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9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Aroldo do Nascimento Pinto, com
fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das
quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora,
calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal
(art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor:

. Data de ocorrência Valor histórico (R$)

. 28/3/2012 22.296,00

. 3/4/2012 22.296,00

. 30/4/2012 22.296,00

. 4/6/2012 22.296,00

. 3/7/2012 23.368,00

. 2/8/2012 23.368,00

. 5/9/2012 23.368,00

. 2/10/2012 23.368,00

. 5/11/2012 23.368,00

. 4/12/2012 23.368,00

9.3. aplicar ao Sr. Aroldo do Nascimento Pinto a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando o prazo de 15
(quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III,
"a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for
paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;

9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança
judicial das dívidas caso não atendida a notificação;

9.5. em atendimento ao disposto no § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter
cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, para a adoção das
medidas que entender cabíveis.

10. Ata n° 37/2020 - 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 20/10/2020 - Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11860-

37/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler,

Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de

Oliveira (Relator).

ACÓRDÃO Nº 11861/2020 - TCU - 1ª Câmara

1. Processo nº TC 030.765/2019-6.
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Aposentadoria).
3. Embargante: Nilo Candido de Paula (139.595.811-49).
4. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (OAB/DF 22.256) e outros.

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de

declaração opostos pelo Sr. Nilo Candido de Paula em face do Acórdão 10.882/2020-TCU-
1ª Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de
reexame interposto pelo embargante em face do Acórdão 7.303/2020-TCU-1ª Câmara;

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª
Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32,
inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los;

9.2. dar ciência desta decisão ao embargante e ao Tribunal Regional Federal da
2ª Região.

10. Ata n° 37/2020 - 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 20/10/2020 - Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11861-

37/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler,

Bruno Dantas e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de

Oliveira.

ACÓRDÃO Nº 11862/2020 - TCU - 1ª Câmara

1. Processo nº TC 031.141/2019-6.
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Aposentadoria).
3. Embargante: Heloisa de Aguiar (553.501.607-10).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries

Marsico.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (OAB/DF 22.256) e outros.

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de

declaração opostos pela Sra. Heloisa de Aguiar em face do Acórdão 10.883/2020-TCU-1ª
Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame
interposto pela embargante em face do Acórdão 1.246/2020-TCU-1ª Câmara;

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª
Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32,
inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los;

9.2. dar ciência desta decisão à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da
1ª Região/RJ.

10. Ata n° 37/2020 - 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 20/10/2020 - Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11862-

37/20-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler,

Bruno Dantas e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de

Oliveira.

ENCERRAMENTO

Às 15 horas e 44 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta
ata, a ser aprovada pelo Presidente e homologada pela Primeira Câmara.

(Assinado eletronicamente)
PAULO MORUM XAVIER
Subsecretário da Primeira Câmara

Aprovada em 22 de outubro de 2020.

(Assinado eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
R E T I F I C AÇ ÃO

Na Resolução nº 523, de 13 de outubro de 2020, publicada na Seção 1 do DOU
nº 203, de 22 de outubro de 2020, p. 208:

"§ 6º No caso de atraso das parcelas, o CREFITO requererá o prosseguimento
da execução fiscal, nos termos do acordo realizado judicialmente, hipótese em que haverá
a antecipação de todo o débito e a extinção do benefício de isenção de juros e correção
monetária."

Onde se lê: "benefício de isenção de juros e correção monetária.", leia-se:
benefício de isenção de juros e de multa.

"§ 7º No caso de parcelamento de débito por força da adesão ao REFIS
Nacional, que ainda não tenham sido objeto de execução fiscal anteriormente distribuída,
e que já estejam inscritos em Dívida Ativa, o inadimplemento quanto ao parcelamento
assumido neste REFIS Nacional, imporá a promoção da execução fiscal de todo o débito
confessado e não adimplido, hipótese em que haverá a antecipação de todo o débito e a
extinção do benefício de isenção de juros e correção monetária."

Onde se lê: "benefício de isenção de juros e correção monetária.", leia-se:
benefício de isenção de juros e de multa.

CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA
RESOLUÇÃO CFFA Nº 584, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

Dispõe sobre a criação da Especialidade em Perícia
Fonoaudiológica, define as atribuições e
competências relativas ao profissional
fonoaudiólogo Especialista, e dá outras
providências.

O Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), no uso das atribuições que
lhe conferem a Lei nº 6.965/1981, o Decreto nº 87.218/1982 e o Regimento Interno;
Considerando a necessidade de se estabelecer os critérios de atuação no campo da
perícia, em matérias cuja formação em Fonoaudiologia possa auxiliar na busca da
verdade; Considerando a perícia como o uso do conhecimento científico para dirimir
dúvidas nas esferas em que tramitam processos judiciais e administrativos;
Considerando a perícia como campo de atuação da Fonoaudiologia para a elucidação
de fatos de interesse da justiça, de órgãos investigativos, agências reguladoras, órgãos
administrativos, de seguradoras ou de particulares, no caso de perícia extrajudicial;
Considerando a aplicação de técnicas científicas consagradas no campo do diagnóstico
e prognóstico fonoaudiológico; Considerando que o campo de conhecimento e de
atuação do fonoaudiólogo passa pelo domínio das ciências envolvidas com
anatomofisiologia e patologia humanas com motricidade orofacial, linguagem oral e
escrita, voz, audição, equilíbrio e cognição; Considerando a necessidade de
conhecimento em técnicas de outras áreas, como Jurídica, Informática, Física,
Linguística e Engenharia; Considerando a evolução dos meios de comunicação e
armazenamento de arquivos contendo produções humanas em áudio, imagem e escrita,
bem como as produções textuais aplicadas às diversas redes sociais; Considerando o
Código de Ética da Fonoaudiologia; Considerando o estudo realizado pela Comissão de
Análise de Títulos de Especialista e Cursos de Especialização (CATECE) do CF Fa ;
Considerando a deliberação do Plenário durante a 174ª Sessão Plenária Ordinária,
realizada no dia 02 de outubro de 2020, resolve:

Art. 1º Reconhecer a Perícia Fonoaudiológica como área de especialidade da
Fo n o a u d i o l o g i a .

Art. 2º Estabelecer as atribuições e competências relativas ao profissional
fonoaudiólogo Especialista em Perícia Fonoaudiológica. Parágrafo único. O
fonoaudiólogo habilitar-se-á ao título de Especialista em Perícia Fonoaudiológica.

Art. 3º O profissional Especialista em Perícia Fonoaudiológica está apto a: I.
Executar atividades relacionadas à Perícia Fonoaudiológica; II. Atuar como assistente
técnico, perito ou como auditor em situações que envolvam aspectos de abrangência
da Fonoaudiologia; III. Realizar laudo pericial dos aspectos da comunicação humana,
bem como sobre quaisquer assuntos de competência do fonoaudiólogo; IV. Realizar
auditoria e emissão de parecer técnico sobre casos que abranjam a comunicação
humana, bem como sobre quaisquer assuntos de competência do fonoaudiólogo; V.
Prestar assistência técnica para emissão de parecer sobre assuntos de competência do
fonoaudiólogo; VI. Realizar exame admissional, demissional, periódico ou de nexo e
emitir laudo relacionado a ingresso, permanência, demissão, de nexo ou desvio de
função do periciado do cargo em análise. VII. Realizar exame para avaliação da
capacidade laborativa do periciado, do ponto de vista da Fonoaudiologia, e emitir laudo
sobre a capacidade laborativa do periciado; VIII. Responder aos quesitos apresentados
por autoridades administrativas, judiciais ou de outra natureza, que se relacionem ao
campo de estudo da Fonoaudiologia; IX. Participar de juntas multiprofissionais; X.
Representar clientes ou órgãos (públicos ou privados) em audiências judiciais; XI.
Realizar exames periciais, que se relacionam ao campo de estudo da Fonoaudiologia,
com vistas à identificação/exclusão de suspeitos; XII. Descrever cenas e fatos utilizando
recursos linguísticos, recursos tecnológicos e metodologias científicas apropriados; XIII.
Promover educação permanente para profissionais ligados à perícia; XIV. Desenvolver
ações voltadas à assessoria e à consultoria fonoaudiológicas junto aos processos
periciais; XV. Realizar e divulgar estudos e pesquisas científicas que contribuam para a
formação e a consolidação da atuação fonoaudiológica no âmbito da perícia.

Art. 4º As competências relativas ao profissional Especialista em Perícia
Fonoaudiológica ficam assim definidas: 1 - Área do conhecimento: a) Anatomofisiologia
e patologia humanas; b) Sistemas biométricos; c) Física, física acústica, biofísica e
psicoacústica; d) Ciências e práticas forenses; e) Psicomotricidade, psicolinguística e
neurolinguística; f) Geometria, lógica matemática e criptoanálise; g) Linguagem oral e
escrita; h) Voz; i) Fala; j) Audição e equilíbrio; k) Linguística geral (análise da
conversação, análise do discurso, sociolinguística, fonética e fonologia); l) Prosopografia
para a identificação facial; m) Captação, armazenamento e transmissão de arquivos
digitais; n) Conceitos de Direito e Norma jurídica; o) Legislação sobre atuação pericial;
p) Computação gráfica; q) Métodos de coleta, manipulação e análise de material em
áudio, vídeo, escrito e fotografia digital; r) Técnicas de transcrição e textualização de
conteúdo; s) Redação jurídica; t) Responsabilidade civil e criminal do perito e assistente
técnico; u) Doenças e acidentes relacionados ao trabalho e insalubridade; v) Reinserção
no trabalho; w) Riscos biológicos, físicos, químicos, ergonômicos e psicossociais
relacionados à Fonoaudiologia; x) Análise perceptivo-auditiva e acústica da voz e da
fala; y) Identificação de falantes; z) Análise dos aspectos da linguagem e linguageiros;
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