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Apresentação
A Carta Republicana de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã, reforçou a profunda 

relação mantida entre o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União (TCU), no exercício do 

Controle Externo, em benefício da sociedade brasileira. 

Pelas competências constituídas, o Poder Legislativo conta com o auxílio do Tribunal de Contas da União 

para controlar os gastos públicos e avaliar a adequação das ações governamentais, e dispõe das informações 

que são obtidas pela aplicação das mais avançadas técnicas de fiscalização, desenvolvidas pelo TCU.

Esta publicação objetiva levar aos parlamentares e suas assessorias uma síntese sobre o Controle Externo 

e os principais procedimentos disponíveis para o Congresso Nacional exercê-lo com o apoio do TCU.

Os trabalhos realizados pelo TCU permitem ao Congresso Nacional avaliar as situações de risco que 

eventualmente venham a impactar a trajetória das políticas públicas empreendidas pelo Governo Federal, 

submetidas ao Poder Legislativo.

O controle realizado pelo Tribunal de Contas da União, em parceria com o Congresso Nacional, reflete a 

fiscalização hodierna, que não pode ser entendida como mero exercício de auditoria contábil ou financeira, 

mas verdadeira prática de cidadania em busca da melhor orientação a ser conferida ao gestor no processo 

de tomada de decisões.

Assim, o Controle Externo possibilita não somente evitar o cometimento de erros no trato com a coisa 

pública e afastar vícios tocantes ao desperdício, à má gestão de recursos, à ilegalidade, à falta de eficácia e 

tantos outros, bem como avaliar operacionalmente a gestão e a execução de programas do Estado.

Para maior efeito dos resultados desse controle, o Tribunal de Contas da União prioriza, particularmente, 

o importante relacionamento com o Parlamento, conferindo tramitação singular às solicitações formuladas 

pelo Congresso Nacional, com o intento de atender às demandas das Casas do Legislativo com a máxima 

eficácia e no menor tempo possível.



Essa linha de procedimento está ilustrada nesta cartilha, cujo conteúdo enfoca os principais tópicos da 

relação mantida entre o TCU e o Congresso Nacional e orienta sobre os mecanismos disponíveis para se 

conhecer ou solicitar trabalhos realizados pelo Tribunal de Contas da União.

Com esta publicação – que apresenta visão panorâmica do tema, tratando de especialidades tão 

complexas do controle externo de forma acessível e sintética – o Tribunal de Contas da União procura 

esclarecer os procedimentos mais comuns que são realizados em prol do exercício do Controle Externo e 

facilitar o acesso dos parlamentares aos benefícios proporcionados pelos laços constitucionais entre o TCU 

e o Congresso Nacional.

WALTON ALENCAR RODRIGUES

Presidente do Tribunal de Contas da União 
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O TCU e o Controle Externo

1. Quais as competências exercidas pelo TCU como órgão 
auxiliar do Congresso Nacional no controle externo?

O Congresso Nacional delega, por meio de leis e, principalmente pelo Orçamento, os meios e os 

mandatos para que a Administração Pública alcance objetivos políticos, econômicos e sociais. Por essa 

razão, o Parlamento precisa de instrumentos para avaliar e controlar o alcance dos resultados. Este é o 

princípio fundamental do Controle Externo, prerrogativa da qual o Legislativo é titular.

Para aumentar a capacidade de o Congresso exercer esse Controle, a Constituição Federal criou o TCU 

e estabeleceu as competências que estão dispostas no seu art. 71. Além disso, existem outras atribuições 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei de Licitações e Contratos e na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. Adicionalmente, o TCU atende a solicitações específicas do Congresso Nacional, como, 

por exemplo, pronunciar-se conclusivamente sobre indícios de despesas não autorizadas, em razão de 

solicitação de Comissão Mista de Senadores e Deputados.
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Compete ainda ao TCU apresentar ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas 

atividades.

2. Quais são os trabalhos mais conhecidos realizados pelo TCU?

São as auditorias, que podem ser destinadas a verificar se os atos dos administradores estão em 

conformidade com as leis ou regulamentos. Podem, também, ser destinadas a avaliar o desempenho e os 

resultados da gestão pública.

Como resultado das auditorias realizadas pelo Tribunal, podem ser feitas recomendações, determinações 

ou aplicação de sanções aos administradores públicos.

Outro destaque, é o parecer que TCU emite, anualmente, sobre as Contas do Governo da República, 

que incluem as contas prestadas pelo Presidente da República, pelos presidentes do Senado Federal e da 

Câmara dos Deputados, pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores e pelo 

Chefe do Ministério Público da União.

3. O TCU tem uma unidade para auxiliar na 
interlocução com o Congresso Nacional?

Sim. O Tribunal de Contas da União dispõe de uma Assessoria Parlamentar (Aspar) com técnicos dedicados 

a melhorar o fluxo de informações entre o Congresso Nacional e o TCU, que visitam regularmente as 

comissões do Legislativo e estão aptos a auxiliar na prestação de informações e interlocução com as demais 

unidades do Tribunal. A Aspar pode ser contatada pelo telefone: (61) 3316-7622.
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Competências Constitucionais

As competências constitucionais privativas do Tribunal de Contas da União que constam do artigo 

71 são as seguintes: 

• Apreciar as contas anuais do presidente da República.

• Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos.

• Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas 

e pensões civis e militares.

• Realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional.

• Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais.

• Fiscalizar a aplicação de recursos da União repassados a estados, ao Distrito Federal e a 

municípios.

• Prestar informações ao Congresso Nacional sobre fiscalizações realizadas.

• Aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades m atos e contratos.

• Sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos 

Deputados e ao Senado Federal.

• Emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão Mista Permanente de Senadores 

e Deputados, sobre despesas realizadas sem autorização.

• Apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato 

sobre irregularidades ou ilegalidades na aplicação de recursos federais.

• Fixar os coeficientes dos fundos de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 

e fiscalizar a entrega dos recursos aos governos estaduais e às prefeituras municipais.
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Solicitações do Congresso Nacional

1. Que solicitações podem ser feitas ao TCU pelo Congresso Nacional?

O Congresso pode solicitar que o TCU realize fiscalização específica, forneça informações sobre fiscalização 

já realizada ou se pronuncie conclusivamente sobre despesa. 

2. Quem pode solicitar ao TCU em nome do Congresso Nacional?

Os presidentes do Congresso Nacional, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, e de comissões 

técnicas ou de inquérito (quando por elas aprovada a solicitação) e o presidente da comissão mista de 

orçamento, no tocante ao pronunciamento sobre regularidade de despesa

As solicitações aprovadas serão remetidas ao TCU, que as classificará como processos de Solicitação do 

Congresso Nacional (SCN), a terem tratamento urgente e natureza preferencial.
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3. O parlamentar, individualmente, pode fazer solicitação ao TCU?

Não. Todavia, os senadores da República, deputados federais, estaduais e distritais podem representar 

ao TCU a ocorrência de irregularidades que tenham conhecimento em virtude do cargo que ocupam 

(Regimento Interno do TCU, art. 237, III).

4. Como funciona o atendimento do TCU ao Congresso Nacional?

Em 2008, o TCU aprovou a Resolução n.º 215 (ver página 20) , que define a forma e os prazos de 

atendimento dos processos de Solicitação do Congresso Nacional. 

Segundo o procedimento, a Presidência do TCU autua as solicitações do Congresso Nacional, em regra, 

como processos de natureza urgente e de caráter preferencial, comunicando as providências adotadas e, 

quando houver, as deliberações proferidas ao presidente do colegiado autor da solicitação. Caso a solicitação 

trate de assunto não processado, processo encerrado, cobrança executiva ou matéria apreciada e que não 

esteja em grau de recurso, o presidente responderá, diretamente, à solicitação. Também poderá encaminhar, 

imediatamente, informações referentes a processos não apreciados solicitadas por comissão parlamentar de 

inquérito, alertando, quando for o caso, o colegiado solicitante para necessidade de resguardar sigilo. 

Quando há interposição de recursos contra acórdãos proferidos em processos de solicitação do Congresso 

Nacional, o Tribunal comunica o fato ao colegiado solicitante e dá conhecimento da futura deliberação que 

ratificar ou modificar o acórdão recorrido.
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5. Como o TCU conclui o atendimento às solicitações do Congresso Nacional?

No caso de solicitação de informações, o TCU encaminhará as respostas, peças e documentos solicitados 

e, se for o caso, o posicionamento do Tribunal antes de eventuais recursos.

Em se tratando de solicitação de fiscalização, o atendimento se dá com o envio do resultado dos trabalhos 

realizados e das demais peças julgadas pertinentes, bem como do posicionamento do Tribunal antes de 

eventuais recursos ou de conversão em tomada de contas especial.

No caso de solicitação de pronunciamento conclusivo, o atendimento ocorre mediante o envio da 

manifestação conclusiva do Tribunal.

Também considera-se formalmente atendida a solicitação, nos casos de envio de acórdão do TCU que 

delibere sobre a impossibilidade de atendimento, por falta de competência constitucional ou legal do 

Tribunal, ou sobre a inviabilidade técnica ou jurídica do pedido.

6. Quais são os prazos de atendimento das solicitações do Congresso Nacional?

O prazo de atendimento da solicitação de fiscalização é de até 180 dias e das demais em até 30 dias. 

Esses prazos poderão ser prorrogados pelo Plenário do TCU, uma única vez, por até metade do período 

inicialmente fixado, quando devidamente justificada a necessidade. Outro prazo poderá ser negociado 

entre o relator e a Comissão solicitante, para melhor definição do objeto, da abrangência e da forma de 

atendimento da demanda. Nesse caso, se o assunto ultrapassar um ano, o relator comunicará semestralmente 

o andamento da matéria à comissão solicitante. Situações diferentes devem ser registradas ao relator do 

processo ou ao presidente do Tribunal.
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7. De que forma o TCU divulga o resultado de seus 
trabalhos ao Congresso Nacional?

As comunicações de deliberação em processos de solicitação do Congresso Nacional serão efetuadas 

mediante aviso do presidente do Tribunal. Além disso, o TCU encaminha regularmente aos parlamentares 

mensagem eletrônica com os acórdãos de processos apreciados, conforme tema de interesse do Estado que 

representa no prazo de 24 horas após a apreciação.

Os acórdãos proferidos pelo Tribunal, em processos de qualquer natureza, estão ainda disponíveis na 

página do TCU, na internet.

Os principais trabalhos do Tribunal também são divulgados por meio do relatório trimestral de atividades, 

encaminhado periodicamente ao Congresso Nacional. Os trabalhos considerados mais significativos, 

selecionados por função de governo, são reunidos em folhetos, distribuídos nas comissões e plenários 

do Congresso.

8. Como o parlamentar pode consultar trabalhos 
do TCU que sejam do seu interesse?

As deliberações proferidas em processos de qualquer natureza estão disponíveis na página do TCU na 

internet. Se o assunto de interesse do parlamentar envolver processo ainda não apreciado pelo Tribunal ou 

de caráter sigiloso, o pedido deve ser aprovado por uma das comissões do Congresso Nacional, salvo se ele 

for o interessado indicado nos autos ou procurador de alguma das partes.
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Recursos repassados aos Estados, ao 
Distrito Federal ou aos municípios

1. Como o TCU fiscaliza os recursos da União repassados 
aos Estados, ao Distritro Federal e aos Municípios?

O TCU examina as prestações de contas dos órgãos ou entidades repassadores de recursos federais. 

Pode examinar também as contas de Estado, município ou mesmo de entidades privadas que receberem 

esses recursos. As prestações de contas são encaminhadas anualmente ao Tribunal pelo controle interno de 

cada órgão para apreciação e julgamento quanto ao fiel cumprimento no estabelecido no convênio ou nos 

instrumentos congêneres.

Além da prestação de contas ordinária, o Tribunal pode, por iniciativa própria ou em casos de denúncias, 

realizar ações de controle específicas para apurar indícios de irregularidades.
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2. Quais os procedimentos utilizados quando há omissão na prestação 
de contas ou irregularidades na aplicação de recursos?

Caso haja omissão na prestação de contas ou irregularidades na aplicação dos recursos, compete ao 

órgão responsável pelo repasse ou pela aplicação dos recursos adotar todas as medidas administrativas 

ao seu alcance para sanar os problemas detectados. Esgotadas todas as possibilidades, o gestor deve 

instaurar a tomada de contas especial, em que são apontados  os responsáveis, os fatos e é quantificado o 

dano. Posteriormente, o TCU julga a tomada de contas especial, que passa constituir um título executivo 

extrajudicial em favor Tesouro Nacional ou do cofre credor federal, para recomposição do dano causado.

3. O TCU fiscaliza os recursos repassados via fundos de participação?

O TCU não fiscaliza a aplicação dos recursos repassados a estados e municípios a título de fundo de 

participação, pois tais recursos pertencem às unidades federativas que os receberam. Não são, portanto, 

recursos públicos federais após a efetivação do repasse. O TCU apenas calcula os percentuais dos recursos 

entregues pela União, por intermédio dos Fundos de Participação, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, que constam dos artigos 159 e 161 da Constituição Federal. O primeiro define a forma de rateio 

no âmbito da federação, e o outro estabelece, entre demais providências, que o TCU tem competência 

para calcular as quotas dos fundos de participação dos municípios, dos Estados e do Distrito Federal, e dos 

fundos de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esse cálculo obedece aos critérios fixados em 

legislação complementar e ordinária.



16

Lista de responsáveis com contas julgadas 
irregulares encaminhada à Justiça Eleitoral

1. O que é a lista de responsáveis com contas julgadas irregulares 
encaminhada à Justiça Eleitoral para fins de declaração de inelegibilidade?

É a relação dos responsáveis que tiveram suas contas rejeitadas, em decisão irrecorrível, por irregularidade 

insanável no exercício de cargos ou funções públicas que o TCU encaminha à Justiça Eleitoral,  com vistas 

à declaração de inelegibilidade prevista na Lei Complementar nº 64/1990.

Excetuam-se dessa lista os nomes dos responsáveis cujas contas julgadas irregulares ainda estejam sob 

apreciação do TCU, bem como aqueles que tiveram os acórdãos tornados insubsistentes por decisão do 

Poder Judiciário.

A lista de responsáveis com contas julgadas irregulares, conhecida apenas como “lista”, é extraída do 

cadastro de contas julgadas irregulares (Cadirreg) do TCU.
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2. O que é o cadastro de contas julgadas irregulares (Cadirreg)?

O Cadirreg é um cadastro histórico que reúne o nome de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, vivas ou 

falecidas, detentoras ou não de cargo/função pública, que tiveram suas contas julgadas irregulares pelo 

TCU. Estar com o nome no Cadirreg não implica constar da “lista”.

3. O TCU declara a inelegibilidade de algum responsável?

Não. Compete à Justiça Eleitoral declarar ou não a inelegibilidade de um responsável que conste da 

“lista” encaminhada pelo TCU.

4. Contas julgadas irregulares por outros tribunais de contas 
compõem a “lista “ encaminhada pelo TCU à Justiça Eleitoral?

Não. Cada Tribunal de Contas tem competência para elaborar e encaminhar sua própria “lista” à Justiça 

Eleitoral.

5. O pagamento do débito ou da multa exclui o responsável da “lista”?

Não, porque o pagamento não altera o julgamento pela irregularidade das contas. Entretanto, evita que 

seja promovida a cobrança judicial do débito.
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6. Como consultar o Cadirreg?

O Tribunal disponibiliza o Cadirreg em tempo integral em sua página na internet. Os interessados poderão 

realizar consultas tanto pelo número do processo quanto por parte do nome

7. Qual o prazo de encaminhamento pelo TCU da “lista” para a Justiça Eleitoral?

O Tribunal deverá encaminhar a “lista”  à Justiça Eleitoral até o dia 5 de julho do ano em que ocorrer 

eleições. 

8. Quando o TCU disponibiliza a “lista” para a Sociedade?

Após entrega oficial à Justiça Eleitoral, no mesmo dia, o TCU disponibiliza a “lista” em página na internet.
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9. É possível a exclusão do nome de um responsável da “lista”?

Sim. A exclusão é automática, conforme o enquadramento ou não nos critérios dispostos na Lei 

Complementar nº 64/1990. Por isso não é necessário solicitar exclusão de nomes da “lista”. 

10. Como ocorre a atualização da “lista”?

A “lista” é atualizada diariamente até o último dia do ano em que se realizar as eleições. Por causa disso, 

é comum a incorporação e a retirada de nomes de responsáveis durante o período, conforme o julgamento 

de seus recursos no TCU ou as decisões emanadas pelo Poder Judiciário.

11. Como proceder para solicitar certidão ao TCU?

 As certidões negativas poderão ser requeridas por meio do portal do TCU, no endereço www.tcu.gov.br 

(opção “Produtos e serviços> Certidões> Contas irregulares”). 

Para emissão de certidões em nome de responsáveis incluídos no Cadastro de Contas Julgadas Irregulares 

(Cadirreg), deverá ser feita solicitação formal, por meio de requerimento encaminhado ao TCU ou a qualquer 

de suas secretarias.
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Resolução TCU nº 215, de 20 agosto de 2008

Dispõe sobre o tratamento de solicitações do Congresso Nacional - SCN.

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas competências constitucionais e legais, e 

considerando o disposto no art. 3º da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e nos arts. 2º e 232, § 1º, do 

Regimento Interno, resolve:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A classificação, a autuação, a tramitação, o atendimento, a comunicação e o encerramento de 

processos que tratem de solicitações do Congresso Nacional devem observar os procedimentos estabelecidos 

nesta Resolução.
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Art. 2º Solicitação do Congresso Nacional é o pedido aprovado pelo Congresso Nacional, por suas Casas 

ou comissões técnicas ou de inquérito.

Parágrafo único. Solicitação do Congresso Nacional não se confunde com aquela formulada diretamente 

ao Tribunal por parlamentares, individualmente ou em grupo.

CAPÍTULO II

DA SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL

Seção I

Da classificação

Art. 3º A solicitação do Congresso Nacional encaminhada ao Tribunal classifica-se em:

I – solicitação de fiscalização de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas 

unidade administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e demais entidades da Administração 

Pública, nos termos do art. 71, inciso IV, da Constituição Federal;

II – solicitação de informação sobre fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial e sobre resultados de inspeções e auditorias realizadas, nos termos do art. 71, inciso VII, da 

Constituição Federal;

III – solicitação de pronunciamento conclusivo sobre regularidade de despesa, nos termos do art. 72, 

caput e § 1º, da Constituição Federal.
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Seção II

Da legitimidade para solicitar

Art. 4º Têm legitimidade para solicitar em nome do Congresso Nacional:

I - informação e realização de fiscalização, os presidentes:

a) do Congresso Nacional, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados;

b) de comissões técnicas ou de inquérito, quando por elas aprovada a solicitação;

II - pronunciamento conclusivo sobre regularidade de despesa, o presidente da comissão mista de que 

trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, quando por ela aprovada a solicitação.

§ 1º Solicitação formulada por pessoa sem legitimidade não pode ser conhecida.

§ 2º A unidade técnica responsável, diante de indícios de irregularidade em elementos encaminhados 

por pessoa sem legitimidade para solicitar em nome do Congresso Nacional, pode propor a conversão do 

processo em representação, nos termos do estabelecido no Regimento Interno.

Seção III

Das normas gerais

Art. 5º O processo de solicitação do Congresso Nacional:

I – tem natureza urgente e tramitação preferencial;

II – é apreciado privativamente pelo Plenário do TCU;

III – é apreciado exclusivamente de forma unitária.

Art. 6º São vedados, no tocante ao processo de solicitação do Congresso Nacional:

I – o encerramento antes do atendimento integral do pedido;

II – o apensamento a outro processo;
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III – a conversão em outro tipo de processo;

IV – o demembramento.

Seção IV

Da autuação

Art. 7º A solicitação do Congresso Nacional deve ser encaminhada à Presidência, para autuação, pela 

unidade do Tribunal que a receber.

§ 1º É vedado a qualquer outra unidade do Tribunal autuar processo de solicitação do Congresso 

Nacional.

§ 2º O processo deve receber capa na cor amarela.

§ 3º Devem ser registrados na autuação:

I - o colegiado solicitante;

II - a identificação da solicitação na origem;

III - o respectivo expediente de encaminhamento ao Tribunal;

IV - o relator do processo no Tribunal, se houver.

§ 4º A solicitação do Congresso Nacional somente pode ser juntada como peça de outro processo 

quando formulada pelo mesmo colegiado solicitante e:

I - encaminhar novos elementos relativos a solicitação preexistente; ou

II - cobrar atendimento de solicitação em andamento no Tribunal; ou

III – comunicar insatisfação com resposta, apontar questionamentos pendentes de atendimento ou 

solicitar esclarecimentos sobre o teor do atendimento dado.

§ 5º Na hipótese do inciso III do parágrafo anterior, o processo original deve ser reaberto e 

encaminhado ao relator.
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Seção V

Da tramitação após autuação

Art. 8º Autuado o processo de solicitação do Congresso Nacional, incumbe ao Presidente do TCU:

I – comunicar ao presidente do colegiado solicitante as providências adotadas, o número conferido ao 

processo e o relator no Tribunal, quando houver;

II – responder a solicitação referente a assunto não processado, processo encerrado, processo de cobrança 

executiva ou matéria já apreciada e que não esteja em grau de recurso;

III – despachar o processo para a unidade básica de controle externo, para adoção das providências 

definidas no art. 9º desta Resolução.

§ 1º O presidente pode encaminhar, de imediato, informações constantes de processos não apreciados 

solicitadas por comissão parlamentar de inquérito.

§ 2º No caso previsto no parágrafo anterior, o presidente deve:

I - alertar o colegiado solicitante para necessidade de resguardo do sigilo, se for o caso;

II - comunicar o fato na primeira sessão plenária subseqüente;

III - arquivar o processo, se concluído o atendimento da solicitação;

IV – despachar o processo para a unidade básica de controle externo, se considerar não concluído o 

atendimento da solicitação.

Art. 9º A unidade básica de controle externo, ao receber o processo de solicitação do Congresso Nacional 

encaminhado pela Presidência, deve:

I – identificar o relator e comunicar-lhe a existência do processo;

II – encaminhar o processo à unidade técnica responsável pela instrução;

III – encaminhar o processo para sorteio de relator, na hipótese do Parágrafo único do art. 10.
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Parágrafo único. Sorteado o relator nos termos do inciso III deste artigo, o processo deve ser restituído à 

unidade básica de controle externo, para encaminhamento à unidade técnica responsável pela instrução.

Seção VI

Do relator

Art. 10. O relator do processo de solicitação do Congresso Nacional é o relator da lista de unidades 

jurisdicionadas em que se inclua o órgão ou entidade de que trata a solicitação.

Parágrafo único. Quando houver conflito de competência ou se tratar de assunto que não enseje 

distribuição segundo os critérios previstos nas normas do Tribunal, o relator do processo de solicitação do 

Congresso Nacional deve ser sorteado.

Art. 11. O processo autuado em decorrência de processo de solicitação do Congresso Nacional tem 

como relator o do feito original, mesmo que se refira a órgão ou entidade pertencente a lista de unidades 

jurisdicionadas de outro relator.

Seção VII

Do tratamento

Art. 12. Quando houver necessidade de melhor definição do objeto, da abrangência, do prazo e da 

forma de atendimento de solicitação do Congresso Nacional, a unidade técnica deve sugerir ao relator da 

solicitação o esclarecimento de tais questões junto ao colegiado solicitante.

Parágrafo único. Compete à unidade de assessoramento parlamentar, por provocação da unidade 

técnica e após autorização do relator, adotar providências para realização de audiência de representantes 

do Tribunal com os do colegiado solicitante.
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Art. 13. Caso o objeto envolva processos em tramitação no Tribunal de responsabilidade de relatores 

diferentes, o relator do processo de solicitação do Congresso Nacional, por proposta de unidade técnica, 

deve informar esse fato aos demais e requisitar cópia das peças processuais necessárias ao atendimento do 

pedido, para serem juntadas ao processo de solicitação.

Parágrafo único. Ao submeterem os processos conexos ao Plenário para julgamento do mérito, os 

respectivos relatores devem propor o encaminhamento ao relator do processo de solicitação do Congresso 

Nacional de cópia do acórdão proferido, do relatório e do voto que o fundamentaram e das peças processuais 

consideradas necessárias ao atendimento da solicitação do Congresso Nacional.

Art. 14. Ao submeter o processo de solicitação do Congresso Nacional ao Plenário, o relator, caso 

proponha o conhecimento e atendimento do pedido, deve, conforme o caso:

I – indicar a forma e o prazo de atendimento, observado os limites definidos no art. 15 desta Resolução;

II - propor imediata inclusão, no plano de fiscalização do Tribunal em andamento, de fiscalizações 

necessárias ao atendimento;

III – propor a extensão dos atributos definidos no art. 5º desta Resolução aos processos em tramitação em 

que seja reconhecida conexão parcial ou integral dos respectivos objetos com o da solicitação do Congresso 

Nacional e e aos processos autuados em decorrência do atendimento daquela solicitação;

IV – declarar integralmente atendida a solicitação, se fornecidos todos os elementos e informações 

requeridos, e propor o arquivamento do processo;

V – propor a juntada de cópia da deliberação que concluiu pelo atendimento integral da solicitação aos 

processos a que se refere o inciso III deste artigo, para facilitar o cumprimento do disposto no § 3º do art. 

17 desta Resolução.

Parágrafo único. Os processos a que se refere o inciso III deste artigo são considerados de interesse do 

Congresso Nacional.
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Seção VIII

Dos prazos

Art. 15. Ressalvado o prazo estabelecido na forma do art. 12, o Tribunal deve atender integralmente a 

solicitação do Congresso Nacional em:

I – até trinta dias, quando se tratar de solicitação de informação ou de pronunciamento conclusivo sobre 

regularidade de despesa;

II – até cento e oitenta dias, quando se tratar de solicitação de fiscalização, salvo se prazo distinto houver 

sido fixado pelo colegiado solicitante ou sido acordado na forma do art. 12 desta Resolução;

§ 1º Os prazos deste artigo contam-se da data de autuação do processo de solicitação do Congresso 

Nacional.

§ 2º À exceção da solicitação de pronunciamento conclusivo, os prazos estabelecidos neste artigo podem 

ser prorrogados, uma única vez, pelo Plenário, por até metade do inicialmente fixado, se houver motivo 

que justifique a medida.

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a prorrogação deve ser comunicada ao colegiado solicitante.

§ 4º Caso o prazo acordado na forma do art. 12 desta Resolução ultrapasse o período de um ano, o 

relator deve comunicar ao colegiado solicitante, a cada seis meses, o andamento das providências para 

atendimento do pedido.

Art. 16. A unidade de assessoramento parlamentar deve acompanhar o cumprimento dos prazos 

estabelecidos e o andamento das providências adotadas para atendimento das solicitações do Congresso 

Nacional e transmitir tais informações à Presidência, aos respectivos relatores e à unidade básica de 

controle externo.
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Seção IX

Subseção I

Do atendimento

Art. 17. A solicitação do Congresso Nacional é considerada integralmente atendida quando há comunicação 

ao colegiado solicitante da deliberação que determina:

I – no caso de solicitação de informação, o encaminhamento de informações, peças e documentos 

requeridos e, se for o caso, do primeiro posicionamento do Tribunal antes de eventuais recursos;

II – no caso de solicitação de fiscalização, o encaminhamento do resultado dos trabalhos realizados e 

demais peças julgadas pertinentes, bem como do primeiro posicionamento do Tribunal antes de eventuais 

recursos ou de eventual conversão em tomada de contas especial;

III – no caso de solicitação de pronunciamento conclusivo, o encaminhamento da manifestação conclusiva 

do Tribunal.

§ 1º Considera-se também atendimento, em qualquer caso, a comunicação ao solicitante de acórdão 

que delibere sobre:

I – impossibilidade de atendimento, por refugir à competência constitucional ou legal do Tribunal; ou

II – inviabilidade técnica ou jurídica de atendimento da solicitação.

§ 2º Acórdão proferido em processo de solicitação do Congresso Nacional deve conter, entre outros 

elementos:

I – no cabeçalho: indicação do colegiado solicitante, identificação da solicitação na origem e o expediente 

de encaminhamento ao Tribunal;

II – em item de deliberação: manifestação sobre o atendimento parcial ou integral.

§ 3º Também deve ser comunicada ao colegiado solicitante:
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I - deliberação em processo de interesse do Congresso Nacional proferida após o atendimento da 

solicitação;

II - a interposição de recurso contra deliberação no processo de solicitação do Congresso Nacional ou em 

processo de interesse do Congresso Nacional;

III – a deliberação sobre o recurso a que se refere o inciso anterior.

Art. 18. O relator pode atender parcialmente a solicitação do Congresso Nacional quando seu completo 

atendimento depender da realização de diversas fiscalizações a serem finalizadas em prazos distintos.

Parágrafo único. No caso de atendimento parcial, o relator informar o andamento das outras fiscalizações 

que devem ser finalizadas para o completo atendimento da solicitação.

Subseção II

Da comunicação da deliberação

Art. 19. A comunicação de deliberação em processo de solicitação do Congresso Nacional é feita mediante 

aviso do Presidente do Tribunal.

Parágrafo único. O aviso a que se refere este artigo deve conter todos os elementos indicados no § 2º 

do art; 17 desta Resolução.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 20. A Secretaria-Geral de Controle Externo, a Secretaria de Tecnologia da Informação, a Assessoria 

Parlamentar e a Secretaria de Planejamento e Gestão devem promover as adequações nos sistemas 

informatizados e nos procedimentos de trabalho do Tribunal necessárias ao cumprimento desta Resolução.
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Art. 21. É fixado em 180 dias, a contar da data de publicação deste normativo, o prazo para atendimento 

das solicitações do Congresso Nacional registradas pela Assessoria Parlamentar que se encontram pendentes 

no âmbito do Tribunal.

Art. 22. Fica a Presidência do Tribunal autorizada a expedir os atos necessários à regulamentação desta 

Resolução.

Art. 23. Ficam revogados os arts. 14, 19, 25, 59, 66, 67, 68, 69, inciso I, 74, 75 e 76 da Resolução TCU 

191, de 21 de junho de 2006.

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

WALTON ALENCAR RODRIGUES

Presidente



31

Créditos das Imagens

Lourdes Amaral - páginas 7, 14 e 20

Edson Santos - Agência Câmara - página 10

Artur Corumba - Sxc - página 16

Marcello Casal Jr. - Agência Brasil - página 30



Responsabilidade pelo Conteúdo

Secretaria-Geral da Presidência
Assessoria Parlamentar

Responsabilidade Editorial

Secretaria-Geral da Presidência
Instituto Serzedello Corrêa
Centro de Documentação

Editora do TCU

Projeto gráfico e Diagramação

Thaís Lorenzini

Capa

Cláudio Holanda
Ismael Soares Miguel 

Endereço 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Assessoria Parlamentar
SAFS Quadra 4 Lote 1 
Edifício Sede Sala 359

70.042-900  Brasília - DF
(61) 3316 7878

Fax (61) 3316 7903
aspar@tcu.gov.br

Impresso pela Sesap/Segedam

Ouvidoria

Edifício-Sede, Sala 221
Fone 0800 644 1500



Negócio

Controle Externo da Administração Pública 
e da gestão dos recursos públicos federais

Missão

Assegurar a efetiva e regular gestão dos
recursos públicos em benefício da sociedade

Visão

Ser instituição de excelência no controle e contribuir
para o aperfeiçoamento da Administração Pública

www.tcu.gov.br


