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Tribunal de Contas 

O Tribunal de Contas é um órgão independente que possui a 

função constitucional de auxiliar o Poder Legislativo na 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e 

indireta (controle externo), em relação aos aspectos da 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas. 

Previsão – arts. 70 a 75 CRFB e Lei 8.443/92. 
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Natureza da atuação – Doutrina majoritária entende que os atos do 

TC possuem natureza administrativa e não jurisdicional, pois 

desprovidos do caráter de imutabilidade dos efeitos e de definitividade, 

por força do previsto no art. 5, XXXV da CF.  

Portanto, o Tribunal de Contas não exerce uma função jurisdicional em 

relação às contas do Presidente (âmbito federal). Ele não julga pessoas, 

julga contas, e o efeito de suas decisões não fazem coisa julgada, pois 

são de cunho administrativo.  
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Atribuições do TC   

1. Poder de Apreciar - contas prestadas anualmente pelo Chefe do 
Executivo, mediante parecer prévio. 

2. Poder de Julgar - julgar as contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração 
direta e indireta. 

3. Admissões e Aposentadorias - Apreciar, para fins de registro, a 
legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 
administração direta e indireta, bem como a das concessões de 
aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias 
posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. 
SV n. 3. 
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Atribuições do TC   

4. Poder de Fiscalizar - Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 
repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a 
Município. 

5. Poder de Aplicar Sanções - aplicar aos responsáveis, em caso de 
ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções 
previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa 
proporcional ao dano causado ao erário. 

6. Poder de Sustar - Sustar se não atendido, a execução do ato 
impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal; 
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Questões importantes!!! 

- Afinal, qual o efeito do parecer prévio? 

- O silencio da câmara em julgar o parecer prévio pode ser 
entendido como rejeição tácita? 

- Quanto ao julgamento das contas das ONGs e entidades do 
terceiro setor? 

- Quanto a fiscalização do repasse dos royalties? TCU ou TCE? 

- Aposentadoria, ato complexo ou composto? RE 636.553 – 
repercussão geral 


