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CONHECENDO O TCU 

  Organização 

  Missão 

  Competências 

  Funções do TCU  



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

ORGANIZAÇÃO 

 Tribunal administrativo (autônomo) 

 Decisões (natureza administrativa) 

 Órgão colegiado: 

  Plenário 

 Câmaras 

 9 Ministros 

 4 Auditores (Ministros Substitutos) 

 Ministério Público junto ao TCU 

 Secretarias do Tribunal 



  

Aprimorar a Administração Pública em 

benefício da sociedade por meio do 

controle externo. 

Missão 



 Constitucionais: relacionadas à fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial, sob os aspectos da legalidade, 

legitimidade e economicidade (arts. 71, 72, § 1º, 

74, § 2º e 161, parágrafo único, da Constituição 

Federal). 

Competências Amplas, Variadas e Complexas  
 

 Legais: leis posteriores conferem ao  TCU 

atribuições adicionais (LRF, Lei 8666/1993, entre 

outras). 
 



ALCANCE DAS COMPETÊNCIAS DO TCU   

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto 

à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia 

de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e 

pelo sistema de controle interno de cada Poder (aspectos objetivos). 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 

assuma obrigações de natureza pecuniária (aspectos subjetivos). 

 



ALCANCE DAS COMPETÊNCIAS DO TCU   

 

Executivo 

Controle 

Interno 
Controle 

Interno 

Legislativo Judiciário 

Controle 

Interno 

estados e 

municípios 

ESTADO 

Congresso 

Nacional 

TCU 

Controle 

Externo 

Recursos  

federais 



Abrangência Geográfica 

• 5.560 municípios;  

• 26 estados e o Distrito Federal; 

• 2.323 órgãos/entidades; 

• 12.412 unidades jurisdicionadas; 

• 60 unidades jurisdicionadas no exterior. 

 

Escritório 

Financeiro 

do MRE em  

Nova York 

Município de  

Carnaubeira 

da Penha - PE 

Qualquer pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada 

que seja responsável por 

valores públicos.  



Funções Básicas 

• Fiscalizadora  -  audita/fiscaliza, aprecia ato 

• Consultiva  - responde consulta, parecer prévio  

• Informativa - presta informações ao CN, MPU  

• Judicante - julga contas 

• Sancionadora - aplica sanção/penalidade 

• Corretiva - determina, fixa prazo, susta ato  

• Normativa - expede normativos, fixa coeficientes  

• Ouvidoria - examina denúncia e representação  



FUNÇÕES BÁSICAS EXERCIDAS PELO TCU 

 Judicante (art. 71, II, CRFB) 

Contas de gestores federais. 

Contas especiais por prejuízos ao Erário. 

Regulares - Quitação 

Regulares com ressalva - Quitação e 

determinações 

Irregulares - Condenação em débito e 

sanções  

 

 



FUNÇÕES BÁSICAS EXERCIDAS PELO TCU 

Fiscalizadora   

Atos de gestão - órgãos federais. 

Concessão de serviços públicos. 

Atos de pessoal(admissão, aposentadoria, pensão etc). 

Convênios e contratos de repasse. 

Declaração de bens e rendas de autoridades federais. 

Receitas (subvenções e renúncias). 

Entrega das cotas (FPE, FPM, IPI - exportações, 

CIDE). 

Desestatização. 

Avaliação de programas. 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 



FUNÇÕES BÁSICAS EXERCIDAS PELO TCU 

Sancionadora  

Imputação de débitos (Cadin). 

Aplicação de Multa. 

Inabilitação para exercício de função. 

Inidoneidade para licitar. 

Ajuizamento de ações civis e penais (MP). 

Inelegibilidade (TSE). 



FUNÇÕES BÁSICAS EXERCIDAS PELO TCU 

  Corretiva (art. 71, IX e X, CRFB) 

 Determinações (assinar prazo para o exato 

cumprimento da lei). 

 Sustação de ato irregular. 

 Sustação de contrato (Congresso Nacional). 

 Suspensão cautelar de ato. 

 Recomendações. 



FUNÇÕES BÁSICAS EXERCIDAS PELO TCU 

Consultiva  

Contas do Governo Federal (parecer prévio). 

Solicitações da Comissão Mista de Orçamento - 

CN. 

Consultas (só por legitimados, tem caráter normativo e constitui 

prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto). 



FUNÇÕES BÁSICAS EXERCIDAS PELO TCU 

Ouvidoria  

Ouvidoria (0800-644-1500). 

Denúncia feita por cidadão, partido político, associação civil 

ou sindicato. 

Denúncia na imprensa. 

Representações: 

Controle Interno. 

Licitações ou contratos. 

Autoridades competentes. 



FUNÇÕES BÁSICAS EXERCIDAS PELO TCU 

Informativa  

 Informações ao Congresso Nacional. 

Representação ao Poder competente. 

Relatórios Trimestrais. 

Página sobre contas públicas. 



FUNÇÕES BÁSICAS EXERCIDAS PELO TCU 

Normativa 

Expedição de atos normativos. 

Ex: Instrução Normativa TCU n.º 63, de 1º de setembro 

de 2010, alterada pela Instrução Normativa TCU n.º 72, 

de 15 de maio de 2013: estabelece  normas de 

organização e de apresentação de relatórios de gestão e 

das peças complementares que constituirão os processos 

de contas. 

Fixação de coeficientes (FPE, FPM, IPI -  exportações e 

CIDE). 



 O TCU e os Conselhos de Fiscalização Profissional. 

• Natureza;  

• Obediência aos princípios da administração pública; 

• Conselhos e a LRF; 

• Obrigatoriedade de Concurso Público;  

• Regime Jurídico dos Empregados; 

• Obrigatoriedade de Licitar; 

• Despesas com Assistência Médica; 

• Outros temas. 

• Obrigação de Prestar Contas 



 NATUREZA JURÍDICA DOS CONSELHOS (TCU) 

 
“ 13. No âmbito desta Casa, a jurisprudência sempre foi no sentido de que os 

conselhos de fiscalização do exercício profissional têm natureza autárquica, uma 

vez que arrecadam e gerenciam recursos públicos de natureza parafiscal. 

Nesta linha, pode-se destacar a Decisão n.º 830/1996 - TCU - Plenário, exarada em 

Sessão realizada em 12/12/96, proferida no âmbito do TC 675.282/1996-9, do qual 

foi Relator o Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, in verbis: 

2 - Firmar entendimento de que: 

a) os Conselhos de Fiscalização do exercício Profissional têm natureza autarquia 

especial, sendo, portanto, partícipes da Administração Indireta da União” 

(Trecho do Relatório que fundamentou o Acórdão 2121/2010 – Plenário). 

 

 

 



 NATUREZA JURÍDICA DOS CONSELHOS (STF) 

 
“ Nesta mesma linha de entendimento, também em 1998, o STF, julgando o MS n.º 

22.643-9 decidiu que os Conselhos Regionais de Medicina eram autarquias 

federais sujeitas à prestação de contas ao TCU, por força do disposto no inciso II 

do art. 71 da CF. Já no ano de 2000, quando do julgamento do Mandado de 

Segurança 21.797-9, impetrado pelo Conselho Federal de Odontologia, 

questionando recomendação exarada por esta Casa, para aplicação da Lei 8.112/90 

aos servidores daquela entidade, o STF firmou o entendimento da natureza 

autárquica dos conselhos e do caráter tributário das contribuições arrecadadas 

por aquelas entidades e da obrigatoriedade da apresentação da prestação de contas 

ao TCU.” (Trecho do Relatório que fundamentou o Acórdão 2121/2010 – Plenário). 

 

 

 



 NATUREZA JURÍDICA DOS CONSELHOS (STF) 

 
 

“ O entendimento do STF acerca da natureza jurídica dos conselhos assenta-se no 

fato de que tais entidades preenchem todos os requisitos jurídicos impostos ás 

autarquias (art. 5º, I, do Decreto-lei nº 200/1967). Em outras palavras, foram 

criadas por lei, têm autonomia administrativa e financeira, têm personalidade 

jurídica de direito público e exercem atividade pública e gerenciam recursos 

públicos)”. (ZYMLER, Benjamin. Direito Administrativo e controle.  Belo 

Horizonte. Fórum, 2005. p. 232) 

 

 

 

 



 OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
Art. 37, CRFB: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de: 

 

LEGALIDADE 

IMPESSOALIDADE 

MORALIDADE 

PUBLICIDADE 

EFICIÊNCIA 

 

“7. A reprovabilidade do referido ato acentua-se na medida em que as beneficiárias 

dos gastos são filhas do presidente do Conselho, o que denota certo favorecimento 

nas mencionadas despesas, ferindo os princípios da moralidade e da 

impessoalidade na Administração Pública, também norteadores da gestão dos 

conselhos de fiscalização profissional, ante a natureza autárquica sui generis desses 

entes.” (Trecho do Voto condutor do Acórdão 6704/2009 – 2ª Câmara) 

 

 

 

 

 



 CONSELHOS E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 
“9.2.1. os conselhos de fiscalização profissional não estão subordinados às 

limitações contidas na Lei Complementar 101/2000, em especial as relativas aos 

limites de gastos com pessoal, incluindo terceirizações, visto que tais entidades 

não participam do Orçamento Geral da União e não gerem receitas e despesas de 

que resultem impactos nos resultados de gestão fiscal a que alude o referido 

diploma legal; 

9.2.2. os conselhos de fiscalização profissional, apesar de não estarem sujeitos às 

limitações de despesa impostas pela Lei Complementar 101/2000, devem observar 

as normas gerais e princípios que norteiam a gestão pública responsável, com 

destaque para a ação planejada e transparente, que possam prevenir riscos e corrigir 

desvios capazes de afetar o equilíbrio de suas contas (art. 1º, § 1º).” (Acórdão 

341/2004 – Plenário)  



  OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLICO 

 “3.1 A realização de concurso público é mandamento constitucional, previsto no art. 37, 

II da Carta Magna; 

3.2 Tal exigência se estende a toda a Administração Indireta, nela compreendidas as 

Autarquias, as Fundações, as Sociedades de Economia Mista, as Empresas Públicas e, 

ainda, as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, mesmo que 

visem a objetivos estritamente econômicos, em regime de competitividade com a 

iniciativa privada, nos termos do Enunciado 231 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 

3.3 Em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

julgar o Mandado de Segurança 21.797-9, o TCU, por meio do Acórdão 628/2003 - 

Plenário, entendeu que, a partir 18/5/2001 (data de publicação do MS 21.797-9), os 

contratos de trabalho firmados pelas entidades de classe, sem o prévio concurso público 

deveriam ser considerados irregulares; 

3.4 Esta Corte de Contas tem, a partir de então, decidido no sentido de não 

permitir contratações por entidades de classes sem concurso público (Acórdãos 

1.367/2003, 814/2003 e 2.188/2005, do Plenário; Acórdãos 367/2009, 1703/2009 e 

3.021/2009 da 2ª Câmara, e Acórdãos 1.069/2004, 2.539/2005, 409/2009 e 4.411/2009 

da 1ª Câmara).” (Excerto do  Voto que fundamentou o Acórdão n.º 1900/2010 – 

Plenário) 



  REGIME JURÍDICO DOS EMPREGADOS 

 “1. Os conselhos de fiscalização profissional são autarquias corporativas, sui generis 

portanto, cujas características divergem das demais autarquias, vez que não estão 

sujeitas a vinculação ou subordinação direta ou indireta a entidade da Administração 

Pública, não recebem recursos diretos ou indiretos do Orçamento da União, seus 

empregados são remunerados por recursos arrecadados pela própria categoria, bem 

como seus cargos não são criados por lei, como ocorre com as demais autarquias, não 

sendo, desse modo, servidores públicos em sentido estrito, aos quais se refere o art. 

39 da Constituição Federal. 

2. A natureza autárquica dos conselhos de fiscalização profissional não conduz ao 

entendimento de que esses se confundem com as autarquias em geral, sobre as quais 

incide o disposto no art. 39 da Constituição Federal. 

3. O regime jurídico dos empregados das autarquias corporativas denominadas 

conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas continua sendo o disposto no art. 

58, § 3º, da Lei 9.649/1998. 



  REGIME JURÍDICO DOS EMPREGADOS 

 

“Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões são regidos 

pela legislação trabalhista (CLT), sendo vedada qualquer forma de 

transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da 

Administração Pública direta ou indireta” (§3º do artigo 58 da Lei nº 9.649, 

1998)  

 

 

(Apesar disso, tramita no STF a ADI 5367, Iniciativa do PGR – Relatora: 

Ministra Carmem Lúcia) 

 
 



  OBRIGATORIEDADE DE LICITAR 

 

“ Tratando-se de autarquias, não há dúvida quanto à aplicação das normas gerais de 

licitações e contratos administrativos constantes da Lei nº 8.666/1993 aos conselhos de 

fiscalização das profissões liberais. O fundamento legal é o art. 37, XXI, da Constituição 

da república, bem como o art. 1º, parágrafo único, da própria Lei nº 8.666/1993, que 

determina sua aplicação aos órgãos da Administração direta, aos fundos especiais, às 

autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia 

mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios” (ZYMLER. Op. Cit. P. 238)  

 

 

“2. Os conselhos de fiscalização profissional sujeitam-se aos princípios 

constitucionais aplicáveis à Administração Pública e devem observar, portanto, os 

ditames da Lei nº 8.666/93.” (Acórdão 1889/2007 – Plenário) 

   



  DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA 

 “25 Não obstante, continuam válidos os fundamentos jurídicos que ensejaram a emissão do 

entendimento firmado por este Tribunal na Decisão Plenária nº 226/93, de 02.06.93, adotada 

por este Tribunal, por ocasião da apreciação do TC 020.936/92-0, consoante a manifestação 

do Ministério Público constante dos autos do TC 000.028/95-9, já transcrita nesta instrução, 

nos parágrafos 15 e 16. 

26 No entanto, é de se registrar que a mencionada deliberação tratou de despesa, a nosso ver, 

bem diversa da assistência médica de empregados, ou seja, a contratação de seguro de vida 

para dirigentes do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Também, quando veio a exame 

a consulta formulada pelo Conselho Federal de Enfermagem, consubstanciada no Processo nº 

000.028/95-9, perquiria-se sobre o custeio de prêmios de seguro de vida em favor de 

membros ou empregados dos Conselhos. 

27 Em nosso entendimento, salvo melhor juízo, a assistência médica prestada pelos 

conselhos de profissões regulamentadas não há de ser classificada como despesa não 

condizente com os objetivos das entidades. Tais despesas fazem parte do Plano de Cargos e 

Salários das entidades, como salário indireto, e não significam privilégios a serem extirpados, 

como que responsáveis pelos déficits orçamentários dessas entidades. A assistência à saúde 

do empregado significa, antes, uma responsabilidade social do empregador, que, em 

contrapartida, terá menos absenteísmo, menos afastamentos por conta de tratamentos médicos 

que, de outra forma, seriam realizados em hospitais públicos, geralmente abarrotados de 

pacientes, à espera de atendimento.” (Trecho do Relatório que fundamento o Acórdão 

1715/2003 - Primeira Câmara) 



  DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA 

 
“28 A classificação das despesas de assistência médica como não condizentes com as 

finalidades dessas entidades, salvo melhor juízo, constituiria, data vênia dos julgados citados 

nesta instrução, uma discriminação sem precedentes, vez que este mesmo Tribunal já se 

manifestou favoravelmente à manutenção de sistemas similares, em resposta à consulta 

formulada pelo Ministro Interino da Educação e do Desporto, consoante a Decisão nº 656/95-

Plenário, trazida à colação pelo recorrente. 

29 Veja-se que a própria Consolidação das Leis do Trabalho, ao dispor sobre a saúde do 

trabalhador sob esse regime, instituiu mecanismos de proteção mediante as regras 

consignadas no Capítulo V - Da Segurança e Medicina do Trabalho. Portanto, é de interesse 

do empregador, até por uma obrigação legal, se importar com a saúde do trabalhador. 

30 Demais disso, tratando-se de empregados sob o regime celetista, cuja negociação constou 

de Acordo Coletivo de Trabalho, registrado na Delegacia Regional do Trabalho, consoante 

alega o recorrente, esse pacto há que ser respeitado, uma vez que possui força de lei entre as 

partes, podendo, inclusive, ser exigido o seu cumprimento em litígio na Justiça Trabalhista.” 

(Trecho do Relatório que fundamento o Acórdão 1715/2003 - Primeira Câmara) 

   



  OUTROS TEMAS 

 9.3 - determinar ao Conselho Regional xxxx que: 

9.3.1 - inscreva os débitos existentes em 31 de dezembro na dívida ativa, conforme as 

disposições do art. 6º da Resolução/xxxx; 

9.3.2 - utilize os veículos da entidade como automóveis de serviço, e não com fins de 

representação, bem como observe, nas futuras aquisições, o disposto no art. 6º da Lei n. 

1.081/1950; 

9.4 - determinar ao Conselho Federal xxxx que oriente os Conselhos Regionais da categoria 

para que: 

9.4.1 - abstenham-se de adquirir veículos de luxo e de representação, visto que contraria o 

disposto no art. 6º da Lei n. 1.081/50 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

9.4.2 - observem o devido procedimento licitatório quando da aquisição de bens, conforme 

estabelecido pela Lei n. 8.666/1993; 

9.4.3 - abstenham-se de adquirir bens por meio de financiamento sem a prévia autorização 

orçamentária; 

9.4.4 - nos casos de aquisição financiada de bens e equipamentos, façam constar do edital de 

licitação cláusula exigindo a apresentação de proposta referente às condições do 

financiamento. (Acórdão  1236/2004 – 2ª Câmara) 

 



  OUTROS TEMAS 

 “9.3 - determinar ao Conselho Regional de xxxx que: 

9.3.1 - abstenha-se de admitir pessoal sem prévia realização de concurso público, ante o 

disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal e no Enunciado 231 da Súmula da 

Jurisprudência predominante desta Corte; 

9.3.2 - atente para o cumprimento do prazo legal fixado para apresentação da prestação de 

contas ao Conselho Federal de Farmácia; 

9.3.3 - promova, se ainda não o fez, a conciliação do Balanço Financeiro com o Balanço 

Patrimonial, com vistas a corrigir a falha apontada pelo Auditor do Conselho Federal de 

Farmácia; 

9.3.4 - observe o disposto no Decreto nº 93.872/86, no tocante à formalização da prestação de 

contas de suprimento de fundos; 

9.3.5 - adote providências com vistas ao equilíbrio financeiro das contas do Conselho, a fim 

de evitar pagamentos com encargos, tais como reaviso e multa por atraso; 

9.3.6 - proceda à justificativa formal de despesas, com vistas à legalidade dos procedimentos 

adotados; 

9.3.7 - tome as providências necessárias para obter a devolução do valor relativo às infrações 

pagas quando do licenciamento do veículo da entidade, placa JTF6759; 

9.3.8 - abstenha-se de realizar despesas sem amparo legal.” (Acórdão  2157/2003-  1ª 

Câmara) 

 



  OUTROS TEMAS 

 “9.6. determinar ao Conselho Federal xxxx que: 

9.6.1. constitua processos específicos para cada evento sob seu patrocínio e observe 

rigorosamente o disposto no art. 7º da Resolução n. 772/2004, que fixa em R$ 15.000,00 o 

limite máximo do valor a ser concedido para a realização de eventos técnico-científicos; 

9.6.2. publique os atos de provimento e vacância de empregos e funções gratificadas no 

Diário Oficial da União e os atos de concessão de diárias e de outras vantagens 

pecuniárias previstas na legislação em vigor no boletim interno ou de pessoal da 

entidade; 

9.6.3. não inclua, nos futuros acordos coletivos a serem firmados com seus empregados, 

cláusula concedendo anuênios, em face da ausência de previsão legal para concessão de 

tal vantagem; 

9.6.4. abstenha-se de editar portarias com efeitos retroativos, cuidando para que a vigência 

delas se inicie somente a partir da data de sua expedição; 

9.6.5. cumpra o previsto no Decreto n. 95.247/1987, alterado pelo Decreto n. 2.880/1998, que 

trata de auxílio-transporte, especialmente quanto ao custeio desse benefício por parte do 

CFMV, que deve limitar-se ao valor que exceder à parcela de 6% do salário básico do 

empregado.” (Acórdão 1466/2010 – Plenário)  

 



  OUTROS TEMAS 

 “9.6. determinar ao Conselho Federal xxxx que: 

9.6.6. por ocasião da celebração do próximo acordo coletivo de trabalho, estabeleça 

percentuais variáveis de contribuição dos empregados em despesas de assistência 

médica, tomando por base as diferentes faixas salariais, observando, ainda, quanto ao menor 

percentual a ser estabelecido, a necessidade de que a participação da entidade seja condizente 

com o que tem sido adotado pela Administração Pública; 

9.6.7. exija de todos os seus empregados o cumprimento das jornadas de trabalho 

pactuadas, com observância ao que prevê a Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, sob 

pena de serem descontados os valores relativos às horas não laboradas; 

9.6.8. abstenha-se de efetuar despesas com passagens e diárias para participação em eventos 

que não tenham estrita relação com suas atribuições institucionais; 

9.6.9. efetue a adequada fiscalização na concessão de passagens, certificando-se de que não 

ocorram, por motivos pessoais, desdobramentos ou alterações dos trechos inicialmente 

previstos; 

9.6.10. avalie a conveniência e a oportunidade de realizar concurso público para os cargos de 

advogado e contador, a fim de substituir as pessoas físicas ou empresas que prestam serviços 

de assessoria jurídica e contábil ao Conselho, restringindo esse tipo de contratação a casos 

pontuais, em que a natureza dos serviços a serem executados exija conhecimento técnico 

específico.” (Acórdão 1466/2010 – Plenário)  



  OUTROS TEMAS 

 “9.6. determinar ao Conselho Federal xxxx que: 

9.6.11. inclua, nos documentos dirigidos aos bancos autorizando movimentações bancárias da 

entidade, a assinatura conjunta do Presidente e do Tesoureiro, ou de quem os estiver 

substituindo, consoante o art. 4º, alínea u, do Regimento Interno do CFMV; 

9.6.12. faça constar, nos processos licitatórios, documento que comprove a publicação dos 

termos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação no Diário Oficial da União, de acordo 

com o previsto no art. 26 da Lei n. 8666/1993; 

9.6.13. abstenha-se de efetuar adiantamentos a vendedores nas aquisições de imóveis, em 

decorrência da ausência de amparo legal para tal procedimento; 

9.6.14. promova, previamente à aquisição de bens imóveis, avaliação de preços fundamentada 

em elementos objetivos, realizada por entidades de reconhecida capacidade técnica como a 

Caixa Econômica Federal e Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias - Ibape; 

9.6.15. abstenha-se de exigir documentos não previstos na Lei n. 8.666/1993 para a 

qualificação técnica nos procedimentos licitatórios, a exemplo do certificado do Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H).” (Acórdão 1466/2010 – 

Plenário)  

 



  OUTROS TEMAS 

 “9.6. determinar ao Conselho Federal xxxx que: 

9.6.16. publique os editais de concorrências, tomadas de preços, concursos e leilões em 

jornal de grande circulação, consoante o art. 21, inciso III, da Lei n. 8.666/1993; 

9.6.17. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia de documento 

conclusivo referente ao processo administrativo promovido pela Comissão Processante 

instituída pela Portaria/CFMV n. 28, de 12/05/2006, em desfavor das empresas Rio Platense e 

AT Arquitetura, quando do desfecho do referido processo; 

9.6.18. verifique a regularidade fiscal das contratadas previamente ao pagamento pelos bens e 

serviços adquiridos por meio de licitação ou nos casos de dispensa ou inexigibilidade, 

abstendo-se de aceitar documentos comprobatórios de recolhimento de tributos apenas sobre 

o serviço prestado; 

9.6.19. em consonância com o art. 66 da Lei n. 8.666/1993, observe as disposições dos 

contratos que celebrar; 

9.6.20. em observância o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/1993, submeta à 

apreciação da assessoria jurídica as minutas de editais, contratos, convênios, acordos e 

ajustes, assim como dos respectivos termos aditivos.” (Acórdão 1466/2010 – Plenário)  



  OUTROS TEMAS 

 “9.2. determinar: 

9.2.1. ao Conselho Regional xxxx, nos termos do art. 250, inciso II, do RI/TCU, que: 

9.2.1.1. recupere, caso ainda não o tenha feito, a guarda da documentação completa referente 

ao período de 08/03/2002 e 26/10/2005, de modo a dar cumprimento ao disposto no art. 87, 

inciso II, da Lei n. 8.443/1992; 

9.2.1.2. elabore o inventário anual na forma prevista na Norma n. 9 do Manual de Normas 

Administrativas, Financeiras e Contábeis do Sistema Confere/Core - Bens Patrimoniais, bem 

assim adote as demais rotinas prescritas nesse instrumento, com o uso dos formulários 

‘cadastro do bem’, ‘guia de transferência’ e ‘termo de baixa’, e corrija os termos de 

responsabilidade atuais para fazer constar desses os valores de aquisição dos bens; 

9.2.1.3. organize os processos licitatórios e de dispensa de licitação de acordo com o prescrito 

pelo art. 38 da Lei n. 8.666/1993, fazendo constar a numeração das folhas e a disposição 

cronológica dos atos administrativos; 

9.2.1.4. providencie o exame de editais de licitação e de minutas de contratos pela 

assessoria jurídica, conforme exigem os arts. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993 e 

9º da Norma n. 12 do Manual de Normas do Sistema Confere/Core.”  (Acórdão 462/2008 – 

Plenário) 



  OUTROS TEMAS 

 “9.2. determinar: 

9.2.1.5. em complemento ao edital de licitação, elabore planilhas de quantitativos e de preços 

unitários, a fim de atender ao art. 40, § 2º, inciso II, da Lei n. 8.666/1993 e ao art. 19 da 

Norma n. 12 do Manual de Normas do Sistema Confere/Core e de balizar o julgamento das 

propostas apresentadas; 

9.2.1.6. aproprie-se dos honorários de sucumbência devidos nas ações judiciais em que for 

parte vencedora, em atenção ao art. 4º da Lei n. 9.527/1997, eximindo-se de atribuir essa verba 

aos advogados empregados, uma vez que, por força de medida liminar concedida em 

14/02/1996 pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 1.194-4 encontra-se suspensa a 

aplicação do art. 21 da Lei n. 8.906/1994; 

9.2.1.7. nos casos de representação judicial por advogado contratado, sem relação de emprego, 

atente para o fato de que a titularidade dos honorários de sucumbência pode ser pactuada 

entre as partes, nada impedindo que Administração estipule ser ela a credora da sucumbência, 

em face da declaração de inconstitucionalidade do art. 24, § 3º, da Lei 8.906/1994 pelo STF na 

apreciação da ADIn 1.194-DF, em Sessão de 18/10/2006; 

9.2.1.8. crie, no sistema de controle da arrecadação, mecanismos que permitam a 

contabilização de receitas auferidas a título de honorários de sucumbência nas causas em que 

for parte vencedora, bem como as receitas decorrentes de dívida ativa, segregando, nestas 

últimas, os valores pagos por pessoas físicas e jurídicas e os correspondentes a juros, multas e 

honorários.” (Acórdão 462/2008 – Plenário) 



  OUTROS TEMAS 

 “9.2. determinar: 

9.2.2. ao Conselho Federal xxxx, nos termos do subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão n. 570/2007 - 

TCU - Plenário, que: 

9.2.2.1. ao normatizar a concessão de diárias, mormente a fixação de seus valores, paute-

se pelo crivo da razoabilidade, do interesse público e da economicidade dos atos de 

gestão, bem como pelos demais princípios que regem a Administração Pública; 

9.2.2.2. normatize e publique, anualmente, o valor das diárias, jetons e auxílios de 

representação, com base no § 3º do art. 2º da Lei n. 11.000/2004, alertando que a adoção de 

valores desarazzoados, assim entendidos os que injustificadamente excederem aqueles 

praticados por outros órgãos e entidades da administração pública federal, poderá 

ensejar a aplicação de medidas sancionadoras por este Tribunal.” (Acórdão 462/2008 – 

Plenário) 
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