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ACÓRDÃO Nº 361/2019 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 033.980/2018-7.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Monitoramento.
3. Interessados/Responsáveis: não há.
4. Órgão: então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração
(SecexAdministração).
8. Representação legal: não há.

do

Estado

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do item 9.2 do Acórdão
44/2016 proferido pelo Plenário do TCU para que o então Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão atente para a observância do art. 12 da então vigente Portaria STN n.º 634, de 2013, com as
suas atualizações normativas, e do art. 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal no repasse de recursos
financeiros federais por meio de transferências voluntárias aos Estados, DF e Municípios;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar, em implementação, o cumprimento da determinação proferida pelo item
9.2 do Acórdão 44/2016-TCU-Plenário, determinando que a Secretaria de Macroavaliação
Governamental – Semag passe a promover o presente monitoramento com vistas a assegurar o efetivo
cumprimento da aludida determinação;
9.2. reiterar a determinação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 44/2016-TCU-Plenário no
sentido de, como sucessor do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do então
Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia atente para a necessidade de, no prazo de 180 (cento
e oitenta dias) contados da ciência desta deliberação, implementar os mecanismos de verificação do
efetivo atendimento ao art. 12 da então Portaria STN nº 634, de 2013, com as eventuais atualizações
normativas, e do art. 51 da LRF, entre outras regras aplicáveis, por todos os entes subnacionais
beneficiários de repasses voluntários federais, ao promover a transferência voluntária dos
correspondentes recursos financeiros, já que a administração federal não deve promover a
indiscriminada transferência voluntária de valores federais em favor de unidades da federação
desprovidas do mínimo cumprimento dos parâmetros de governança pública, ao não promoverem a
necessária observância dos processos e princípios de governança, por não contarem com a adequada
estrutura em prol do funcionamento dos órgãos de controle interno, da fidedignidade do sistema de
contabilidade pública, da integração dos planos plurianuais e do respeito ao princípio da unidade de
tesouraria, entre outras irregularidades, e, assim, o órgão repassador federal deve exigir o específico
cumprimento das premissas fixadas pelo plano plurianual do governo federal, pela Lei de
Responsabilidade Fiscal e pela Lei nº 4.320, de 1964, entre outros normativos aplicáveis, para que os
correspondentes beneficiários possam ter acesso aos mecanismos de transferência voluntária dos
recursos federais, com o intuito de assegurar a efetiva responsabilidade na gestão fiscal desses recursos
públicos pelos aludidos entes beneficiários, em plena consonância com o princípio da transparência
fiscal material, nos termos do art. 1º, § 1º, da LRF;
9.3. determinar que a SecexAdministração adote as seguintes medidas:
9.3.1. envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de
Deliberação que o fundamenta, ao Ministério da Economia, para ciência e adoção das providências
cabíveis, e à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados, à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e
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Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para ciência; e
9.3.2. envie o presente processo à Secretaria de Macroavaliação Governamental para que
ela prossiga com o específico monitoramento sobre as determinações proferidas pelo item 9.2 do
Acórdão 44/2016-TCU-Plenário e pelo item 9.2 deste Acórdão.
10. Ata n° 5/2019 – Plenário.
11. Data da Sessão: 20/2/2019 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0361-05/19-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin
Zymler, Aroldo Cedraz, Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luís de Carvalho (Relator) e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

JOSÉ MUCIO MONTEIRO
Presidente

ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral
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