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Controle da Execução Orçamentária 

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove 

Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de 

pessoal e jurisdição em todo o território nacional, 

exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 

96. 
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Art. 73, § 1º - Os Ministros do Tribunal de Contas da União 
serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os 
seguintes requisitos: 

I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos 
de idade; 

II - idoneidade moral e reputação ilibada; 

III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, 
econômicos e financeiros ou de administração pública; 

IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva 
atividade profissional que exija os conhecimentos 
mencionados no inciso anterior. 
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Art. 73, § 2º - Os Ministros do Tribunal de Contas da União 
serão escolhidos: 

 

I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação 
do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre 
auditores e membros do Ministério Público junto ao 
Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo 
os critérios de antigüidade e merecimento; 

 

II - dois terços pelo Congresso Nacional. 
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Composição TCU  
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Art. 73, § 3° - Os Ministros do Tribunal de Contas da União 
terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, 
vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal 
de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e 
pensão, as normas constantes do art. 40. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

 

Art. 73, § 4º - O auditor, quando em substituição a Ministro, 
terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, 
quando no exercício das demais atribuições da judicatura, 
as de juiz de Tribunal Regional Federal. 
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23) (VUNESP - Agente de Fiscalização - TCE/SP - 2017) 52. 
O Tribunal de Contas da União é órgão que auxilia o 
Congresso Nacional na fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária da União e das entidades da administração 
direta e indireta. Segundo a Constituição Federal, o Tribunal 
de Contas da União  

  

(A) deverá encaminhar ao Congresso Nacional, semestral e 
anualmente, relatório de suas atividades. 

(B) é integrado por 9 Ministros e tem sede no Distrito 
Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o 
território nacional.  
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(C) tem competência para apreciar as contas prestadas 
semestralmente pelo Presidente da República, mediante 
parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a 
contar de seu recebimento. 

(D) poderá aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade 
de despesas ou irregularidade de contas, dentre outras 
cominações, multa que variará de 100 a 300 salários-
mínimos. 

(E) é composto por Ministros que devem possuir mais de 30 
e menos de 65 anos de idade. 

 

 GABARITO: 
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Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno 
com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado;  
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Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno 
com a finalidade de: 

 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres da União; 

 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 

  



Controle da Execução Orçamentária 

Art. 74, § 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao 
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da 
União, sob pena de responsabilidade solidária. 

 

Art. 74, § 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação 
ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, 
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal 
de Contas da União. 

  


