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GESTOR. NEUTRALIDADE.IMPROCEDÊNCIA.

1 – Tem competência o Supremo Tribunal Federal para julgar as
causas em que se discute a inscrição no cadastro de convênio do
SIAFI, dado o potencial conflito intrafederativo entre as entida-
des litigantes.

2 – É imperativa a devolução dos valores repassados quando evi-
denciado que o ente estadual que assumiu a obrigação de efeti-
var  a  execução  do  contrato  não  o  faz  nos  termos  do  que
pactuado. 

3 – Não estão associadas a tomada de contas especial, com trâ-
mite no Tribunal de Contas da União, e a inscrição de inadim-
plência  realizada  pelo  órgão  convenente,  que  possui
características e efeitos próprios.

4 – Deve prestar contas o gestor atual dos recursos provenientes
de convênios firmados por seus antecessores, porquanto a relação
jurídica advinda de tais operações se estabelece entre os entes fe-
derados, que passam a ser garantidores e responsáveis pela conse-
cução de seus objetivos, bem como pela resolução de possíveis
irregularidades. 

5 – Parecer pela improcedência do pedido.
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Trata-se de ação cível originária, com pedido de liminar, ajui-

zada pelo Estado de Mato Grosso em face da União, com funda-

mento  no  art. 102, I, f,  da  Constituição,  visando cancelar  a

inscrição  nos  subsistemas  SIAFI/CAUC/SICONV referente  ao

Convênio 701334/2008-SPDCA/SEDH/PR. 

Narra  o  autor  que  o Convênio,  cujo  valor  é  de

R$5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais), foi cele-

brado com a União, por intermédio da Secretaria Especial dos Di-

reitos Humanos da Presidência da República, visando à construção

da Unidade Socioeducativa no Município de Várzea Grande, nos

termos da cláusula primeira do referido instrumento, .  

Afirma que foram realizados 4 (quatro) termos aditivos  ao

Convênio e que, depois do último, a Secretaria de Estado de Jus-

tiça e Direitos Humanos devolveu a quantia de R$ 4.398.121,68

(quatro milhões, trezentos e noventa e oito mil, cento e vinte e um

reais e sessenta e oito centavos) aos cofres da União.  

Diz que a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Medi-

das  Socioeducativas  emitiu  o  Parecer

8/2015/SEI/CGSINASE/DPTDCA/SNPDCA,  que  concluiu

pela não aprovação da prestação de contas e solicitou a devolução

dos  recursos  repassados, o  que  lhe  foi  informado  pelo  Ofício

41/2015/SEI/SGPDH/SDH-PR, de  18  de  agosto  de  2015, da

Secretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos da Secreta-

ria de Direitos Humanos da Presidência da República. 
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Sustenta violação aos princípios: (I) do devido processo legal,

do contraditório e da ampla defesa, visto que  a sua inscrição no

cadastro de inadimplentes não foi precedida de tomada de contas;

e  (II) da proporcionalidade, porque a restrição decorrente da ins-

crição sem o julgamento das contas em tomada especial é medida

desproporcional.

Acrescenta afronta ao princípio da intranscendência, sob o ar-

gumento de que a responsabilidade pelas irregularidades na execu-

ção do Convênio seria apenas do agente público causador do dano

ao erário. Aduz que o Convênio, vigente de 17 de dezembro

de 2008 a 17 de dezembro de 2014, foi iniciado e conclu -

ído  por  gestores  que não se  encontram mais  no cargo, de

modo que somente a Tomada de Contas Especial possibili -

tar ia a apuração de eventuais irregular idades praticadas pe-

las  administrações  anter iores e  o  exercício  do  regular

contraditório e ampla defesa pelos ex-gestores.

Ao final, requer seja reconhecida a nulidade do ato adminis-

trativo impugnado, determinando-se à ré que se abstenha de ins-

crever  o  autor  no  SIAFI/SICONV  ou  que  retire  eventual

restrição  já  efetivada  em  alusão  ao  Convênio  701334/2008-

SPDCA/SEDH/PR até a instauração e julgamento, pelo Tribunal

de Contas da União, de tomada de contas especial. 

A  tutela antecipada  foi deferida pelo Ministro Relator para

“impedir a inserção do autor no SIAFI/SICONV, concernente ao Con-
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vênio n. 701334/2008-SPDCA/SEDH/PR, de 17.12.2008” até o

julgamento final da ação principal. 

Dessa decisão a União interpôs agravo regimental. 

Em seguida, apresentou contestação. Argui a inexistência de

ofensa aos princípios da proporcionalidade, do contraditório e da

ampla defesa, haja vista a reprovação das contas apresentadas pelo

Estado autor e o encaminhamento de diversos ofícios para que o

ente estadual prestasse informações sobre a execução do Convênio

e sanasse as irregularidades constatadas  antes da inscrição impug-

nada. 

Alega, também, a desnecessidade de prévia instauração de to-

mada de contas especial para a inscrição no CAUC/CONCONV

e destaca a legitimidade do uso das medidas restritivas como forma

de garantir o bom uso dos recursos públicos, em consonância com

a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agra-

vo e replicou a contestação. 

Saneado o processo, vieram os autos à Procuradoria-Geral da

República para parecer em 21 de setembro de 2016. 

Esses, em síntese, são os fatos de interesse.

Em primeiro lugar, registre-se que o Supremo Tribunal Fede-

ral tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo em situa-

ções nas quais se discute a inscrição dos Estados-membros ou de

suas entidades nos cadastros federais de inadimplência, impossibili-
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tando-se o repasse de verbas e a celebração de acordos de coopera-

ção, convênios e operações de crédito entre esses e entes federais1.

Deve ser reconhecida, assim, a competência da Suprema Cor-

te para examinar a presente ação, nos termos do art. 102, I, f, do

texto constitucional.

No mérito, o pedido não reúne condições de êxito. 

A intervenção jurisdicional em hipóteses como a presente, de

forma a obstaculizar a aplicação da sanção legal de registro nos ca-

dastros federais de inadimplência, deve ser excepcional, reservada

aos casos de evidente ilegalidade ou afronta ao devido processo le-

gal.

Isso porque o controle de adimplência permite que o ente

convenente verifique o cuidado do Estado com os recursos que

lhe são transferidos por meio de convênios. Garantia que se coa-

duna com os princípios da moralidade e da eficiência na Adminis-

tração Pública.

A negativação dos entes que se distanciam do cumprimento

de suas obrigações é legítimo mecanismo institucional de garantia

da  consecução  das  metas  traçadas  pelos  entes  cooperantes  e  da

correta aplicação das verbas repassadas pela União.

Além  disso, obstar  a  aplicação  da  sanção  –  registro  no

CAUC/SIAFI/CADIN – sem que, para tanto, concorra forte e

justo motivo seria admitir, em última análise, revisão judicial  de

1 Nesse sentido: ACO 1.803-MC; AC 3.016-MC; ACO 1.718; ACO 1048-
QO.
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obrigações  legais  e  constitucionais, além de  substituir  e  mitigar

critérios adotados pelo Poder competente para coibir práticas in-

desejadas, o que não é consentâneo com o Estado Democrático de

Direito. 

O regime de mútua cooperação que informa os convênios

para transferência de recursos financeiros entre entidade da admi-

nistração pública federal e entidade da administração pública esta-

dual exige que concedente e convenente cumpram integralmente

com suas obrigações, atendendo à finalidade da avença e prestando

contas da utilização dos recursos a tempo e modo.

Nesse contexto, tendo o ente estadual assumido a obrigação

de efetivar a execução do contrato em conformidade com o Plano

Executivo e uma vez verificado que a execução efetivou-se em

desacordo com  o pactuado, evidencia-se o descumprimento, por

parte do autor, do Convênio, mostrando-se legítimo o pleito fede-

ral de ressarcimento dos valores não empregados pelo ente estadual

a título de contrapartida. 

Vale destacar, quanto ao ponto, a precisa apreciação que fez o

Ministro Joaquim Barbosa na Ação Cautelar 3135 a respeito do

caso ora sob exame, ao registrar  que “o estado-autor  reconheceu o

descumprimento parcial do convênio e a consequente sobrecarga do erário

federal para custear a parte das obras que originalmente estavam a cargo do

Estado de Pernambuco”, nisso residindo a justificativa para a preten-

são de ressarcimento dos valores não empregados a título de con-

trapartida pelo demandante.
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A  argumentação  atinente  ao procedimento  de  tomada  de

contas especial, instância em que é possível a apresentação de de-

fesa em relação aos dispêndios, ignora que esse é apenas meio co-

nexo  de  apuração  de  fatos  e  condutas  lesivas  ao  patrimônio

público e não processo prévio à declaração de inadimplência vei-

culada na plataforma do Cadastro Único de Convênios.

Embora o cadastro registre a inadimplência dos tomadores de

recursos voluntários da União, suas principais funções, tal como

consta do art. 4º da Instrução Normativa STN 2/2012, são possi-

bilitar aos convenentes agilidade e eficiência na comprovação de

requisitos fiscais para recebimento de transferências voluntárias de

recursos federais, exigíveis em razão de normas constitucionais e

legais; permitir o gerenciamento por parte dos convenentes, por

meio de informações de acesso público, de sua situação quanto às

condições para o oportuno recebimento de transferências voluntá-

rias federais e prover os concedentes de alternativa para simplificar

a verificação de cumprimento dos requisitos fiscais  previstos no

ordenamento jurídico, sem necessidade de apresentação de docu-

mentos, em processos que visem à celebração de instrumentos para

transferências voluntárias de recursos federais.

O que ocorre é que, após a detecção de débito pendente, o

Tribunal de Contas da União, exercendo suas funções de órgão de

controle externo dos repasses federais a outros órgãos ou entidades

das outras esferas da federação, julgará a correção da aplicação de

tais  recursos  ou, quando  verificado  algum descumprimento  ou
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malversação, irá responsabilizar o respectivo responsável pela exe-

cução contratual, cominando a ele o dever de restituir aos cofres

federais o débito atualizado.

Desse modo, não há respaldo legal para a vinculação entre a

inadimplência atestada pelo cadastro de convênios, de efeito mera-

mente declaratório do descumprimento do  Convênio, e o pro-

cesso  de  tomada  de  contas  especial  iniciado, cuja  finalidade  é

evidenciar as falhas na execução do ajuste, apurar a responsabili-

dade e condenar os faltosos por meio de decisão administrativa, re-

vestida das características de título executivo, na forma do art. 71, §

3º, da  Constituição  Federal2 e  dos  arts. 193, 234 e  245 da  Lei

8.443/92.

Nessa linha, não se mostra nem inconstitucional e nem iló-

gica a disposição do art. 31, § 4º, da Instrução Normativa STN

1/97, que  dispõe  sobre  a  desaprovação  da  prestação  de  contas

apresentada pelo contratante e determina a inscrição do débito no

Cadastro de Convênios do SIAFI, encaminhando o respectivo pro-

2 Art. 71. […] § 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de
débito ou multa terão eficácia de título executivo.

3 Art. 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal
condenará  o responsável  ao pagamento da dívida  atualizada monetaria-
mente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, aplicar-lhe a
multa prevista no art. 57 desta Lei, sendo o instrumento da decisão consi-
derado título executivo para fundamentar a respectiva ação de execução.

4 Art. 23. A decisão definitiva será formalizada nos termos estabelecidos no
Regimento Interno, por acórdão, cuja  publicação no Diário Oficial  da
União constituirá: […] III - no caso de contas irregulares: [...] b) título
executivo bastante para cobrança judicial da dívida decorrente do débito
ou da multa, se não recolhida no prazo pelo responsável;

5 Art. 24. A decisão do Tribunal, de que resulte imputação de débito ou co-
minação de multa, torna a dívida líquida e certa e tem eficácia de título
executivo, nos termos da alínea b do inciso III do art. 23 desta Lei.
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cesso ao órgão de contabilidade analítica a que se subordinar para

a consequente instauração de tomada de contas especial e demais

medidas de sua competência.

Isso porque, pela sistemática de controle interno instalada no

Executivo federal, por meio da Lei 10.180/2001 e regulada pelos

Decretos 3.591/2000 e 4.177/2002, a atribuição do órgão conce-

dente é disponibilizar os repasses financeiros acordados e fiscalizar

a sua aplicação, restando o dever de atestar, caso venha a ocorrer, o

descumprimento do  Convênio e a inadimplência do convenente

na base de dados do SIAFI. Como consequência o processo in-

gressa  nos  setores  de controle  interno da administração federal,

que suscita a tomada de contas especial, e a envia ao Tribunal de

Contas da União para julgamento final das irregularidades.

Verifica-se assim que a inclusão da inadimplência em base de

dados, de caráter meramente declaratório, não significa desrespeito

ao devido processo legal, sobretudo porque ao tomador de recur-

sos é facultado prestar contas dos recursos, o que é, de mais a mais,

manifestação de defesa de sua correta utilização, ou ainda proceder

à instauração do procedimento de tomada de contas especial no

âmbito do controle interno estadual e ter suspensa a inscrição da

inadimplência, de forma a satisfazer os pressupostos do art. 5º, § 2º,

da Instrução Normativa STN 1/976, e garantir a obtenção de no-

6 Art. 5º É vedado: § 1º Para os efeitos do item I, deste artigo, considera-se
em situação de inadimplência, devendo o órgão concedente proceder à
inscrição no cadastro de inadimplentes do Sistema Integrado de Adminis-
tração Financeira do Governo Federal – SIAFI e no Cadastro Informativo
– CADIN, o convenente que: I - não apresentar a prestação de contas, fi-
nal ou parcial, dos recursos recebidos, nos prazos estipulados por essa Ins-
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vas transferências voluntárias, tudo em respeito ao art. 25, § 1º, IV,

da Lei Complementar 101/20007.

Ademais, cumpre destacar que, no caso em apreço, as afirma-

ções do próprio autor revelam que as contas prestadas em relação

ao  Convênio  não  foram, em  momento  algum, definitivamente

aprovadas. 

Houve, conforme evidencia a documentação acostada, uma

sequência de ofícios em que se reiterava a cobrança de documen-

tos para que se pudesse aprovar a prestação de contas apresentada

pelo Estado, sem que as devidas providências fossem adotadas pelo

demandante. 

trução Normativa; II - não tiver a sua prestação de contas aprovada pelo
concedente por qualquer fato que resulte em prejuízo ao erário; III - esti-
ver em débito junto a órgão ou entidade, da Administração Pública, perti-
nente a obrigações fiscais ou a contribuições legais. § 2º Nas hipóteses dos
incisos I e II do parágrafo anterior, a entidade, se tiver outro administrador
que não o faltoso, e uma vez comprovada a instauração da devida tomada
de contas especial, com imediata inscrição, pela unidade de contabilidade
analítica, do potencial responsável em conta de ativo “Diversos Responsá-
veis”, poderá ser liberada para receber novas transferências, mediante sus-
pensão da inadimplência por ato expresso do ordenador de despesas do
órgão concedente.

7 Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência
voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da
Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não
decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema
Único de Saúde. § 1º São exigências para a realização de transferência vo-
luntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias: […] IV -
comprovação, por parte do beneficiário, de: a) que se acha em dia quanto
ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente
transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anterior-
mente dele recebidos; b) cumprimento dos limites constitucionais relativos
à educação e à saúde; c) observância dos limites das dívidas consolidada e
mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de
inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal; d) previsão or-
çamentária de contrapartida.
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A União, em sua contestação, cita como oportunidades con-

cedidas ao autor para o exercício do contraditório os seguintes ofí-

cios: 

-  Ofício  nº 41/2015/SEIISGPDHlSDH-PR,  de
18/08/2015 (comunicou a reprovação da prestação de con-
tas e notificou o ente para recolher, no prazo de 30 dias, a
glosa imputada, bem como, informou que, em caso de não
regularização, o Estado do Mato Grosso seria inscrito como
inadimplente  e  que  ser iam  adotadas  as  medidas  ad-
ministrativas  cabíveis, inclusive  a  instauração  de  To-
mada de Contas Especial);

-  Oficio  nº   124/2015/SEIISGPDH/SDH-PR,  de
0511  0/20  15  (reiterou  o  Oficio  nº   41/2015/SEI-
ISGPDH/SDH-PR e informou que os valores  deve-
r iam  ser  restituídos,  “impreter ivelmente,  até
22/10/2015” e  que  “após  esta  data, essa  Instituição
será  inscr ita  no  cadastro  de  INADIMPLENTES  do
Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  SI-
AFI”)

Quanto à  alegada  responsabilização dos ex-gestores, impor-

tante ressaltar que os convênios são firmados entre as pessoas jurí-

dicas  de  direito  público  dos  respectivos  entes  federados

contratantes, independentemente dos governantes ou administra-

dores que as estejam representando.

Nesse contexto, a relação jurídica advinda de tais operações

se estabelece entre os entes federados (União, Estados-membros,

Municípios e respectivas entidades da Administração Indireta), que

passam a ser garantidores e responsáveis pela consecução de seus

objetivos, bem como pela resolução de possíveis irregularidades.
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Não pode o autor, portanto, eximir-se de sua responsabilida-

de, imputando ao governante anterior as faltas cometidas na exe-

cução do  Convênio, sendo irrelevante se a ação partiu deste ou

daquele preposto. As pendências e ressalvas apuradas nas prestações

de contas devem ser imputadas ao ente político federado e não ao

governante ou administrador que o representa, sendo inadmissível

a tentativa de escusar-se de sua responsabilidade.

Por fim, sendo insubsistentes os argumentos do autor, impõe-

se, ainda, a cessação da eficácia da tutela antecipada, nos termos do

disposto no art. 309, III, do Código de Processo Civil atualmente

em vigor.

Ante  o  exposto, opina a  Procuradoria-Geral  da  República

pela improcedência dos pedidos, com a cessação da eficácia da tu-

tela antecipada deferida.

Brasília (DF), 22 de setembro de 2016.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Procurador-Geral da República

JCCR/BIAA
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