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RESOLUÇÃO Nº 145, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2001

Dá nova re da ção ao art. 77 do Re gi men to Inter no.
O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atri bu i ções cons ti tuci o na is, le ga is e re gi men ta is, re sol ve:
Art. 1º O art. 77 do Re gi men to Inter no pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 77. As pa u tas das Ses sões Ordi ná ri as e das Extra or di ná ri as se rão or gani za das pelo Se cre tá rio do Ple ná rio e pe los Sub se cre tá ri os da Pri me i ra e da Se gunda
Câ ma ras, sob a su per vi são do Pre si den te do res pec ti vo Co le gi a do, ob ser va da a ordem de Anti güi da de dos Re la to res. (NR)
§ 1º As lis tas des ti na das à cons ti tu i ção de pa u ta se rão ela bo ra das sob a respon sa bi li da de dos Relatores,observadas as clas si fi ca ções dos gru pos e clas ses previs tos no § 5º des te ar ti go e nos arts. 42 e 74, con for me o caso, e en tre gues à Se cre taria-Ge ral das Ses sões com an te ce dên cia mí ni ma de sete dias úte is da Ses são. (NR)
§ 2º As pa u tas das Ses sões se rão dis po ni bi li za das pela Se cre ta ria-Ge ral das
Ses sões, em meio ele trô ni co, aos Ga bi ne tes dos Mi nis tros, dos Au di to res e do Re presen tan te do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal até o quin to dia útil an te ce den te às
Ses sões. (NR)
§ 3º As pa u tas das Ses sões se rão di vul ga das me di an te afi xa ção em lo cal próprio e aces sí vel do edi fí cio-sede do Tri bu nal, bem como en ca mi nha das para pu bli caç
são nos ór gãos ofi ci a is Bo le tim do Tri bu nal de Con tas da União ou Diá rio Ofi ci al
da União, com a an te ce dên cia de até dois dias úte is da Ses são e dis po ni bi li za das
no site (www.tcu.gov.br) , com essa mes ma an te ce dên cia, em ex cer to do re fe ri do
Bo le tim. (NR)
§ 4º A di vul ga ção da pa u ta ou de seu adi ta men to, em ex cer to no ór gão ofi ci al
Bo le tim do Tri bu nal de Con tas da União, no site (www.tcu.gov.br) , com a an te ce dên cia
de até dois dias úte is da Ses são, su pri rá a au sên cia de pu bli ca ção no Diá rio Ofi ci al da
União. (AC)
§ 5º Para efe i to da or ga ni za ção de pa u ta, os pro ces sos se rão di vi di dos em dois
gru pos, as sim cons ti tu í dos (NR):
I – Gru po I: pro ces sos em que o Re la tor aco lhe em seu Voto as con clu sões dos
pa re ce res co in ci den tes do ti tu lar da Uni da de Téc ni ca e do Re pre sen tan te do Mi nistério Pú bli co, ou do úni co pa re cer emi ti do por um dos re fe ri dos ór gãos;
II – Gru po II: pro ces sos em que o Re la tor dis cor da das con clu sões de pelo menos um dos pa re ce res ou do úni co pa re cer emi ti do, bem como aque les que não con têm
pa re cer. (NR)
§ 6º A cri té rio do Re la tor, po dem ser clas si fi ca dos en tre os do Gru po II, pela rele vân cia da ma té ria, os pro ces sos en qua drá ve is no Gru po I. (NR)
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§ 7º A in clu são em pa u ta de pro ces so do Gru po I so men te será fe i ta se, a ju í zo
do Re la tor, não pu de rem ser ado ta das, por de ci são pre li mi nar ou des pa cho sin gu lar,
as me di das sa ne a do ras pre vis tas no art. 140, ou pu der cons tar de Re la ção para vo tação na for ma do art. 79 des te Re gi men to. (NR)
§ 8º Se rão dis po ni bi li za dos em meio ele trô ni co pelo Ga bi ne te do Re la tor, com
an te ce dên cia mí ni ma de três dias úte is da Ses são de jul ga men to e apre ci a ção dos
pro ces sos, ao Pre si den te, aos Mi nis tros, aos Au di to res, ao re pre sen tan te do Mi nis tério Pú bli co e à Se cre ta ria-Ge ral das Ses sões, os ar qui vos das Re la ções de pro ces sos,
bem como dos Re la tó ri os sub me ti dos ao res pec ti vo Co le gi a do. (NR)
§ 9º Os pro ces sos cu jos Re la tó ri os não fo rem en vi a dos ele tro ni ca men te à Secre ta ria-Ge ral das Ses sões no pra zo pre vis to no § 8º des te ar ti go se rão au to ma ti camen te ex clu í dos da pa u ta e in clu í dos na pa u ta da Ses são se guin te. (NR)
§ 10. O Re la tor que pre ten da in clu ir pro ces sos em pa u ta fora do pra zo pre vis to
no § 1º, en ca mi nha rá jus ti fi ca ti va à Pre si dên cia do res pec ti vo Co le gi a do, para de libe ra ção. (NR)
§ 11. A in clu são em pa u ta fora do pra zo pre vis to no § 1º so men te será de fe ri da
se for pos sí vel a sua pu bli ca ção nos ór gãos ofi ci a is com a an te ce dên cia de até dois
dias úte is da Ses são e dis po ni bi li za ção no site(www.tcu.gov.br) , com essa mes ma ante ce dên cia, em ex cer to do Bo le tim do Tri bu nal de Con tas da União. (NR)
§ 12. As even tuaissubs ti tui ções no con te ú do dos Re la tó ri os pro ce di das pelo
Re la tor, após o ven ci men to do pra zo pre vis to no § 8º des te ar ti go, de ve rão ser dis tribu í das ele tro ni ca men te aos des ti na tá ri os men ci o na dos no § 8º , com a in di ca ção da
al te ra ção, e en ca mi nha das, me di an te có pia im pres sa da pá gi na al te ra da à Se cre taria-Ge ral das Ses sões. (NR)
§ 13. Será dis po ni bi li za do em meio ele trô ni co an te ci pa da men te ao Pre si den te,
aos Mi nis tros, aos Au di to res, ao Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co, e à Se cre taria-Ge ral das Ses sões, o ar qui vo de pro je to ou pro pos ta, com a res pec ti va jus ti fi cação, quan do se tra tar de Enun ci a do de Sú mu la, Instru ção Nor ma ti va, Re so lu ção ou
De ci são Nor ma ti va. (NR)
§ 14. Pres cin de de pu bli ca ção no ór gão ofi ci al a in clu são em pa u ta de proces sos (AC):
I – emque se es te ja pro pon do me di da ca u te lar ou au diên cia do responsável;
II – que tra tem da apro va ção de atos normativos;
III – ad mi nis tra ti vos, a pe di do do in te res sa do.
§ 15. Na hi pó te se do § 4 º, ha ven do so li ci ta ção de sus ten ta ção oral, o Ga bi ne te
do Re la tor de ve rá co mu ni car ao re que ren te a in clu são do pro ces so em pa u ta. (AC)”
Art. 2º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.
Sala das Ses sões Mi nis tro Lu ci a no Bran dão Alves de Sou za, em 27 de no vembro de 2001.
HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Presidente
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