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Tribunais de Contas 

Atribuições do TCU (art. 71 da CF/88) 

 

• Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, 
comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado 
Federal. 

Observe: o TCU poderá determinar a sustação do ato 
impugnado. Porém, nos termos do §1º, em caso de contratos a 
sustação deverá ser adotada pelo Congresso Nacional, com 
solicitação imediata de providências ao Executivo. Mas caso 
esses dois Poderes não tomem providências em 90 dias, o 
próprio TCU decidirá a respeito (§ 2º). 



Tribunais de Contas 

Atribuições do TCU (art. 71 da CF/88) 

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito 
ou multa terão eficácia de título executivo. 

[STF, ARE 823347, Tema 768 da Repercussão Geral: 
“Somente o ente público beneficiário possui legitimidade ativa 
para a propositura de ação executiva decorrente de condenação 
patrimonial imposta por Tribunais de Contas (CF, art. 71, § 3º)”]. 

 

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e 
anualmente, relatório de suas atividades. 



Tribunais de Contas 

TCs Estaduais e Distrital 

 

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 

TCs Municipais? 

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. 

 



Tribunais de Contas 

§ 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. 

§ 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. 

 



Tribunais de Contas 

Mas... E se o Poder Legislativo Municipal não julgar 
efetivamente as contas do Prefeito? 

 

O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem 
natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à 
Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do 
Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento 
ficto das contas por decurso de prazo. 

 

(STF, RE 729744, Tema 157 da repercussão geral) 

 


