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Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e Tribunais e Conselhos de 
Contas dos Municípios 

Previsão constitucional 

 

 

“Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à 
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do 
Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas 
respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.” 



Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e Tribunais e Conselhos de 
Contas dos Municípios 

Escolha dos Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados: 

 

SÚMULA Nº 653 - STF   

 

“No tribunal de contas estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem 
ser escolhidos pela assembléia legislativa e três pelo chefe do poder executivo 
estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do 
ministério público, e um terceiro a sua livre escolha” 



 
Tribunal de Contas da União (TCU)  

e Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária da União 
 
 Garantias e prerrogativas dos Conselheiros: 

 

“(...)EQUIPARAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 
À MAGISTRATURA - GARANTIA DE VITALICIEDADE: IMPOSSIBILIDADE DE PERDA DO 
CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS LOCAL, EXCETO MEDIANTE 
DECISÃO EMANADA DO PODER JUDICIÁRIO. - Os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado-membro dispõem dos mesmos predicamentos que protegem os 
magistrados, notadamente a prerrogativa jurídica da vitaliciedade (CF, art. 75 c/c o 
art. 73, § 3º), que representa garantia constitucional destinada a impedir a perda 
do cargo, exceto por sentença judicial transitada em julgado.(...)”  

(ADI 4190 MC-REF, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 
10/03/2010) 



 
Tribunal de Contas da União (TCU)  

e Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária da União 
 
 Tribunais de Contas nos Municípios: 

 

“Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos 
Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de 
Contas dos Municípios, onde houver. 

§ 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o 
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois 
terços dos membros da Câmara Municipal.” 



 
Tribunal de Contas da União (TCU)  

e Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária da União 
 
 Tribunais de Contas nos Municípios: 

 

“Art. 31. (...) 

§ 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à 
disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá 
questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

§ 4º - É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais” 


