
No 16.338/2016 – AsJConst/SAJ/PGR

Ação direta de inconstitucionalidade 5.294/DF
Relator: Ministra Marco Aurélio
Requerente: Partido Popular Socialista (PPS)
Interessado: Tribunal de Contas da União

CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA
74/2015, DO TRIBUNAL DE CONTAS  DA UNIÃO (TCU).
ATO  REGULAMENTAR.  OFENSA  INDIRETA  À
CONSTITUIÇÃO.  FISCALIZAÇÃO  DE  ACORDOS  DE
LENIÊNCIA  CELEBRADOS  PELA  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA  FEDERAL.  COMPETÊNCIA  DO  TCU  PARA
CONTROLE EXTERNO DE ATOS QUE POSSAM GERAR
LESÃO  À  ADMINISTRAÇÃO  FEDERAL.
CONFORMIDADE COM  A  CONSTITUIÇÃO  E  COM
NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. 

1. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade para impugnar
ato  normativo de caráter  secundário  e natureza  regulamentar.
Hipotética  afronta  ao  texto  constitucional,  caso  existente,
dar-se-ia apenas de maneira reflexa ou indireta. Precedentes.

2. Insere-se nas atribuições constitucionais do Tribunal de Con-
tas da União o controle externo de processos de celebração de
acordos de leniência na administração pública federal, porquanto
envolvem atos que  podem provocar  lesão grave ao patrimônio
público. 

3. É compatível com  o regime constitucional  do controle ex-
terno do TCU a edição de ato regulamentar que discipline re-
messa  de  documentos  e  informações  de  seu  interesse
institucional, com estabelecimento de prazos e de multa por des-
cumprimento injustificado.

4. Parecer  pelo  não  conhecimento  da  ação  e, sucessivamente,
pela improcedência do pedido.
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I RELATÓRIO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de

medida cautelar, dirigida contra a Instrução Normativa 74, de 11 de

fevereiro de 2015, do Tribunal de Contas da União, a qual dispõe

sobre fiscalização de processos de celebração de acordos de leniên-

cia inseridos na competência da corte.

Eis o teor da norma:

Art. 1o A fiscalização dos processos de celebração de acordos
de leniência inseridos na competência do Tribunal de Con-
tas da União, inclusive suas alterações, será realizada com a
análise de documentos e informações, por meio do acompa-
nhamento das seguintes etapas:
I – manifestação da pessoa jurídica interessada em cooperar
para a apuração de atos ilícitos praticados no âmbito da ad-
ministração pública;
II – as condições e os termos negociados entre a administra-
ção pública e a pessoa jurídica envolvida, acompanhados por
todos os  documentos que subsidiaram a aquiescência pela
administração pública, com inclusão, se for o caso, dos pro-
cessos administrativos específicos de apuração do débito;
III – os  acordos de leniência efetivamente celebrados, nos
termos do art. 16 da Lei no 12.846/2013;
IV – relatórios de acompanhamento do cumprimento dos
termos e condições do acordo de leniência;
V – relatório conclusivo contendo avaliação dos resultados
obtidos com a celebração do acordo de leniência.
§ 1o Em cada uma das etapas descritas nos incisos I a V, o Tri-
bunal irá emitir pronunciamento conclusivo quanto à legali-
dade, legitimidade  e  economicidade  dos  atos  praticados,
respeitando  a  salvaguarda  do  sigilo  documental  original-
mente atribuído pelo órgão ou entidade da administração
pública federal.
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§ 2o Para cada caso de acordo de leniência será constituído
no Tribunal um processo de fiscalização, cujo Relator será
definido por sorteio.
§ 3o A critério do respectivo Relator, o pronunciamento so-
bre quaisquer das etapas previstas nos incisos I a V poderá ser
realizada de maneira conjunta.
Art. 2o A autoridade responsável pela celebração do acordo
de leniência encaminhará ao Tribunal de Contas da União a
documentação descrita nos incisos I a V do artigo anterior,
observados os seguintes prazos:
I – até cinco dias após o recebimento de manifestações de
pessoas jurídicas interessadas em cooperar para a apuração de
atos ilícitos;
II – até cinco dias após a conclusão da proposta de acordos
de leniência contendo as condições e os termos negociados
entre a administração pública e a pessoa jurídica envolvida;
III – até dez dias após a efetiva celebração de acordos de le-
niência;
IV – até noventa dias após a efetiva celebração de acordos de
leniência, no caso do relatório de acompanhamento;
V – até noventa dias após o cumprimento dos termos, con-
dições e objetivo dos acordos, no caso do relatório conclu-
sivo descrito no inciso V do artigo anterior.
§ 1o Eventuais  alterações  na  proposta  de  acordo  encami-
nhada na forma do inciso II deste artigo deverão ser infor-
madas ao Tribunal, no mínimo, dez dias antes da celebração
formal do acordo de leniência.
§ 2o Além dos documentos e informações descritos no ar-
tigo  anterior, deverão  ser  encaminhados  ao  Tribunal, na
forma  e  nos  prazos  estabelecidos  pelo  respectivo  Relator,
quaisquer outros que sejam necessários ao acompanhamento
e à fiscalização dos acordos de leniência celebrados pela ad-
ministração pública federal.
§ 3o A documentação e as informações relativas a eventuais
acordos de leniência em curso na administração pública fe-
deral antes da vigência desta Instrução Normativa deverão
ser remetidas ao Tribunal no prazo de até quinze dias após a
edição desta Instrução Normativa.
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Art. 3o A  apreciação  do  Tribunal  sobre  as  etapas  que
compõem a celebração de acordos de leniência, descritas no
art. 1o, dar-se-á em Sessão Plenária Extraordinária Reservada
e constituirá condição necessária para a eficácia dos atos sub-
sequentes.
Art. 4o A autoridade  que deixar  de  dar  cumprimento aos
prazos previstos no art. 2o, salvo motivo justificado, ficará su-
jeito  à  multa  prevista  no  art. 58, inciso  IV, da  Lei  no

8.443/92, na forma do Regimento Interno do Tribunal de
Contas da União.
Art. 5o O disciplinamento dos procedimentos técnico-ope-
racionais a serem observados na apreciação dos acordos de
leniência submetidos ao Tribunal de Contas da União, nos
termos desta Instrução Normativa, será estabelecido em nor-
mativo específico, assegurada a  participação do Ministério
Público.
Parágrafo único. Os documentos e as informações relativos
aos acordos de leniência submetidos ao Tribunal antes da vi-
gência  do  normativo  estabelecido  no  caput observarão  os
procedimentos  a  serem definidos  pelo  respectivo  Relator,
com a devida salvaguarda do sigilo documental.
Art. 6o O acordo de leniência celebrado pela administração
federal não afasta as competências do Tribunal de Contas da
União fixadas no art. 71 da Constituição Federal, nem im-
pede a aplicação das sanções previstas na Lei no 8.443/1992.
§ 1o Deverá  ser  encaminhado  ao  Tribunal  de  Contas  da
União o processo administrativo específico de reparação in-
tegral do dano de que trata o art. 13 da Lei no 12.846/2013,
para fins de apuração de eventual prejuízo ao erário, nos ter-
mos da Instrução Normativa TCU no 71/2012.
§ 2o Excetua-se o disposto no parágrafo anterior a apuração
de dano que não se enquadre nas competências jurisdicio-
nais do Tribunal de Contas da União.
Art. 7o Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de
sua publicação.

Afirma o requerente ter legitimidade para propor a ação, por

ser partido político com representação no Congresso Nacional.

Sustenta que a instrução possui natureza de ato normativo primá-
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rio, o qual inovou  indevidamente o ordenamento jurídico, por-

quanto conferiu novas atribuições fiscalizatórias ao TCU e impôs

deveres  a órgão vinculado ao Executivo, ou seja, a Controlado-

ria-Geral da União. Alega inexistir previsão constitucional ou le-

gal que atribua  à corte de contas  função de aprovar acordos de

leniência celebrados pela administração pública federal. Entende

que o art. 4o   da IN afrontaria o art. 71, VIII, da CR,1 por possibi-

litar aplicação de multas em face de condutas não lesivas ao erá-

rio e sem previsão legal.

Adotou-se o rito do art. 12 da Lei 9.868, de 10 de novembro

de 1999 (peça 5 do processo eletrônico).

De acordo com o TCU, a instrução normativa teria natureza

de ato secundário, editada  a partir da competência conferida pela

Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, com escopo de  regulamentar

dispositivos dessa norma e da Lei 12.846, de 1o de agosto de 2013.

Aduz que atos de celebração de acordos de leniência pela adminis-

tração pública federal  estão sujeitos à  apreciação do órgão no que

tange a legalidade, legitimidade e economicidade, razão pela qual

não haveria instituição de nova competência fiscalizatória (peça 6).

A Advocacia-Geral da União manifestou-se por não conheci-

mento e improcedência do pedido, na linha das informações presta-

das pelo TCU (peça 9).

1 “Art. 71. [...] 
VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irre-
gularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre
outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; [...].”
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É o relatório.

II PRELIMINAR

Assiste razão à Advocacia-Geral da União e ao Tribunal de

Contas da União, quando sustentam impossibilidade de conheci-

mento do pedido, devido ao fato de a controvérsia não se situar no

plano constitucional.

A Instrução Normativa  74, de 11 de fevereiro de 2015, foi

editada a partir da competência que a Lei 8.443, de 16 de julho de

1992, conferiu ao TCU: 

Art. 3o Ao Tribunal de Contas da União, no âmbito de sua
competência e jurisdição, assiste o poder regulamentar, po-
dendo, em conseqüência, expedir atos e instruções normati-
vas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização
dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao
seu cumprimento, sob pena de responsabilidade.

O  diploma  consubstancia  ato  normativo  secundário,  por-

quanto visa a regulamentar a Lei 12.846, de 1o de agosto de 2013,

que  “[d]ispõe  sobre a  responsabilização administrativa  e  civil  de

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública,

nacional ou estrangeira”.

Conforme  reconhece  o  requerente, a principal antinomia

neste processo se daria, de início, entre disposições do ato regula-

mentar e da lei mencionada, mais precisamente seu art. 16, § 10,2

2 “Art. 16. [...] 
§ 10. A Controladoria-Geral da União - CGU é o órgão competente para
celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal,
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que confere à Controladoria-Geral da União (CGU) competência

para celebrar acordos de leniência no Poder Executivo federal. 

Admitida a hipótese de a norma haver excedido os limites da

lei regulamentada – o que não se verifica, consoante se verá –, es-

taria caracterizada crise de legalidade, não de constitucionalidade, a

evidenciar impossibilidade de conhecimento desta ação. Análise de

validade do ato haveria de passar, antes de alcançar o nível consti-

tucional, por  exame  de  legalidade, a  configurar  típico  caso  de

ofensa reflexa à Constituição.

Diante de tal panorama, há de prevalecer firme orientação do

Supremo Tribunal Federal de não se prestar ação direta de incons-

titucionalidade a exame de atos de caráter secundário, que possam

implicar ofensa indireta ou reflexa à CR:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL.  DISPOSITIVOS  DO  DECRETO
PRESIDENCIAL 6.620, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008,
QUE  REGULAMENTA  A  LEI  DOS  PORTOS  (LEI
8.630/1993). OFENSA  REFLEXA  À  CONSTITUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A jurisprudência desta Suprema Corte, não reconhece a
possibilidade de controle concentrado de atos que consubs-
tanciam mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato
regulamentar  consubstanciado  no  decreto  presidencial  ora
impugnado.
II – Agravo regimental a que se nega provimento.3

bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pú-
blica estrangeira.”

3 Supremo  Tribunal  Federal. Plenário.  Agravo regimental  em arguição de
descumprimento  de  preceito  fundamental  169/DF. Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. 19/9/2013, maioria. Diário da  Justiça  eletrônico, 14
out. 2013.
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CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRI-
MENTO  DE  PRECEITO  FUNDAMENTAL
(ADPF-AGR).  IMPUGNAÇÃO  A  RESOLUÇÕES  DO
CONSELHO  FEDERAL  DE  QUÍMICA  (CFQ).  [...]
NORMAS SECUNDÁRIAS E DE CARÁTER TIPICA-
MENTE REGULAMENTAR. OFENSA REFLEXA. INI-
DONEIDADE  DA  ADPF.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO. [...] 
2. A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)
firmou-se no sentido de que a ADPF é, via de regra, meio
inidôneo para processar questões controvertidas derivadas de
normas  secundárias  e  de caráter  tipicamente regulamentar
(ADPF-AgR 93/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
3. Agravo Regimental improvido.4

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação  direta. Portaria  no

796/2000, do Ministro de Estado da Justiça. Ato de caráter
regulamentar. Diversões e espetáculos públicos. Regulamen-
tação do disposto no art. 74 da Lei federal no 8.069/90 – Es-
tatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ato normativo
não  autônomo  ou  secundário. Inadmissibilidade  da  ação.
Inexistência de ofensa constitucional direta. Eventual excesso
que se resolve no campo da legalidade. Processo extinto, sem
julgamento  de  mérito. Agravo  improvido. Votos  vencidos.
Precedentes, em especial a ADI no 392, que teve por objeto a
Portaria no 773, revogada pela Portaria no 796. Não se ad-
mite ação direta de inconstitucionalidade que tenha por ob-
jeto  ato  normativo  não  autônomo  ou  secundário,  que
regulamenta disposições de lei.5

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO  N.  08/2004  EDITADA  PELO
CORREGEDOR-GERAL  DA  JUSTIÇA  DO  ESTADO
DO  RIO  DE  JANEIRO.  ILEGALIDADE.  NÃO-
CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA. Não é cabível a ação

4 STF.  Plenário.  AgR  na  ADPF  210/DF.  Rel.:  Min.  TEORI ZAVASCKI.
6/6/2013, un. DJe 119, 21 jun. 2013.

5 STF. Plenário. Agravo  regimental  na  ADI  2.398/DF. Rel.: Min.  CEZAR

PELUSO. 25/6/2007, maioria. DJe 92, 31 ago. 2007.
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direta  quando  o  ato  normativo  atacado  encontra  funda-
mento em texto infraconstitucional.6

Em consequência,  não há viabilidade  de  conhecimento da

postulação.

III MÉRITO

Caso fosse possível superar a preliminar, deveria ser  julgado

improcedente o pedido. 

A  Constituição da República  de 1988  consolidou os tribu-

nais de  contas como órgãos de  estatura constitucional, com in-

cumbência de executar controle externo das atividades financeiras

e operacionais de todos os poderes e órgãos da administração di-

reta e indireta. Para devido desempenho de suas atribuições consti-

tucionais, conferiu-lhes autonomia institucional, administrativa  e

orçamentário-financeira e assegurou importantes garantias institu-

cionais a seus membros. 

Para  HÉLIO SAUL MILESKIN,  a  nova  ordem  constitucional

trouxe inegável aprimoramento das regras de organização das cor-

tes de contas, o que assegurou-lhes necessária independência:

[...] ao destinar aos membros do Tribunal de Contas as mes-
mas garantias da magistratura (art. 73, § 3o, da CF), incluindo
direitos, vencimentos e vantagens, quer a Constituição colo-
car o órgão de controle fora do alcance funcional dos Pode-
res  do  Estado,  fazendo  com  que  os  Ministros  e  os
Conselheiros  possam ter, no exercício de  suas  funções  de

6 STF. Plenário. ADI 3.376/RJ. Rel.: Min. EROS GRAU. 16/6/2005, un. DJ,
23 jun. 2006, p. 3.
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controle, uma atuação com total independência, dignidade e
segurança, sem a possibilidade de serem atingidos por amea-
ças ou represálias dos órgãos e Poderes fiscalizados.7

Controle externo é função essencial à consolidação da demo-

cracia, à efetivação do direito à moralidade e à probidade adminis-

trativa  e  à  eficiência  na  gestão  da  coisa  pública.  A despeito  de

possuir como atribuição auxiliar o  Poder  Legislativo, não  há su-

bordinação hierárquica ou administrativa entre cortes de contas e

parlamento; o vínculo é apenas institucional. ODETE MEDAUAR ob-

serva sobre o ponto:

Criado por iniciativa de RUY BARBOSA, em 1890, o Tribunal
de Contas é instituição estatal independente, pois seus inte-
grantes têm as mesmas garantias atribuídas ao Poder Judiciá-
rio  (CF,  art.  73,  § 3o).  Daí  ser  impossível  considerá-lo
subordinado ou inserido na estrutura do Legislativo. Se a sua
função é atuar em auxílio ao Legislativo, sua natureza, em ra-
zão das próprias normas constitucionais, é a de órgão inde-
pendente, desvinculado  da  estrutura  de  qualquer  dos  três
poderes.8

Atividades  de fiscalização contábil, financeira, orçamentária,

operacional e patrimonial da administração pública  desenvolvidas

pelos tribunais de contas são de inegável interesse público. Trata-se

de funções de contenção do poder estatal e de verificação da legi-

timidade de suas contas  ante  princípios e normas constitucionais.

Interessam, dessa maneira, diretamente à sociedade, porquanto es-

7 MILESKI, Helio Saul. Comentário ao art. 73. In: CANOTILHO, J. J. Go-
mes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo. W.; STRECK, Lênio L.; (Co-
ords.).  Comentários  à  Constituição  do  Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina,
2013, p. 1.173. 

8 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo  moderno. 7. ed. São Paulo: Re-
vista dos Tribunais, 2003, p. 421.
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senciais à consolidação da moralidade, da eficiência, da probidade

administrativa e da própria realização de direitos fundamentais. Por

emanarem diretamente da Constituição, as funções de controle ex-

terno são, como regra, indelegáveis, irrenunciáveis e insuscetíveis

de mitigação por intermédio de legislação infraconstitucional.

Ao contrário do que afirma o requerente, a Instrução Nor-

mativa 74, de 11 de fevereiro de 2015, do Tribunal de Contas da

União, ao submeter a controle externo processos de celebração de

acordos de leniência, não inovou indevidamente no ordenamento

jurídico nem conferiu novas atribuições fiscalizatórias à corte.

De acordo com a Lei 12.846, de 1o de agosto de 2013, cele-

bração de acordo de leniência pressupõe prática de atos que acar-

retem grave lesão à administração pública, a seu patrimônio, a seus

princípios ou a compromissos internacionais assumidos pelo Bra-

sil.9 Em razão do impacto que referidos atos podem provocar em

recursos públicos, a  competência  da corte de contas  para exercer

controle externo dos acordos que os afetem, no que se refere a le-

galidade, legitimidade e  economicidade, decorre  diretamente  da

Constituição da República. Os arts. 70 e 71, II, da CR atribuem

ao TCU  julgar contas  de administradores  e demais  responsáveis

por dinheiros, bens e valores da administração pública e daqueles

que derem causa a perda, extravio ou irregularidade que acarrete

9 “Art. 5o Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou es-
trangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurí-
dicas mencionadas no parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o
patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da adminis-
tração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo
Brasil, assim definidos: [...].”
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prejuízo ao erário, sejam pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou

privadas:

Art. 70.  A  fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da admi-
nistração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de re-
ceitas, será  exercida  pelo  Congresso  Nacional, mediante
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada
Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou ju-
rídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, ge-
rencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, as-
suma obrigações de natureza pecuniária.
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional,
será  exercido  com  o  auxílio  do  Tribunal  de  Contas  da
União, ao qual compete: [...] 
II – julgar as contas dos administradores e demais responsá-
veis por dinheiros, bens e valores públicos da administração
direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituí-
das e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas da-
queles  que  derem  causa  a  perda,  extravio  ou  outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; [...].

Não usurpam competência da  CGU as disposições que de-

terminam  remessa  à  corte de contas  de  documentos relativos a

acordos de leniência celebrados pela administração pública federal

e fixam prazos para cumprimento de tais providências, sob pena de

multa (IN 74/2015, arts. 2o e 4o). 

Mais uma vez, os deveres  previstos no ato  regulamentar  de-

correm da disciplina constitucional e legal relativa ao controle ex-

terno do TCU. Nos termos do art. 74, § 1o, da CR e dos arts. 8o,

caput, parte final, e 51 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei
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Orgânica do TCU), constitui dever dos órgãos responsáveis pelo

sistema de controle interno – nos quais se inclui a CGU – dar ci-

ência imediata ao órgão de contas de qualquer ilicitude de que to-

mem conhecimento, sob pena de responder solidariamente com o

causador do dano (sem destaques no original):

CONSTITUIÇÃO DE 1988
Art. 74. [...] 
§ 1o Os responsáveis pelo controle interno, ao toma-
rem conhecimento de qualquer irregularidade ou ile-
galidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da
União, sob pena de responsabilidade solidária.

LEI 8.443/1992
Art. 8o Diante da omissão no dever de prestar contas, da não
comprovação  da  aplicação  dos  recursos  repassados  pela
União, na forma prevista no inciso VII do art. 5o desta Lei, da
ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou va-
lores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a
autoridade administrativa competente, sob pena de
responsabilidade  solidária,  deverá  imediatamente
adotar providências com vistas à instauração da to-
mada de contas especial para apuração dos fatos, identifi-
cação dos responsáveis e quantificação do dano.
§ 1o Não atendido o disposto no caput deste artigo, o Tribu-
nal determinará a instauração da tomada de contas especial,
fixando prazo para cumprimento dessa decisão.
[...]
Art. 51. Os responsáveis pelo controle interno, ao to-
marem conhecimento de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, dela darão ciência de imediato ao Tribu-
nal de Contas da União, sob pena de responsabili-
dade solidária.
[...]
§ 2o Verificada em inspeção ou auditoria, ou no julgamento
de contas, irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido
comunicada tempestivamente ao Tribunal, e provada a omis-
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são, o dirigente do órgão de controle interno, na qualidade
de  responsável  solidário, ficará  sujeito  às  sanções  previstas
para a espécie nesta Lei.

A Constituição atribui ao TCU, ademais, prerrogativa de rea-

lizar, por iniciativa própria, inspeções e auditorias de natureza con-

tábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  em

unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judi-

ciário e demais órgãos e entidades do poder público e  de  sustar

execução de atos administrativos  ilícitos  (art. 71, IV e X).10 A lei

orgânica confere-lhe  competência para solicitar  elementos indis-

pensáveis ao exercício de suas funções institucionais (art. 2o, pará-

grafo  único)11 e  para  acompanhar convênios, acordos, ajustes  e

instrumentos congêneres (art. 41, I, b).12 As normas devem ser en-

tendidas de modo a abranger  processos de celebração de acordos

10 “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exer-
cido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...]
IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e
demais entidades referidas no inciso II; [...] 
X – sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a
decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; [...].”

11 “Art. 2o Para o desempenho de sua competência o Tribunal receberá, em
cada exercício, o rol de responsáveis e suas alterações, e outros documentos
ou informações que considerar necessários, na forma estabelecida no Re-
gimento Interno.
Parágrafo único. O Tribunal poderá solicitar ao Ministro de Estado super-
visor da área, ou à autoridade de nível hierárquico equivalente outros ele-
mentos indispensáveis ao exercício de sua competência.”

12 “Art. 41. Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento
das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita
ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, compe-
tindo-lhe, para tanto, em especial:
I – acompanhar, pela publicação no Diário Oficial da União, ou por outro
meio estabelecido no Regimento Interno: [...] 
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de leniência, porquanto pressupõem, como visto, prática de atos

potencialmente lesivos ao patrimônio público. 

No que se refere à previsão do art. 4o da IN 74/2015 – que

prevê aplicação de multa à autoridade que não observar prazos es-

tabelecidos no art. 2o –  decorre, igualmente, da Lei Orgânica do

TCU a possibilidade de  o órgão  cominar  sanção pecuniária por

descumprimento de diligências por ela determinadas. São inequí-

vocos, nesse sentido, os  arts. 42 e 58, IV a VI, da Lei 8.443/1992

(sem destaques no original): 

Art. 42. Nenhum processo, documento ou informação po-
derá ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções ou audito-
rias, sob qualquer pretexto.
§ 1o No  caso  de  sonegação,  o Tribunal  assinará  prazo
para  apresentação  dos  documentos, informações  e
esclarecimentos  julgados  necessários, comunicando  o
fato ao Ministro de Estado supervisor da área ou à autori-
dade de nível hierárquico equivalente, para as medidas cabí-
veis.
§ 2o Vencido o prazo e não cumprida a exigência, o Tribunal
aplicará as sanções previstas no inciso IV do art. 58
desta Lei.
[...] 
Art. 58. O  Tribunal  poderá  aplicar  multa de
Cr$ 42.000.000,00  ([...]), ou  valor  equivalente  em  outra
moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos
responsáveis por: [...] 
IV – não atendimento, no prazo fixado, sem causa justifi-
cada, a diligência do Relator ou a decisão do Tribu-
nal;

b) os editais de licitação, os contratos, inclusive administrativos, e os convê-
nios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, bem como os
atos referidos no art. 38 desta Lei; [...].”
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V – obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias
determinadas;
VI – sonegação de processo, documento ou informa-
ção, em inspeções  ou  auditorias  realizadas  pelo  Tribunal;
[...].

Atém-se o ato questionado a regulamentar atribuições insti-

tucionais do TCU e de órgãos e autoridades administrativas res-

ponsáveis  pelo  sistema  de  controle  interno  da  administração

pública federal, em conformidade com preceitos constitucionais e

da legislação infraconstitucional  que regem a matéria, sem extra-

polar limites da competência regulamentar do órgão de controle.

Não se verificam, portanto, os apontados vícios de inconstitu-

cionalidade.

IV CONCLUSÃO

Ante o exposto,  opina  a  Procuradoria-Geral  da  República

pelo não conhecimento e, sucessivamente, pela improcedência do

pedido.

Brasília (DF), 11 de fevereiro de 2016.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

RJMB/WCS/AMO-Par.PGR/WS/2.146/2016
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