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  ORIENTAÇÃO CONSULTIVA Nº 03/2019 

 

NUP 60414.000647/2019-10 

Assunto: Controle Interno – Orientação ao Gestor 

Unidade: DPCN 

Autoridade Solicitante: Brig. Ar /R1 Roberto de Medeiros Dantas, Diretor do DPCN, DAS 101.5 

Ementa:  

 

 

Ementa: Orientação Consultiva. Controles e riscos 

associados à aditivação de serviços ao contrato 

celebrado para execução de um convênio, ou ainda 

aditivação de serviços superior ao limite legal, e 

procedimentos adequados caso o risco se 

verifique.  Precedentes do TCU. Competência da 

Advocacia Pública para fixar a interpretação de 

leis. 

 

 

 

 

 

1. Considerações Iniciais 

1.1 Sobre o Serviço de Consultoria  

 

Segundo o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa SFC/CGU nº 3, de 9 de junho de 2017, a 

consultoria  

é a atividade típica de auditoria interna governamental que consiste em 

assessoramento, aconselhamento e serviços relacionados, prestados em 

decorrência de solicitação específica do órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal, cuja natureza e escopo são acordados 
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previamente e que se destinam a adicionar valor e a aperfeiçoar os 

processos de governança, de gerenciamento de riscos e a implementação 

de controles internos na organização, sem que o auditor interno 

governamental assuma qualquer responsabilidade que seja da 

administração da Unidade Auditada. 

 

As finalidades deste tipo de serviço são agregar valor à organização e melhorar os seus 

processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos, de forma condizente com os 

valores, as estratégias e os objetivos da Unidade Auditada, sem que o auditor interno 

governamental assuma qualquer responsabilidade que seja da administração. 

Especificamente sobre os serviços de assessoramento e aconselhamento, assim dispõe o 

Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa SFC/CGU n° 8, de 6 de dezembro de 2017: 

caracterizam-se pela proposição de orientações em resposta a questões 

formuladas pela gestão. Podem decorrer de mudanças de cenário (externo 

e/ou interno) das organizações. Tais serviços não se destinam a responder 

questionamentos que ensejem pedidos de autorização ou de aprovação, 

como “posso fazer? ” e “sim ou não? ”, pois a tomada de decisão é 

competência exclusiva do gestor, devendo essa atividade ser mais uma 

fonte de informações a subsidiar sua decisão. 

Logo, é no sentido de oferecer orientação para aumentar a eficiência e a segurança de um 

determinado processo de trabalho e medidas para aprimorar o processo de governança 

organizacional que se promove a análise dos controles internos incidentes sobre a questão em tese 

suscitada pela Autoridade Solicitante à luz da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, até 

mesmo como forma de auxiliar o exercício de supervisão ministerial na esteira da diretriz exarada 

pelo Exmº Senhor Ministro de Estado da Defesa contida no Memorando n° 140/CH GAB 

MD/GM-MD (SEI nº  1463683). 

 

1.2 Admissibilidade 

 

O Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do 

Poder Executivo Federal elenca algumas condições para a prestação de assessoramento, ora 

analisadas em espécie: 

https://sei.defesa.gov.br/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1751792&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000974&infra_hash=57f7946002e09e9e312e9abdda826839a4e4d9d48210e5df26f7f2ac28f8108d
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1.2.1 A demanda foi efetuada pela alta administração? 

 

Trata-se de demanda formulada por autoridade ocupante de posição estratégica na estrutura 

organizacional do Ministério da Defesa, que integra o conceito de alta administração. 

 

1.2.2 A seleção de trabalhos de consultoria foi feita de acordo com a magnitude dos riscos 

associados aos objetos desses serviços?  

As transferências voluntárias consistem no repasse de recursos financeiros pela União a 

estados, Distrito Federal, municípios e entidades privadas sem fins lucrativos para a realização de 

obras ou serviços de interesse comum. A operacionalização dessas transferências ocorre por meio 

da celebração de convênios, contratos de repasse, termos de parceria, termos de colaboração e 

termos de fomento. Envolvem a mútua cooperação e soma de esforços entre entes federados 

distintos para realização de ações de interesse recíproco.  

Além disso, o federalismo brasileiro tem significativa influência na gestão e controle das 

transferências voluntárias, em razão da autonomia dos entes federados, que possuem competências 

próprias, autonomia administrativa e descentralização política. Além disso, cada ente federado 

possui realidades e estruturas administrativas e de pessoal distintas, muitos inclusive com sérias 

dificuldades logísticas e dificuldades de acesso a treinamentos e capacitação de seus servidores. 

Esses fatores tornam ainda mais complexa a execução das atividades decorrentes das 

transferências voluntárias, e reforçam a importância dos controles internos e da análise e gestão 

de riscos. 

As ações decorrentes do Programa Calha Norte são executadas por meio da transferência 

de recursos orçamentários mediante convênios firmados entre o Ministério da Defesa e os Estados 

e Prefeituras Municipais abrangidos pelo Programa, para atendimento de projetos de infraestrutura 

básica, complementar e de aquisição de equipamentos1. Os convênios decorrentes do Programa 

Calha Norte são ensejadores de riscos expressivos, conforme tipologia descrita na Instrução 

Normativa MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016: há incidência de riscos de natureza 

operacional, por envolver processos de trabalho transorganizacionais e extensão no tempo, com 

                                                           
1 Convênios: Normas e Instruções - 1ª Edição/2016 Calha Norte, Programa / Secretaria Geral / Departamento do 

Programa Calha Norte. Brasília. 2016 122p. (p. 15) 
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grande rotatividade de profissionais, além da diversidade de formação e capacitação entre os 

profissionais envolvidos; riscos de imagem/reputação do órgão, visto serem processos de 

trabalho que envolvem entidades e órgãos diversos, sujeitos ao controle social e sobre os quais 

frequentemente noticiam-se fraudes; riscos legais, haja vista a extensa e complexão normatização 

que disciplina as espécies de transferências voluntárias e a própria interpretação do alcance e do 

sentido das normas, bem como a competência suplementar de Estados, Municípios e do Distrito 

Federal para regulamentar normas específicas atinentes a licitações e contratos2; e, por fim, riscos 

de natureza financeira/orçamentária, posto que envolvem atos de alocação e dispêndio de 

recursos financeiros. 

 

1.2.3 Os potenciais resultados desses trabalhos contribuem para a melhoria dos processos 

de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade Auditada? 

 Entende-se que ao contribuir para o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno 

incidentes sobre os convênios firmados entre o Ministério da Defesa e os Estados e Prefeituras 

Municipais abrangidos pelo Programa Calha Norte e, assim, contribuir para que os objetivos da 

área sejam alcançados, o resultado do presente trabalho de consultoria será capaz de gerar valor 

para o Ministério da Defesa. 

 

2. Objeto da Consulta 

 

Sendo admissível a prestação do serviço de assessoramento/aconselhamento, trata-se, agora, 

de seu objeto. Além de tratativas preparatórias (por e-mail e presencialmente), o Despacho nº 

783/COAF/DIAF/DPCN/SG-MD   delimitou o espaço de análise nos seguintes termos: 

 

9. Ocorre que, por vezes, o convenente realiza estes aditivos ao contrato sem 

submeter a demanda ao DPCN, em razão de entender que se trata de aditivo a ser 

suportado tão somente com recursos do próprio ente, ou seja, sem envolvimento 

de novos recursos federais. Somente durante a análise financeira de 

acompanhamento da execução do convênio ou mesmo em algumas situações na 

por ocasião da certificação "in loco" se toma conhecimento de termos aditivos 

levados a cabo pelo ente convenente. 

(...) 

                                                           
2 Previsão nos artigos 22, XXVII; 24, § 2º e 25, § 1º, todos da Constituição da República. 
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11. Atualmente o DPCN adota a medida de requerer as planilhas analíticas dos 

serviços aditivados para uma compatibilização com a planilha dos serviços 

aprovados por ocasião da aprovação do Projeto Básico buscando identificar 

possível sobreposição de serviços e o consequente pagamento em duplicidade de 

serviços. 

12. A questão levanta neste concedente dúvida sobre quais outras medidas de 

controle poderiam ser implementadas? 

13. Analisando esse cenário percebe-se, ainda, situações em que somando os 

termos aditivos de acréscimos e supressões ultrapassam os limites de 25% 

fixados no Art. 65 de Lei 8.666/93, quais medidas de controle devem ser 

adotadas?  

14. Como forma de controle, a fim de resguardo deste concedente, será colocada 

cláusula no termo de convênio que obrigue o convenente a apresentar todos os 

termos aditivos advindos do contrato assinado para execução do convênio. 

Cabem outras medidas de controle?  

15. Por todo o exposto, solicitamos que a presente consulta seja remetida à 

CISET/MD no intuito de obtermos uma orientação sobre o tratamento mais 

adequado ao prosseguimento desses convênios quando, em sua execução ou 

prestação de contas, for detectada a aditivação de serviços ao contrato 

celebrado para execução de um convênio ou ainda aditivação de serviços 

superior ao permitido. (Os grifos não constam do original) 

Diante da consulta, foram formulados os quesitos a serem analisados, conforme consta do 

Plano de Trabalho nº 6/2019 – GEORI:  

a) Quais medidas de controle podem ser adotadas diante de situações em que 

somando os termos aditivos de acréscimos e supressões ultrapassam os limites de 

25% fixados no Art. 65 de Lei 8.666/93? 

b) Cabem outras medidas de controle, além de cláusula no termo de convênio que 

obrigue o convenente a apresentar todos os termos aditivos advindos do contrato 

assinado para execução do convênio? 

c) Qual o tratamento mais adequado ao prosseguimento desses convênios 

quando, em sua execução ou prestação de contas, for detectada a aditivação de 

serviços ao contrato celebrado para execução de um convênio ou ainda aditivação 

de serviços superior ao permitido? 

 

 

3. Orientação 

 A fim de oferecer à autoridade solicitante orientação sob o enfoque da jurisprudência do 

controle externo, destacando os riscos e controles associados à temática, sintetiza-se a abordagem 

nos tópicos lançados a seguir: 
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3.1  Medidas de controle referentes a termos aditivos de acréscimos e supressões que 

ultrapassam os limites de 25% fixados no art. 65 da Lei 8.666/93  

A questão referente a quais medidas de controle podem ser adotadas diante de situações 

em que as alterações contratuais quantitativas ultrapassem os limites fixados pelo § 1º do art. 65 

da Lei nº 8.666/93 foi abordada no item 3.1 da Orientação Consultiva nº 01/2019 (SEI nº 1511364), 

a qual aludimos como orientação para o quesito em comento. 

Entretanto, as questões formuladas pela Autoridade Solicitante exigem que sejam 

abordados, também, alguns riscos relacionados em todas as alterações contratuais, e que serão 

tratados a seguir.  

 

3.1.1 Jogo de planilha 

A existência de aditivos contratuais exige que o gestor tenha em vista a possibilidade de 

risco de ocorrência de jogo de planilha, tema que foi abordado na Orientação Consultiva nº 

02/2019 (SEI nº 1692543), e que ora se utiliza como referência para o deslinde da questão. 

A respeito do tema, também, aludimos a recente acórdão do Tribunal de Contas da União, 

tratando da importância da análise dos preços unitários, a fim de coibir a prática de jogo de 

planilha: 

Licitação. Proposta. Preço unitário. Preço global. Preço de mercado. É 

imprescindível a análise dos preços unitários em licitações do tipo menor preço 

global, de modo a se coibir a prática do denominado jogo de planilha, que se 

caracteriza pela elevação dos quantitativos de itens que apresentam preços 

unitários superiores aos de mercado e redução dos quantitativos de itens com 

preços inferiores, por meio de aditivos. 

(Acórdão 1.618/2019 – Plenário, Relator Ministro Marcos Bemquerer Costa) 

 

3.1.2 Compensação entre acréscimos e supressões nos aditivos dos contratos 

administrativos 

A análise de aditivos contratuais também exige especial atenção no sentido de evitar a 

compensação de acréscimos e decréscimos para fins de cálculo do percentual máximo de 25% do 

valor global contratado disposto no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, uma vez que tal 

expediente pode levar à descaracterização do objeto da licitação, tudo conforme entendimento 
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jurisprudencial pacificado no âmbito do Tribunal de Contas da União. O referido tema também foi 

tratado na Orientação Consultiva nº 02/2019 (SEI nº 1692543). 

3.1.3.  Fuga ao dever de licitar 

O recente Acórdão nº 4.771/2019 – 1ª Câmara do TCU alerta sobre a necessidade de 

verificação de potencial fuga ao dever de licitar e de inviabilidade de parcelamento do objeto, no 

caso de celebração de aditivos contratuais em ajustes decorrentes de transferências voluntárias: 

9.11. dar ciência ao Município de Cuiabá-MT para que, previamente à celebração 

de aditivos contratuais incluindo serviços de natureza distinta do objeto licitado, 

examine se a situação configura fuga ao dever de licitar e se há inviabilidade 

técnica e econômica que impeça  o parcelamento do objeto, caso o ajuste seja 

custeado com recursos federais. 

(Acórdão 4.771/2019 – 1ª Câmara – Relator Ministro Benjamin Zymler) 

 

3.1.4  Análise do Plano de Trabalho  

Ao tratar dos controles mitigadores dos riscos decorrentes de acréscimos e aditivos 

contratuais, faz-se necessário alertar sobre o entendimento do Tribunal de Contas da União no 

sentido da observância do art. 116, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, quanto à necessidade de adequada 

identificação das metas, etapas, plano de aplicação dos recursos e cronograma no Plano de 

Trabalho do convênio. Tal identificação pressupõe a apropriada quantificação dos produtos e 

serviços necessários para que sejam atingidos os objetivos definidos no convênio, e consiste em 

medida mitigadora dos riscos que podem impactar o alcance dos objetivos do convênio e deve, 

portanto, ser sempre observada. 

Nesse sentido, o TCU possui jurisprudência ressalvando a importância da análise do 

Plano de Trabalho, definindo alguns parâmetros para tal atividade:  

229. [...] é necessário que o órgão concedente avalie se o documento enviado pelo 

proponente realmente corresponde a um PB ou TR, confirmando tal informação 

no sistema, de forma a evitar que a entidade convenente cadastre qualquer tipo 

de documento no Siconv apenas com o intuito de estar apta a receber a primeira 

parcela de recursos. 

(Acórdão 2.550/2013 – Plenário, Relatora Ministra Ana Arraes) 

9.5. determinar à Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, como 

entidade concedente de recursos federais, para que exerça controle preventivo, na 

fase de análise técnica das proposições e celebração dos instrumentos que 
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disciplinam a transferência dos recursos, para atender Plano de Trabalho objeto 

do convênio, atentando especialmente para: 

9.5.1 os valores orçados pelo solicitante, para evitar concessão de recursos além 

dos preços praticados no mercado; 

9.5.2. avaliação da capacidade da entidade convenente quanto: a consecução do 

objeto proposto; realizar as atribuições legalmente exigidas na gestão dos 

recursos públicos; prestar contas; 

(Acórdão 800/2008 – 2ª Câmara, Relator Ministro Augusto Sherman)  

9.2. dar ciência ao Dnit de que a assinatura de convênios com detalhamento 

insuficiente do plano de trabalho, a omissão quanto à intempestividade na 

apresentação das prestações de contas parciais, a análise pouco aprofundada de 

prestações de contas de ajustes e a omissão quanto à não apresentação de 

documentos por parte do convenente, tais como dos relatórios mensais de 

execução, violam os princípios da legalidade, da economicidade e da 

transparência, que devem ser observados pela Administração Pública; 

(Acórdão 775/2017 – Plenário, Relator Ministro José Múcio Monteiro) 

A falta de clareza nos desdobramentos das metas e das ações que deverão ser 

implementadas redundam em cronogramas de desembolso que não guardam 

correlação entre as etapas de execução física e os aportes requeridos. Não é feita 

a quantificação, de forma realista, ao longo do tempo, das parcelas de recursos 

necessárias, potencializando, assim, a liberação excessiva ou insuficiente de 

recursos em prejuízo da racionalidade administrativa e dos serviços que se 

pretende disponibilizar à população. [...] 

As imprecisões não só dificultam a avaliação dos planos de trabalho como, se não 

corrigidas, também possibilitam o desvirtuamento do objeto e favorecem a 

ocorrência de inúmeras outras irregularidades na fase de execução, como 

corroboram os achados desta consolidação. Tais falhas deveriam, em tese, ser 

sanadas na fase de avaliação técnica das propostas ou ensejar a recusa do plano 

de trabalho, mas não é o que se constata ao se analisar a qualidade destas 

avaliações, como se verá no item subseqüente deste relatório. 

(Acórdão 1.993/2007 – Plenário, Relator Ministro Valmir Campelo) 

A forma mais comum de ajustar a mútua cooperação é o convênio. Alcançar bons 

resultados por meio desse tipo de ajuste envolve a capacidade de o concedente: 

(i) identificar os resultados esperados e comunicá-los à sociedade; (iii) elaborar 

um plano de trabalho que, se bem executado, conduza aos resultados esperados; 

(iii) selecionar um convenente com qualificação técnica, operacional e jurídica 

compatível com o plano de trabalho e capaz de prestar contas na forma ajustada 

e demonstrar os resultados alcançados; (iv) acompanhar a execução do plano de 

trabalho; e (v) analisar as prestações de contas e comunicar os resultados 

alcançados. 

(Acórdão 2.508/2010 – Plenário, Relator Ministro Weder de Oliveira) 



 
 

Página 9 de 17 

 

3.2.27 As irregularidades descritas neste grupo de achados, decorrentes de 

análises técnicas e jurídicas superficiais, meramente pro forma, e até mesmo a 

aprovação de celebração de convênios na ausência destas, colocam a 

administração em diversas situações de risco, entre as quais pode-se destacar: 

celebração de convênios que não atendam à finalidade pública ou aos objetivos 

da ação governamental; pactuações por meio de instrumentos viciados e/ou com 

riscos jurídicos implícitos; prejuízos ou danos ao erário pela malversação ou 

desvio de recursos públicos em consequência de custos inexequíveis ou 

superdimensionados, inexecuções, execuções parciais ou imperfeitas, seja por 

inexperiência, má-fé, falta de condições ou inépcia das entidades convenentes. 

3.2.28 A adequada análise técnica das proposições, certificando-se da 

consistência dos planos de trabalho, da adequabilidade de seus custos e das 

condições das entidades convenentes para executá-los, constitui a validação do 

planejamento da ação a ser executada e é a fase de controle mais efetiva e menos 

onerosa neste tipo de processo: a antecedente. A efetividade das demais fases, a 

concomitante (acompanhamento e fiscalização da execução) e a subsequente 

(avaliação de resultados e prestações de contas) dependem fundamentalmente dos 

parâmetros estabelecidos na primeira fase. Os fatos descritos neste relatório 

denotam uma correlação do tipo causa e efeito entre a negligência na primeira 

fase e as irregularidades praticadas nas demais. 

3.2.29 Não é difícil inferir, em face da quantidade e semelhança das sistêmicas 

falhas concentradas na fase de análise das proposições e pactuação dos convênios, 

que o que se tem caracterizado tão somente como 'irregularidades formais', na 

verdade constituem acintosas omissões, ou até mesmo ações deliberadas para 

dificultar a efetividade do controle nas fases subsequentes, tornando inviável a 

avaliação objetiva da execução dos convênios, dos resultados alcançados e das 

respectivas prestações de contas. 

(...) 

10. Entendo, como a Adfis, que tais problemas deveriam ser identificados, pelo 

órgão concedente, na fase de análise das propostas, de forma que a celebração 

dos ajustes fosse evitada ou ficasse sobrestada até que as impropriedades fossem 

solucionadas pelo proponente. Nesse sentido, aquela Secretaria Adjunta fez 

diversas propostas de determinações com o intuito de garantir que a fase de 

análise das propostas alcance, de fato, os objetivos propostos, quais sejam, a 

conclusão acerca da exequibilidade dos projetos, do ponto de vista técnico, 

jurídico e financeiro, assim como sobre a capacidade de as ONGs [organizações 

não-governamentais] executarem os projetos propostos e sobre suas situações de 

regularidade junto à Administração Pública. 

(Acórdão 2.066/2006 – Plenário, Relator Ministro Marcos Bemquerer Costa) 
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A Corte de Contas também esclarece3 quais são as irregularidades e falhas mais frequentes 

na fase de proposição dos convênios, inclusive com a sugestão de medida mitigadora, conforme 

segue: 

Irregularidades e falhas mais frequentes na fase de proposição dos convênios 

verificadas pelo TCU 

• Plano de trabalho pouco detalhado. 

• Metas insuficientemente descritas, quantitativa e qualitativamente. 

• Caracterização insuficiente da situação de carência dos recursos. 

• Projeto básico incompleto e/ou com informações insuficientes. 

• Ausência de projeto básico. 

• Falta de comprovação da existência de contrapartida (orçamentária e 

financeira). 

• Orçamento subestimado ou superestimado. 

 

A ocorrência de falhas na fase de proposição pode acarretar até mesmo a não-aprovação 

do convênio. Nesse sentido, a adequada análise do Plano de Trabalho consiste em medida 

mitigadora dos riscos decorrentes dos acréscimos e supressões de contratos decorrentes de recursos 

decorrentes de convênios. 

 

3.2 Riscos e controles em caso de aditivos contratuais para execução de um convênio 

A análise dos itens “b” e “c” do Plano de Trabalho nº 6/2019 demanda alguns 

esclarecimentos a respeito da ocorrência de desvio de objeto, desvio de finalidade e ausência de 

serventia, por serem as dimensões de análise que devem ser consideradas para fins de prestação 

de contas, de acordo com o entendimento consolidado da Corte de Contas federal. 

 

3.2.1 Desvio de objeto 

O desvio de objeto consiste em evento de risco que deve ser objeto da atenção pelas partes 

de um convênio. Trata-se de falha formal na execução do convênio, todavia mantendo a aplicação 

dos recursos dentro da mesma finalidade e em prol do interesse público, embora fora do objeto 

estrito definido no Plano de Trabalho. O convenente realiza ações diferentes daquelas que estão 

                                                           
3 Brasil. Tribunal de Contas da União. Convênios e outros repasses / Tribunal de Contas da União. – 4.ed. – Brasília 

: Secretaria-Geral de Controle Externo, 2013. 80 p., pp. 37-38. 
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previstas no Plano de Trabalho do convênio, porém na mesma área de atuação. É importante frisar 

que, para que ocorra o desvio de objeto, não basta a mera modificação qualitativa ou quantitativa.  

Segundo entendimento do TCU, o desvio de objeto, quando não configura desvio de 

finalidade, não enseja dano ao erário e, portanto, não dá causa a responsabilização, embora seja 

cabível a aplicação de multa por aquele órgão de controle.  

A aplicação de recursos por ente público com desvio de objeto, desde que não 

ocorra desvio de finalidade, não enseja a responsabilização do ente público 

beneficiado.  

(Acórdão 1.584/2015 – 2ª Câmara, Relator Ministro Vital do Rêgo) 

As alterações no plano de trabalho do convênio que não caracterizem desvio de 

finalidade não constituem irregularidade passível de imputação de débito ao 

responsável. 

(Acórdão 4.425/2009 – 1ª Câmara, Relator Ministro Weder de Oliveira) 

O desvio do objeto de convênio, quando não configura também desvio de 

finalidade, não implica a existência de débito, mas pode sujeitar o responsável a 

multa, caso não haja justificativas apropriadas. 

(Acórdão 6.462/2010 – 2ª Câmara, Relator Ministro Raimundo Carreiro) 

A simples alteração quantitativa ou qualitativa do empreendimento, que modifica 

o objeto pactuado mas não o torna distinto, não caracteriza desvio de objeto. O 

que configura desvio de objeto é a execução de outras ações que não aquelas 

previstas no termo de convênio, respeitada, contudo, a área para a qual os recursos 

se destinaram. 

(Acórdão 2.640/2014 – Plenário, Relator Ministro Walton Alencar 

Rodrigues) 

38. A ausência de dano ao erário e a continuidade do fornecimento de medicação 

oncológica atenuam a conduta do responsável, que autorizou a aquisição desses 

medicamentos, com desvio de objeto. Afastada a reprovabilidade desta conduta, 

deve-se reduzir, de forma proporcional, a multa aplicada ao ex-gestor. 

(Acórdão 911/2017 – Plenário, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) 

9.2.3. a existência de precedentes jurisprudenciais nos quais foi identificado o 

desvio de objeto não conduz à dispensa da devolução dos valores aplicados em 

desconformidade com o plano de trabalho, competindo ao órgão concedente 

decidir sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos;  

(Acórdão 299/2018 – Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler)  

 

3.2.2 Desvio de finalidade 
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Outro evento de risco para o qual o concedente de recursos em sede de transferências 

voluntárias deve estar atento é o desvio de finalidade, que consiste na destinação de recursos 

oriundos de convênios em finalidade diversa daquela que foi pactuada. Nessas hipóteses a 

consequência é mais grave, com a restituição dos valores do convênio, além da aplicação de multa. 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DE 

RELATÓRIO DE AUDITORIA. REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM 

DESVIO DE FINALIDADE, MAS EM BENEFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL. SAQUES NA CONTA ESPECÍFICA DO FUNDEF, SEM A 

NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. OCORRÊNCIAS 

DIVERSAS. IRREGULARIDADE DAS CONTAS, COM A CONDENAÇÃO 

EM DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Conforme os arts. 1º e 2º da 

Decisão Normativa n. 57/2004, deve ser promovida a citação de ente municipal, 

quando verificada a ocorrência de realização de despesas com desvio de 

finalidade, mas em benefício da administração municipal. 2. Nos termos da 

mencionada DN n. 57/2004, caso comprovado que o ente federado se beneficiou 

pela aplicação irregular dos recursos federais transferidos, o Tribunal, ao proferir 

o julgamento de mérito, condenará diretamente o Estado, o Distrito Federal ou o 

Município, ou a entidade de sua administração, ao pagamento do débito. 3. 

Julgam-se irregulares as contas, quando comprovada a ocorrência de dano ao 

erário, além da prática de atos de gestão ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, 

com a condenação dos responsáveis ao pagamento dos débitos apurados e à multa 

prevista nos arts. 57 e 58, inciso II, da Lei n. 8.443/1992. 

(Acórdão nº 788/2009 – Plenário, Relator Ministro Marcos Bemquerer 

Costa) 

Fica caracterizado desvio de finalidade do convênio quando os recursos 

transferidos são utilizados para o pagamento de servidores públicos municipais 

em detrimento ao objeto do ajuste. É de responsabilidade do município o 

ressarcimento dos recursos federais que, embora tenham sido aplicados com 

desvio de finalidade, tenham beneficiado a municipalidade. 

(Acórdão nº 732/2007 – 2ª Câmara, Relator Ministro Ubiratan Aguiar) 

O bloqueio judicial de recursos de convênio para pagamento de dívidas 

trabalhistas do convenente configura débito decorrente de desvio de finalidade e, 

portanto, não afasta a responsabilidade de o ente beneficiado restituir os 

respectivos valores aos cofres do concedente. 

(Acórdão nº 2.848/2019 – 1ª Câmara, Relator Ministro Marcos Bemquerer 

Costa) 

Comprovado que o estado, o Distrito Federal, o município ou entidade a eles 

vinculada se beneficiou pela aplicação irregular, com desvio de finalidade, dos 

recursos recebidos mediante convênio, o ente federado será condenado ao 

pagamento do débito. 

(Acórdão nº 2.710/2013 – 1ª Câmara, Relator Ministro Weder de Oliveira) 
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Comprovado que o estado, o Distrito Federal, o município ou entidade a eles 

vinculada se beneficiou pela aplicação irregular, com desvio de finalidade, de 

recursos federais, o ente federado será condenado ao pagamento do débito e o 

agente público responsável, apenado com multa. 

(Acórdão nº 249/2014 – Plenário, Relator Ministro Raimundo Carreiro) 

O desvio de objeto se configura quando o convenente, sem autorização prévia do 

concedente, executa ações não previstas no plano de trabalho da avença, mas, em 

alguma medida, preserva o fim a que se destinam os recursos. O desvio de 

finalidade ocorre quando os recursos são aplicados em finalidade diversa daquela 

anteriormente pactuada ou ainda quando o escopo específico da avença não é 

atendido em decorrência de irregularidades na execução do ajuste. 

(Acórdão nº 1.798/2016 – 1ª Câmara, Relator Ministro Marcos Bemquerer 

Costa)  

 

3.2.3 Ausência de serventia 

Por fim, é necessário alertar sobre o risco de que o objeto executado não seja aproveitável, 

ainda que tenha sido executado e não se tenha desviado a sua finalidade. Em casos de 

imprestabilidade e ausência de funcionalidade do objeto, a jurisprudência administrativa do 

Tribunal de Contas da União indica que é cabível a adoção de providências mais austeras: 

17. Esta Corte possui entendimento sedimentado de que a execução parcial de 

objetos de convênios em que reste consignada a imprestabilidade do que fora 

edificado para o atingimento da meta ajustada implica débito em valor integral 

(...). 

(Acórdão nº 4.988/2019 – 2ª Câmara, Relator Ministro Marcos Bemquerer 

Costa) 

(...) embora apresente um percentual de execução, esse reflete apenas o volume 

construído, mas a execução é de baixa qualidade, chegando a ser tosca e grosseira. 

Logo, a obra não atinge o valor social e sanitário pretendido, razão pela qual 

conclui-se pela não aprovação da prestação de contas e pela devolução do valor 

de R$ 127.988,06 (valor total repassado). 11. Aduzo que a jurisprudência deste 

Tribunal é pacífica no sentido de que a execução parcial do objeto de um 

convênio somente será considerada, para fins de redução do valor do débito 

apurado, quando comprovadamente a parcela concluída for aproveitável.  

(Acórdão nº 2.835/2016 – 1ª Câmara, Relator Ministro Benjamin Zymler)  

A execução parcial do objeto pactuado aliada à imprestabilidade da parcela 

realizada permite a condenação do responsável pelo valor total dos recursos 

repassados pelo convênio. 

(Acórdão nº 494/2016 – 1ª Câmara, Relator Ministro-Substituto André de 

Carvalho) 
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Considera-se como prejuízo em valores integrais a aplicação dos recursos do 

convênio em objeto que se revela inservível ou sem funcionalidade após a sua 

execução, completa ou parcial. 

 (Acórdão nº 2.812/2017 – 1ª Câmara, Relator Ministro-Substituto Weder de 

Oliveira) 

Quando a parcela executada do convênio não for suficiente para o atingimento, 

ainda que parcial, dos objetivos do ajuste, sem quaisquer benefícios à sociedade, 

a possibilidade de aproveitamento do que já foi executado em eventual retomada 

das obras, por se tratar de mera hipótese, não de benefício efetivo, não enseja o 

correspondente abatimento no valor do débito apurado. 

Acórdão nº 11.571/2018 – 1ª Câmara, Relator Ministro Benjamin Zymler) 

6. Consoante jurisprudência assentada neste Tribunal a execução parcial do 

objeto conveniado se presta a reduzir o valor do débito imputado ao responsável 

quando comprovada a possibilidade de aproveitamento das parcelas concluídas 

(...). 

(Acórdão nº 852/2015 – Plenário, Relator Ministro Raimundo Carreiro) 

 

3.2.4 Distinção entre desvio de objeto, desvio de finalidade e ausência de serventia  

Os elementos que distinguem o desvio de objeto, desvio de finalidade e ausência de 

serventia podem ser visualizados no quadro abaixo:  

 Conceito 

 
Exemplos 

 

Acórdãos 

 

Desvio de 

Objeto 
Falha formal na aplicação de 

recursos dentro da mesma 

finalidade do convênio e em prol 

do interesse público, embora 

fora do objeto estrito do 

convênio.  

Consiste em alterações qualitativas 

em uma obra. 

Consequências: O desvio do objeto de 

convênio, quando não configura 

também desvio de finalidade, não 

implica a existência de débito, mas 

pode sujeitar o responsável a multa, 

caso não haja justificativas 

apropriadas (Acórdão 6.462/2010 – 

Segunda Câmara). 

- Acordão nº 

2640/2014 TCU. 

Plenário. 

- Acórdão nº 

6462/2010 TCU . 

Segunda Câmara. 

- Acórdão nº 

129/2014 TCU 

(Tomada de Contas 

Especial) Primeira 

Câmara. 

-Acordão nº 

4794/2019 TCU – 

Primeira Câmara 

Desvio de 

Finalidade 
O desvio de finalidade consiste 

em destinação de recursos 

oriundos de convênios para 

ações diferentes das previstas no 

plano de trabalho, em diferente 

área de governo e finalidade 

diferente da que foi ajustada. 

Ainda que em situação 

Ex.: consiste em desvio de finalidade 

a aplicação dos recursos para 

construir uma escola ao invés de uma 

ponte.  

Consequências: o desvio de 

finalidade pode ensejar o chamamento 

aos autos do órgão ou entidade 

convenente, a fim de restituir os 

- Acórdão  nº 

788/2009 TCU 

Plenário. 

- Acórdão nº  

732/2007 TCU 

Segunda 

Câmara.CU. 

Segunda Câmara. 
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O desvio de objeto e desvio de finalidade podem ser detectados durante a fase de execução 

do convênio, e o gerenciamento de tais riscos envolve medidas de controle como, por exemplo: 

monitoramento de cada etapa do projeto para avaliação do alcance das metas definidas no Plano 

de Trabalho, por meio de documentos no Siconv e visitas in loco, com a liberação de recursos 

apenas após a aprovação da etapa anterior, inclusive com a conferência das planilhas de eventuais 

aditivos para verificação de eventual ocorrência de jogo de planilha.  

Contudo, é importante ressaltar que a realização de aditivo ao contrato decorrente de 

recursos advindos de convênios com recursos próprios do convenente, não prefigura, por si só, 

evento de risco que enseje a adoção de providências pelo concedente, salvo se verificada a 

ocorrência de desvio de objeto, desvio de finalidade ou ausência de serventia. 

Adicionalmente, informa-se que o Senhor Secretário de Controle Interno do Ministério da 

Defesa, por meio do Processo SEI NUP 00190.112295/2017-22 (SEI nº 1427263), encaminhou ao 

DPCN a Nota Técnica nº 2214/2018/CGIMA-DIV3/CGIMA/DI/SFC, com propostas do Órgão 

Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal para a simplificação no 

tratamento de transferências voluntárias e de tomadas de contas especiais (TCE´s), no esforço de 

“simplificação administrativa” de que trata o item 17 (p. 80) da “Agenda de Governo e Governança 

Pública” da Presidência da República. 

  

4. Conclusão 

Em resposta ao item “a” do Plano de Trabalho nº 06/2019, informamos que a jurisprudência 

do Tribunal de Contas estabelece a necessidade de implementação de medidas preventivas do risco 

de celebração de termos aditivos de acréscimos e supressões que ultrapassam os limites de 25% 

emergencial, é defeso aplicar 

esses recursos em finalidade 

diversa da qual tenha sido 

definido o objeto. 

valores incorporados ao seu 

patrimônio. 

- Acórdão  nº 

1.584/2015 TCU 

Segunda Câmara. 

Ausência de 

serventia 

Caracteriza-se pela frustração do 

objetivo do convênio, ainda que 

o objeto tenha sido construído ou 

adquirido. Afeta a dimensão da 

efetividade, deixando de atender 

aos fins a que se destina o 

convênio. 

 

Ex.: Construção de imóveis, escolas, 

postos médicos, em lugares 

insalubres, com falta de saneamento 

básico, infraestrutura, tornando o 

local difícil de atender com eficácia os 

anseios da população e execução de 

serviços pertinentes.  

 

- Acórdão nº  

2835/2016 TCU  

Primeira Câmara. 

- Acórdão nº 

6.723/2014 TCU 

Primeira Câmara. 

- Acórdão nº 

4.988/2019 TCU 

Segunda Câmara. 
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fixados no art. 65 da Lei 8.666/93, com a implantação de controles  consistentes na adequada 

análise técnica da adequação do plano de trabalho, durante a fase de análise técnica de proposições, 

bem como de medidas preventivas dos riscos de ocorrência de jogo de planilha e compensação 

entre acréscimos e supressões nos aditivos dos contratos administrativos. 

Quanto aos itens “b” e “c” do mencionado Plano de Trabalho, a realização de aditivo ao 

contrato decorrente de recursos advindos de convênios com recursos próprios do convenente, não 

prefigura, por si só, evento de risco que enseje a adoção de providências pelo concedente, salvo se 

verificada a ocorrência de fuga ao dever de licitar, desvio de objeto, desvio de finalidade ou 

ausência de serventia, observada a competência dos órgãos de defesa do Estado em âmbito local 

(Tribunais de Contas, Ministérios Públicos, Polícias Judiciárias e Controladorias estaduais, na 

esteira do que foi comunicado ao DPCN no Memorando nº 23/CISET-MD, de 23/01/2019, NUP 

nº 00190.1122952017-22, SEI nº 1427269). 

Por derradeiro, não é excessivo colacionar os arts. 11 e 18 da Lei Complementar nº 73, de 

10 de fevereiro de 2003, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União e dá outras 

providências: 

Art. 11 - Às Consultorias Jurídicas, órgãos administrativamente subordinados aos 

Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da 

Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, 

compete, especialmente: 

(...) 

III - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos 

normativos a ser uniformemente seguida em suas áreas de atuação e coordenação 

quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União; 

 

Respeitadas as competências da Douta Consultoria Jurídica deste Ministério, é como 

orientamos, a partir da provocação formulada pelo Despacho no 374/GESEG/DESEG/SEORI/SG-

MD (SEI nº 1631933). 

Brasília – DF, 30 de agosto de 2019. 

 

 

ASSINADO ELETRONICAMENTE 
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Renata Bueno Contrera 

Auditora 

SIAPE 1756258 

 

Ao Senhor Secretário de Controle Interno, sugerindo-se: 

1 – A aprovação da Orientação Consultiva nº 03/2019; 

2 - Ciência à Gerência de Auditoria desta Secretaria, para integração aos fluxos de trabalho 

de avaliação; e 

3 - Encaminhamento à Autoridade Solicitante. 

 

Brasília – DF, 30 de agosto de 2019. 

 

ASSINADO ELETRONICAMENTE 

Bruno Dantas Faria Affonso 

Gerente de Orientação Institucional 

SIAPE 1837399 

 

1 - Aprovo a Orientação Consultiva nº 03/2019. 

2 – À Autoridade Solicitante, para conhecimento. 

3 – À Gerência de Auditoria, para as providências cabíveis. 

 

Brasília – DF, 30 de agosto de 2019. 

 

ASSINADO ELETRONICAMENTE 

Paulo Ricardo Grazziotin Gomes 

Secretário de Controle Interno  

 


