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Novo Regimento Interno

Doação de livros enriquece acervo da biblioteca do TCU

A Biblioteca Ministro Ruben Rosa recebeu nesta terça-
feira, 13 de dezembro, uma importante contribuição para seu 
acervo. A coleção das obras de Carlos Pinto Coelho Motta, 
professor de direito administrativo, falecido em 18 de agosto 
deste ano, foi doada ao tribunal por sua esposa, Maria Angélica 
de Carvalho Motta. Para a cerimônia de doação dos livros fo-
ram convidados, dentre outros, ministros, ministros-substitutos 
e membros do Ministério Público junto ao TCU. 

O presidente Benjamin Zymler recebeu a esposa de Car-
los Motta e agradeceu à família do professor e aos seus colegas 
de ofício pela doação ao TCU dos livros de autoria do saudoso 
mestre das letras jurídicas. “Essas obras gentilmente doadas, 

que doravante integrarão o acervo da biblioteca do Tribunal, 
certamente constituem mais uma relevante ferramenta que 
muito enriquecerá os seus leitores”, acrescentou.

Para Maria Angélica, o oferecimento dos livros ao 
tribunal é considerado um propósito pessoal de seu marido, 
que teve longa convivência com as temáticas institucionais 
dos tribunais de contas. “Sua obra permanece como semen-
te de cultura jurídica, integrada a bibliotecas e centros de 
estudos, será admitida na vivência intelectiva e emocional 
de outras pessoas”, declarou a esposa. Saiba mais sobre o 
jurista Carlos Motta no discurso do presidente Benjamin 
Zymler na página 7.

O Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) 
aprovou, na sessão do último dia 30, por meio da Resolução-
TCU nº 246, o novo texto de seu Regimento Interno, que 
passa a vigorar a partir de 1º/1/2012.

Os trabalhos para a promoção da ampla revisão do 
regimento contaram com a participação dos ministros, 
dos ministros-substitutos, da Comissão de Regimento, das 
unidades técnicas e do grupo de trabalho constituído com o 
propósito específico de cuidar dessa revisão e de consolidar 
todas as propostas já oferecidas. O projeto de revisão contou 
ainda com sugestões da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e da Advocacia-Geral da União (AGU).

Histórico - O atual regimento entrou em vigor em 
1º/1/2003 (Resolução-TCU nº 155/2002), e já no mesmo ano, 
a norma foi submetida a constante processo de revisão.

Ao longo de sua vigência, várias resoluções foram 

sendo aprovadas para alterações pontuais no texto da 
norma regimental (Resoluções-TCU 173/2005, 176/2005, 
183/2005, 186/2006 e 195/2006). Em razão do acúmulo 
de tais alterações, o processo de revisão geral da norma 
processual do TCU ganhou importância.

Em 6/10/2010, o relator do processo, ministro 
Augusto Nardes, apresentou um substitutivo para as 
derradeiras sugestões. No decorrer deste ano, após seis 
sessões extraordinárias convocadas especificamente para 
a apreciação da matéria, o tribunal aprovou as alterações 
em seu regimento.

Em razão da quantidade de alterações, a Corte optou 
por dar nova redação a todo o regimento, e não apenas 
publicar as alterações votadas.

Confira as principais mudanças trazidas pelo novo 
Regimento Interno a partir da página 7.

D
iogo  Xavier
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Ao assinalar, na simplicidade destas palavras, a grandiosidade da obra do Professor e Advogado Carlos Pinto Coelho 
Motta – o qual nos legou precioso acervo de bons exemplos, lições na docência do Direito e na vida pessoal, além de 
vasta e exponencial produção literária no campo jurídico –, faço-o com a convicção de traduzir o sentimento de todos 
quantos tiveram o privilégio de conhecer esse homem brilhante.

Na pessoa do Professor Carlos Pinto Motta encontrava-se, entre outras qualidades, inesgotável tesouro de sabedoria, 
dinamismo, modéstia, aguda inteligência e robusta bagagem cultural, aprimorado no decorrer da existência repleta de 
profícuas realizações. De caráter íntegro, por todos estimado e tido em máxima consideração, ele sustentou durante toda 
a sua trajetória a dignidade dos sucessos granjeados mercê da devoção ao trabalho e aos estudos.

Por ter-se destacado no cenário nacional e por suas qualidades pessoais e profissionais, Carlos Pinto Coelho Motta 
teve seus méritos reconhecidos por várias instituições. Foi agraciado com a Medalha Santos Dumont; a Insígnia e Grande 
Medalha da Inconfidência; o Colar do Mérito da Corte de Contas “José Maria de Alkmim”; o Colar do Mérito da Atricon 
“Ministro Miguel Seabra Fagundes”; a Medalha da Associação Nacional dos Procuradores Federais “Professor Santiago 
Dantas”; a Medalha “Reitor Mendes Pimentel” da Universidade Federal de Minas Gerais, entre outras homenagens.

Nesta oportunidade, registro o agradecimento desta Casa à família do Professor Carlos Pinto Coelho Motta e aos 
seus colegas de ofício pela doação ao TCU dos livros de autoria do saudoso mestre das letras jurídicas.

Essas obras gentilmente doadas, que doravante integrarão o acervo da biblioteca do Tribunal, certamente constituem 
mais uma relevante ferramenta que muito enriquecerá os seus leitores.

Muito obrigado.

Discurso do presidente benjamin Zymler
Doação de livros de Carlos Pinto Coelho Motta

Art. 16, incisos V e VI
Competência do Plenário
Com dois novos incisos, V e VI, o artigo 16, que trata de competências do plenário, passa a prever a deliberação sobre 
propostas de fixação de entendimento, de determinação de caráter normativo, de estudos sobre procedimentos técnicos 
e daqueles em que se entender necessário o exame incidental de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do 
poder público.
Para as propostas de fixação de entendimento, o inciso V impõe que a aprovação se dê por 2/3 dos ministros, inclusive 
ministros-substitutos convocados.

V - deliberar sobre propostas de fixação de entendimento de especial relevância para a Administração Pública, 
sobre questão de direito, que somente poderão ser aprovadas por 2/3 dos ministros, inclusive ministros-substitutos 
convocados.
VI - deliberar sobre propostas de determinações de caráter normativo, de estudos sobre procedimentos técnicos, 
bem como daqueles em que se entender necessário o exame incidental de inconstitucionalidade de lei ou de ato 
normativo do poder público.

Art. 62, inciso III
Competência do MPTCU
Foram compatibilizadas as competências do MPTCU com o disposto no inciso II do art. 81 da LOTCU.

II - comparecer às sessões do Tribunal e dizer de direito, verbalmente ou por escrito, em todos os assuntos sujei-
tos à decisão do Tribunal, sendo obrigatória sua audiência nos processos de tomada ou prestação de contas e nos 
concernentes aos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões;

Art. 94, § 7º
Julgamento realizado por meio eletrônico
A partir da inclusão do §7º do art. 94, o Regimento Interno passa a prever a realização de julgamento de mérito de determi-

Principais mudanças trazidas pelo  
novo Regimento Interno


