço residencial completo e endereço de 
correio eletrônico dos responsáveis;” 
 
Por meio de Ofício dirigido ao TCU, a Susep apresentou as 
informações sobre o rol de responsáveis pela gestão da Autarquia, 
referente ao exercício de 2018, com o objetivo de sanar a 
impropriedade de que trata o item "a" do Acórdão nº 10039/2020 
- TCU - Segunda Câmara. 
 
“b) sobrestar o julgamento das presentes contas, nos termos dos 
arts. 10, § 1º, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1º, do 
Regimento Interno/TCU, até que seja proferida decisão definitiva no 
âmbito do TC Processo 020.685/2020-3;” 
 
Foi proferido o Acórdão 2761/2021 - Plenário, em que o TCU 
deliberou por conhecer a representação de que trata o Processo 
020.685/2020-3 e considerá-la improcedente. 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2472538%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2472538%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2489716%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2489716%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2489716%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2489716%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2489483%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2489483%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2489483%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2489483%22
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008.487/
2016-2 

ACOMPANHAMENTO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2403740%22 

2158/2021-PL 15/09/2021 “9.2. determinar à Superintendência de Seguros Privados (Susep) , 
nos termos do art. 71, inciso IX, da CF/88, do art. 43, I, da Lei 
8.443/1992, e do art. 250, II, do Regimento Interno/TCU, que: 9.2.1. 
adeque o art. 3º, inciso VIII, da Circular Susep 553/2017 no sentido 
de explicitar a competência de tribunais administrativos para definir 
a culpa grave, no âmbito de seus processos, para fins de exclusão da 
cobertura do seguro D&O, considerando-se a inconstitucionalidade 
da interpretação restritiva desse dispositivo; 9.2.2. realize distinção 
dos dados do seguro D&O entre empresas estatais e privadas;” 
 
A Advocacia Geral da União, representando a Susep, apresentou 
embargos de declaração em face das determinações contidas nos 
itens 9.2, 9.2.1 e 9.2.2. 

011.574/
2021-6 

ACOMPANHAMENTO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2499065%22 

2164/2021-PL 15/09/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 

016.243/
2021-8 

DENÚNCIA https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2517242%22 

2668/2021-PL 10/11/2021 “9.3. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento 
Interno/TCU, determinar à Superintendência de Seguros Privados - 
Susep que, no prazo de 90 dias, apresente os resultados de suas 
ações de fiscalização, com a efetiva adoção de medidas que 
objetivem: 9.3.1. corrigir as falhas relacionadas aos atrasos 
superiores a 30 dias nos pagamentos de indenizações do seguro 
DPVAT, apresentando os dados relativos ao ano de 2021, mês a 
mês; 9.3.2. aperfeiçoar a forma de comunicação com os 
beneficiários com processos pendentes de regularização, a fim de 
instá-los a complementar as informações/documentos necessários; 
9.3.3. aumentar o percentual mensal de pagamentos do seguro 
DPVAT, apresentando os dados relativos ao ano de 2021, mês a 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2403740%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2403740%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2403740%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2403740%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2499065%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2499065%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2499065%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2499065%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2517242%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2517242%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2517242%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2517242%22
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mês; 9.3.4. melhorar a funcionalidade do aplicativo do seguro 
DPVAT, solucionando, desta forma, as impropriedades detectadas 
no âmbito da Caixa, a fim de cumprir o princípio da eficiência;” 
 
A notificação do Acórdão foi encaminhada à gestão para análise, 
providências e manifestação. 

006.651/
2021-6 

ADMINISTRATIVO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2515187%22 

2686/2021-PL 17/11/2021 "9.1 fixar os prazos a seguir indicados, a serem contados a partir da 
ciência deste Acórdão, para que todos os órgãos abrangidos pela 
decisão exarada no Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário promovam a 
inclusão dos atos pendentes de cadastramento no sistema e-
Pessoal, de acordo com as respectivas datas de ingresso no TCU: 
9.1.1. 60 dias, para os atos de pessoal com data de entrada no TCU 
há mais de 8 e menos de 9,5 anos; 9.1.2. 90 dias para os atos de 
pessoal com data de entrada no TCU há mais de 7 e menos de 8 
anos; 9.1.3. 120 dias para os atos de pessoal com data de entrada 
no TCU há menos de 7 anos." 
 
As pendências, referentes ao cadastramento em um total de sete 
registros, foram sanadas ao longo dos meses de agosto e 
setembro de 2021, dentro do prazo fixado originalmente. Em 24 
de setembro de 2021, seis desses registros já haviam sido 
arquivados pelo TCU, e restava apenas um registro pendente de 
análise pelo Tribunal. 

020.685/
2020-3 

REPRESENTAÇÃO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2518351%22 

2761/2021-PL 24/11/2021 Por meio do Acórdão nº 2761/2021 - Plenário, o TCU deliberou por 
conhecer a representação e considerá-la improcedente. 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2515187%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2515187%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2515187%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2515187%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2518351%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2518351%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2518351%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2518351%22


 
 

RELATÓRIOS E INFORMES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE – 2021 

 
 

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 22/12/2021 Página 8 de 10 

Nº PROC. 
TCU 

TIPO PROCESSO TCU LINK ACÓRDÃO DATA DA 
SESSÃO 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

014.927/
2021-7 

RELATÓRIO DE 
ACOMPANHAMENTO 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2517439%22 

2814/2021-PL 24/11/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 

011.706/
2014-7 

RELATÓRIO DE 
AUDITORIA 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2502893%22 

2829/2021-PL 01/12/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 

039.780/
2018-0 

REPRESENTAÇÃO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2518447%22 

2847/2021-PL 01/12/2021 Por meio do Acórdão nº 2847/2021 - Plenário, o TCU deliberou por 
arquivar o processo. 

015.125/
2021-1 

RELATÓRIO DE 
ACOMPANHAMENTO 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2519893%22 

2878/2021-PL 01/12/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 

042.452/
2021-0  

REPRESENTAÇÃO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2520594%22 

3070/2021-PL 08/12/2021 Por meio do Acórdão nº 3070/2021 - Plenário, o TCU deliberou por 
conhecer da representação e considerá-la improcedente; e 
indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos 
pressupostos necessários à sua concessão. 

025.734/
2020-2 

MONITORAMENTO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/r
edireciona/acordao-
completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2521906%22 

3236/2021-PL 15/12/2021 O acórdão não contém determinações ou recomendações 
expressamente dirigidas à Susep. 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2517439%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2517439%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2517439%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2517439%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2502893%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2502893%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2502893%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2502893%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2518447%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2518447%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2518447%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2518447%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2519893%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2519893%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2519893%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2519893%22
https://contas.tcu.gov.br/sso/SvlCentralizador?contexto=etcu&URL=/AcompanharProcesso?p1=42452;p2=2021;p3=0
https://contas.tcu.gov.br/sso/SvlCentralizador?contexto=etcu&URL=/AcompanharProcesso?p1=42452;p2=2021;p3=0
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2520594%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2520594%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2520594%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2520594%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2521906%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2521906%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2521906%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2521906%22
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INFORMES DE FISCALIZAÇÃO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021 (DILIGÊNCIAS, AUDITORIAS E FISCALIZAÇÕES)1 

ÓRGÃO DE 
CONTROLE 

Nº PROCESSO TIPO DE PROCESSO LINK 

CGU 00190.104325/2021-11 AUDITORIA NÃO DISPONÍVEL 

TCU 006.651/2021-6 ADMINISTRATIVO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=665120216 

TCU 006.662/2021-8 RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=666220218 

TCU 011.574/2021-6 ACOMPANHAMENTO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=1157420216 

TCU 014.318/2021-0 REPRESENTAÇÃO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=1431820210 

TCU 014.833/2021-2 SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=1483320212 

TCU 014.927/2021-7 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=1492720217 

TCU 015.125/2021-1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=1512520211 

TCU 016.243/2021-8 DENÚNCIA https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=1624320218 

TCU 016.399/2021-8 DENÚNCIA https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=1639920218 

TCU 031.119/2021-2 SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=3111920212 

                                                           
1 As auditorias da CGU de que tratam os Processos nº 00190.103318/2020-11 e nº 00190.106266/2020-27, integrantes do demonstrativo de “Relatórios e Informes dos Órgãos de Controle” referente ao 
exercício de 2020, foram concluídas no ano de 2021. Os relatórios emitidos no âmbito dos citados trabalhos podem ser acessados nos endereços https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/952127 e 
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/1079077, respectivamente. 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=665120216
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=666220218
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=1157420216
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=1431820210
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=1483320212
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=1492720217
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=1512520211
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=1624320218
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=1639920218
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=3111920212
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/952127
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/1079077
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TCU 036.301/2021-3 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=3630120213 

TCU 037.486/2021-7 RELATÓRIO DE AUDITORIA https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=3748620217 

TCU 042.452/2021-0 REPRESENTAÇÃO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=4245220210 

TCU 042.834/2021-0 SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=4283420210 

 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=3630120213
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=3748620217
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=4245220210
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/push/processo?numero=4283420210

