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Agente público 
É toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da Administração Indireta, com ou sem 
remuneração 
 
Categorias 
- Agentes políticos 
-Servidores públicos 
- Militares 
- Particulares em colaboração com o Poder Público 
 
Agente político 
Liga-se a ideia de governo e à de função política, a primeira dando ideia de órgão (aspecto subjetivo) e a 
segunda,de atividade (aspecto objetivo). 
 
Administração pública -> a função política implica uma atividade de ordem superior referida à direção suprema e 
geral do Estado em seu conjunto e em sua unidade, dirigida a determinar os fins da ação do Estado, a assinalar as 
diretrizes para as outras funções, buscando a unidade de soberania estatal. 
Aquelas atividades de direção que implicam a fixação de metas, de diretrizes ou de planos governamentais. 
Essas funções ficam a cargo do Poder Executivo e em partes ao Poder Legislativo. 
 
São aqueles que possuem o múnus publico, alta direção estatal, exercem típicas atividades de governo e 
exercem mandato, para o qual são eleitos, não tem vínculo profissional e sim vinculo institucional. 
 
Tipos: Chefes dos Poderes Executivo federal, estadual e municipal, os Ministros e Secretários de Estado, além dos 
Senadores, Deputados e Vereadores. 
Forma de investidura = eleição, salvo para Ministros e Secretários que são escolhidos pelo Chefe do Executivo = 
nomeação. 
HLM acha que magistrados e MP entram aqui, a maioria não (servidores vitalícios). 
 
Cargos em comissão (comissionados) 
Cargo com atribuições de direção, chefia ou assessoramento. 
Sem concurso publico, portanto, podem ser ocupados por qualquer um. 
= cargos políticos. 
Ex: subprefeitos. 
 
Cargos em comissão (comissionados) é diferente de função de confiança. 
Função de confiança é também para funções de direção, chefia e assessoramento, mas só pode ser exercida por 
quem for servidor público da própria carreira. 
 
Servidores públicos 
1.Contratados/ servidores temporários 
É uma contratação com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
Não precisa de concurso publico, pode ser procedimento simplificado de seleção. 
Variação = de 6 meses a 4 anos (Max), dependendo do caso. 
 
Ex: calamidade pública, emergência em saúde, professor substituto, pesquisador ou professor para suprir a falta 
de titular. 
 
2.Servidores públicos estatuários 



- regime de contratação por concurso público 
- regidos por estatuto (e não contratual) 
- estabilidade após estágio probatório. Evita pressões políticas e influencias de partidos. 
- permite alteração pelo poder público. Não pode prejudicar direito adquirido. 
- com a estabilidade adquirida, a proteção é maior. 
 
Regimes 
- vitalícios: magistrados, MP e TC.  
Dois anos de estágio probatório; 
Só perde o cargo com decisão judicial transitada. 
 
-efetivos: os demais. 
Três anos de estágio probatório; 
Tem estabilidade, portanto, perde o cargo naquelas quatro hipóteses. 
 
3.Empregados públicos 
Através de concurso público. 
Contratados sob o regime de legislação trabalhista (CLT). 
Período de experiência de 90 dias. 
 
Demissão motivada, após processo administrativo. TST tem posiciona no sentido de que ora pode demitir 
imotivadamente, ora só motivadamente. 
 
Agentes militares 
Militares são as pessoas físicas que prestam serviços às Forças Armadas – Marinha, Exército e Aeronáutica – e às 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, DF w dos Territórios, com vinculo estatuário 
(estabelecido em lei a que se submetem independentemente de contrato), sujeito a regime jurídico próprio, 
mediante remuneração paga pelos cofres públicos. 
Estão proibidos de sindicalizar-se, fazer greve ou filiar a partidos. 
 
Agentes honoríficos 

Os agentes honoríficos são cidadãos (particulares) chamados para, transitoriamente, colaborarem com o Estado 

(administração) na prestação de serviços públicos específicos, em razão de suas condições cívicas, de suas 

honorabilidades ou de suas notórias capacidades profissionais. 

 

Não possuem qualquer vínculo profissional com o Poder Público (Estado), sendo apenas considerado funcionário 

público para fins penais, atuando sem remuneração, em regra. 

Ex: jurados, os mesários eleitorais, os concessionários ou permissionários, pareceristas, socorristas. 
 
Acumulação 
No art. 37, XVI da CF: XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.  
 
Temos como exceção: (i) a de dois cargos de professor; (ii) a de um cargo de professor com outro técnico ou 
científico; (iii) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 
 
Casos: 2 cargos de professor; 1 de professor + 1 técnico/cientifico; 2 cargos de profissionais da saúde; 1 vereador 
+ outro cargo, emprego ou função; 1 magistrado/MP + 1 de magistério. 
 
Concurso público 



É um procedimento administrativo que serve para adentrar nos quadros públicos com a finalidade de selecionar 
aquele mais apto para a função. 
Encontramos os princípios de isonomia, impessoalidade, moralidade... 
 
Exceção do concurso público: comissão e contratos temporários. 
Uma exceção nova: agentes comunitários da saúde e agentes de combate às endemias. 
 
Concurso de provas – menos complexidade do cargo. 
Concurso de provas e títulos – maior complexidade. Obs: não existe mais concurso público só de títulos no Brasil. 
 
Exame psicotécnico? Verbete 868 da sumula do STF – Pode, mas deve haver prévia disposição legal. 
Limite de idade? Verbete 683 da sumula do STF pode, quando justificado. 
Diploma na inscrição? Sumula 266 da sumula do STJ não pode, apenas deve ser apresentado na posse. 
 
Validade de um concurso: até 2 anos, prorrogáveis por igual período uma única vez. 
Ex: se for um período de 6 meses de validade, poderá ser prorrogável por mais 6 meses. 
Começa a conta a partir da homologação do concurso. 
Não pode abrir novo concurso enquanto o anterior estiver válido. 
 
Efeito da validade: prioridade do candidato sobre outros que venham a ser aprovados em um novo concurso 
público durante esse período. 
 
Direito ou expectativa de direito à nomeação? É uma expectativa de direito, só há direito à posse no caso de 
preterição da ordem (Verbete 15 do STF – dentro do prazo de validade do concurso,  o candidato aprovado tem o 
direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação – quebra na ordem de 
convocação). 
Um outro entendimento, agora do STF é que tem direito à nomeação no caso de haver previsão de número de 
vagas no edital e o candidato estiver aprovado dentre desse número. 
 
Lei 8112/90 
Estatuto dos servidores públicos federais. 
Algumas regras são aplicadas para Estados e Municípios que acabem adotando-as nos seus respectivos estatutos. 
 
Conceitos 
Cargo: conjuntos de atribuições e responsabilidades para um servidor assumir, remunerado e para provimento 
em cargo efetivo ou em comissão. 
 
Emprego: é aquele que será regido pela CLT. 
 
Função: é o caso da função de confiança. 
 
Fases: concurso, aprovação, provimento, posse, exercício, estágio probatório, confirmação, estabilidade, 
saída/extinção do cargo. 
 
Provimento 
Ato administrativo que investe o servidor no exercício do cargo, emprego ou função. 
*a investidura do particular é com a posse. 
 
 
 
 
 



Originário  
- vincula inicialmente o servidor ao cargo, emprego ou função;  
- pode ser tanto a nomeação como a contratação (depende do regime jurídico que se trata) 
X 
Derivado 
-depende de um vinculo anterior do servidor com a Administração 
- promoção, remoção, reintegração, readmissão, aproveitamento, transferência. 
 
Efetivo (estabilidade ou vitaliciedade) 
É aquele que se faz a nomeação por concurso publico, assegurando ao servidor, após três anos de exercício, o 
direito de permanência no cargo, ao qual só pode ser destituído por sentença judicial, processo administrativo em 
que seja assegurada ampla defesa ou procedimento de avaliação periódica de desempenho, também assegurado 
o direito à ampla defesa. 
X 
Em comissão (ad nutum) 
É o que se faz mediante nomeação para cargo público, independente de concurso e em caráter transitório. 
 
Nomeação: originário; ingresso no cargo público. 
Promoção: derivado; evolução na carreira. 
Aproveitamento: derivado; é o retorno do servidor que estava em disponibilidade (sem trabalhar); é para cargo 
com atribuições e vencimentos compatíveis com o anterior. 
 
Readaptação: derivado; investidura em cargos compatíveis com as limitações sofridas em caso de redução da 
capacidade física ou mental. 
 
Reversão: derivado; é o retorno à atividade daquele que tenha sido aposentado por invalidez. 
 
Recondução: derivado; retorno do servidor que era estável ao cargo que ocupava anteriormente; pode ocorrer 
caso não passe no estágio probatório do novo cargo ou se houver reintegração do anterior ocupante. 
 
Reintegração: derivado; investidura de servidor estável em cargo que estava ocupado anteriormente por ele; 
ocorre na invalidação da demissão por decisão judicial ou administrativa; há o ressarcimento de todas as 
vantagens devidas; se já tiver alguém provido no cargo? 
- esse alguém é reconduzido ao cargo de origem 
- esse alguém é aproveitado em outro cargo 
- esse alguém é posto em disponibilidade 
 
Posse 
É o que acarreta a investidura em cargo público. 
Prazo de 30 dias, contado da publicação do ato de provimento (nomeação, promoção...). 
 
Exercício 
É o início das atribuições. 
Deve ser em 15 dias após a posse para o servidor entrar em exercício. 
 
Estágio probatório 
Ele avalia a assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade. 
Tempo: 2 anos para magistrados/MP/TC e após esse tempo terá a vitaliciedade; e 3 anos para demais, no qual 
após terá estabilidade. 
 
Confirmação 
É formada uma comissão para a avaliação especial de desempenho no estágio probatório. 



Se passar, é homologada e ele é confirmado. 
Se não passar, é exonerado. Se já tinha outro cargo, é reconduzido ao anterior. 
 
Estabilidade 
É o direito do servidor à permanência no cargo que ocupa. 
Não pode ser exonerado ad nutum. 
 
Como perde o cargo após estável? 
- sentença judicial 
- PAD 
- avaliação periódica 
- redução de despesas com pessoal 
 
Saída 
Exoneração: saída que não deriva de punição. 
Pode ser voluntária (servidor pede), involuntária (ele não passa no estágio probatório). 
Quando, empossado, não entrar em exercício. 
 
Demissão: é a saída com base na punição, após PAD. 
 
Aposentadoria: ocorre compulsoriamente aos 70anos. É proporcional ao tempo de contribuição. 
 
Remoção 
Deslocamento do servidor. Isso acontece mais na esfera federal e estadual. 
Pode haver, ou não, mudança de sede. 
 
Hipóteses: 
- a pedido: acompanhar o cônjuge, também servidor público; motivo de saúde do servidor ou dependentes; 
processo seletivo. 
- de ofício, no interesse da Adm: a capital era no RJ e mudou para a Brasília, quem era servidor público, tinha que 
ser removido pra la. Aqui encontramos a hipótese de ofício, de interesse da administração. 
 
O que é mais comum é a hipótese de pedido. 
 
Redistribuição 
É o deslocamento de cargo de provimento efetivo para outro órgão ou entidade do mesmo poder. 
 
Remuneração do servidor 
A regra que tem prevalecido, nos níveis do governo, é de que os estipêndios dos servidores públicos compõe-se 
de uma parte fixa, padrão exibido pela lei, e uma parte que varia de um servidor para outro em funções especiais 
de prestação do serviço, tempo de serviço e outras circunstancias que são as vantagens pecuniárias, como os 
adicionais, gratificações e verbas indenizatórias. 
 
1.Vencimento x Remuneração 
Vencimento: retribuição pecuniária. 
Remuneração: vencimento + vantagens pecuniárias permanentes 
 
Limite: salário mínimo. 
Pode ter salário menor em caso de praças prestadoras de serviço militar inicial. 
 



Art. 37, X: remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser 
fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 
 
XIV: os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins 
de concessão de acréscimos ulteriores. 
O calculo cumulativo de uma vantagem sobre a outra é vedado. 
 
O vencimento é irredutível 
 Art. 37, XV: o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis.  
- não se poderá invocar a irredutibilidade para manter remunerações que hoje superam o teto. 
Aplicação de redutor para o teto constitucional, assim, ele ganha dentro dos limites da lei. 

 
 Não pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora (só alimento e por determinação judicial ou 
sentença para ressarcir a administração pública. – mínimo de 10% por mês). 
 
2.Subsídio 
É a remuneração em parcela única, ou seja, exclui a possibilidade de percepção de vantagens pecuniárias 
variáveis. 
Quem recebe: Chefe Executivo, Parlamentares, MP/Magistrados, Advogados Públicos, Ministros de Estado, 
Secretários, Defensores Públicos, Policiais federais, rodoviários, ferroviários e civis. 
 
3.Indenizações 
Não são incorporadas nem nos vencimentos, nem na remuneração. 
 
Espécies:  
(i) ajuda de custo por mudança 
(ii) ajuda de custo por falecimento (para família do servidor)  
(iii) diárias por deslocamento (art. 58 – afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do 
território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas 
extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana)  
(iv) indenização de transportes  
(v) auxílio-moradia (despesas com moradia ou hotel) 
 
Juntamente com os vencimentos e vantagens, o servidor tem direito retribuições, gratificações, adicionais e 
férias. 
 
4.Licenças 
(i) remuneradas: doença em família, serviço militar, capacitação profissionais. 
 
(ii) não remuneradas: mais fácil, pois em geral não tem interesse público envolvido. Afastamento de cônjuge, 
atividade política, interesses particulares (até 3 anos), mandato classista (sindicato). 
 
Direito de greve do servidor 
Art. 37, VII – norma de eficácia limitada: “o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em 
lei específica”. 
VI – “é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical” 
 
O VII, portanto depende de regulamentação, mas não existe uma norma específica que regulamente a previsão 
do art. 37, VII. Atualmente para suprir essa lacuna jurídica aplicam-se as mesmas regras da Lei 7783/89 (greve na 
iniciativa privada). 



 
Tetos (constitucional) dos servidores 
Atualmente o teto geral é subsidio do magistrado do STF (R$27.900,00), sendo que este valor vincula apenas os 
subsídios em qualquer esfera de poder (União, E e M e para qualquer poder da federação). 
 
Quanto as Estatais que atuam em atividades econômicas podem extrapolar este teto, em razão das necessidades 
de competição no mercado. 
 
Limites 
Subtetos 
Municípios: o teto deve ser vinculado ao subsidio do prefeito. 
 
Estados: depende da esfera de poder: 
• Executivo: subsídio governador 
• Legislativo: subsídios dos Dep. Estadais 
• Judiciário/MP/Procuradorias/Defensorias: vencimentos dos desembargadores, limitados a 90,25% dos 
vencimentos dos Ministros do STF 

 
Redutores 
Aplicação para adequar os salários ao teto. Quando a remuneração ultrapassar o teto, são aplicados redutores 
para que ele se adapte aos limites constitucionais. 
 
Exceções ao teto 
Não sujeitam redução para abaixo do teto as: 
- verbas de indenizações 
- a remuneração de cargos acumuláveis no magistério 
- benefícios previdenciários 
- atuação por requisição da justiça eleitoral 
- exercício temporário de função que seja cumulativa. 
 
Previdência dos servidores 
Os servidores públicos tem um regime especial de previdência social, não aplica-se aos empregados públicos, 
temporários e cargos em comissão (que sujeitam-se ao regime geral). 
 
Importante diferenciar que a EC 41/03 afastou os benefícios integrais, a qual continua aplicável aos servidores 
aposentados anteriormente ou àqueles que já tinham completado os requisitos para aposentadoria voluntária.  
 
Para quem ingressou após a EC 41/03 a mudança o teto de aposentadoria foi para R$3.467,40 (quando instituída 
a previdência complementar, serve para a cobertura de valores maiores – servidores titulares com cargo efetivo. 
Proventos de aposentadoria ou pensão por morte, o limite máximo, atualmente, será de R$ 3.218,90). 
 
Antes da EC 20/98: ou se aposenta com o teto mínimo de R$ 3.467,40 ou com redutor sobre os proventos. 
 
Servidores que ingressaram após a EC 20/98 e não completaram os requisitos até a EC 41/03: Igual ao caso 
anterior. Tal hipótese é válida também para aqueles que não tinham obtido os requisitos para aposentadoria (ou 
poderiam escolher receber os valores integrais com redutor de 3,5%, se aposentados até 31/12/2005, ou de 5% 
nos demais casos). 
 
Servidores que ingressaram até a 41/05 e não completaram  os requisitos para aposentadoria: na forma do 
segundo caso, na forma do terceiro caos, proventos integrais, com o cumprimento de alguns requisitos. 
 
Processo disciplinar ***** 



Baseada no art. 116 da Lei 8112/1990, sendo que os prazos prescricionais variam conforme o tipo de falta: 
– 5 anos: faltas punidas com demissão, cassação de aposentadoria ou destituição de 
cargo; 
– 2 anos: condutas sujeitas à suspensão; 
– 180 dias: demais casos (advertências). 
 
O início da contagem ocorre da data da ciência, a partir do conhecimento do fato (e não da sua ocorrência). 
 
Não é obrigatório ter a participação/ defesa de um advogado de acordo com a Súmula Vinculante n˚05. Existem 
dois procedimentos:  

 Sindicância, aplicável para apurar infrações mais céleres, sujeitas a pena de advertência ou suspensão por até 
30 dias. Terá como possíveis resultados o arquivamento; ou aplicação da pena de suspensão por até 30 dias; ou 
instauração de processo administrativo (PAD) e; 
 

 Processo administrativo (PAD): aplicável a faltas mais graves e sujeitos a suspensão superior a 30 dias, como a 
demissão, cessação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou da função 
comissionada. 
 
Realizado? 
É instaurado através de publicação no diário oficial e escolha da comissão (geralmente tríplice), passa ao 
inquérito administrativo e julgamento, no caso da advertência ou suspensão. 
 
Reabilitação para advertência e suspensão 
Pode ocorrer reabilitação num prazo de 3 a 5 anos caso não tenha outra infração. 
Há casos em que é vedado o retorno ao serviço público federal (crimes contra administração pública, 
improbidade administrativa, aplicação irregular de recursos públicos, lesão ao erário ou corrupção). 
 
Fiscalização na Administração Pública 
Fiscalização financeira e orçamentária no Brasil 
 
Trata-se de um controle na administração pública para o qual todas as atividades da Adm Pública estão sujeitas a 
controle (ainda que social). 
 
Aqui vamos analisar o controle financeiro e orçamentário. Positivado no art. 70, CF, podem ser exercidos pelo 
Congresso Nacional no sistema externo e pelo próprio órgão no sistema interno (espécie de auditoria). 
 
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder. 
 
Facetas da fiscalização – quanto a atividade 
Fiscalização contábil  
Verificar a adequação contábil do órgão, conferência de acordo com os princípios básicos da contabilidade 
(despesas, créditos, balanços). 
 
Fiscalização financeira 
Preocupa-se com a entrada e saída do dinheiro. 
 
Fiscalização orçamentária 
Relaciona-se à a aplicação da lei orçamentária (as três leis)e a sua correta utilização, bem como seu devido 
cumprimento e destinação dos recursos públicos. 



 
Fiscalização patrimonial 
Tem a ver com a execução do orçamento, ou seja, as alterações patrimoniais havidas. Pode ser tanto bens como 
recursos públicos.  
Verifica a situação patrimonial do ente, as alterações e execução do orçamento. 
 
Fiscalização operacional 
Verificar se a operação de arrecadação e gasto público, forma e ordenação das despesas. 
 
Entidades fiscalizadas – quanto às pessoas 
A União, Estados, Municípios, DF e entidade da Adm direta e indireta, bem como qualquer pessoa física ou 
entidade pública. 
 
Art. 70 - § único: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em 
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 
 
Ou seja, qualquer ente que receba dinheiro público deveria estar sujeito à fiscalização. No entanto, na prática não 
se verifica a efetividade neste controle, pois o STF decidiu que certas entidades não estarão sujeitas, como a OAB 
(embora receba a contribuição parafiscal), o BB foi incluído neste rol, mas retornou a ser fiscalizado (embora 
receba mais recursos privados). 
 
Modalidades de fiscalização – quanto aos aspectos 
Legalidade: obediência aos ditames normativos das despesas. A legitimidade é a verificação se as necessidades 
públicas foram atendidas. Arrecadação da receita ou realização de despesas, nascimento ou extinção de direitos. 
 
Legitimidade: analisar se determinada despesa, embora legal, fora legitima, como atender a ordem de prioridade. 
Ilegítima: construção de um aeroporto que seja subutilizado 
 
Economicidade: verifica se uma despesa atendeu realmente as necessidades públicas. É o gasto adequado das 
despesas. Análise da adequada relação custo-benefício nos atos 
 
Subvenção: é controle das transferências de recursos a entidades. 
 
Renúncia de receitas (art. 14 da LC 101/2000) é a verifica se houve atendimento dos requisitos para se renunciar 
receita ou conceder benefício fiscal.  
 
E a eficiência? Não se fiscaliza? O art. Não a menciona. 
Porém o art. 37 já menciona que a Adm Pública obedecerá à eficiência. Assim, além destes, doutrinariamente 
inclui-se a fiscalização da eficiência, uma vez que o art. 37 positiva como um dos princípios da administração 
pública.  
 
Classificação do controle 
O controle da administração pode ser classificada da seguinte forma: 

 Quanto ao controlador: legislativo e judicial (jurisdição una); 

 Quanto ao momento: preventivo (não vislumbrado mais pela CF, embora aplicável pelo Tribunal de Contas), 
simultâneo (ou concomitante) ou sucessivo; 

 Quanto ao objeto: sobre atos e atividades; 

 E Controle de Forma ou Controle de Mérito (resultados). 
 
Tipos de controle 



Controle interno 
O controle da Adm Pública pode se dar mediante o controle interno em cada Poder.  
 
Dessa forma esse controle é a existência de um órgão pertencente ao Poder, mas com funções autônomas de 
fiscalização. Configura espécie de controle prévio da atividade governamental, não é obrigatório e, geralmente, é 
estabelecido apenas por aqueles entes que possuem um orçamento grande para administrar. 
 
Ex: um órgão dentro de um Tribunal de Justiça para controlar a execução orçamentária deste ente. Como já vimos 
que os Poderes também tem funções atípicas, o Judiciário, aqui, está possuindo funções executivas. 
 
Controle externo – PL + TC 
O controle externo é disciplinado no art. 71, CF exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de 
Contas. 
 
Se caracteriza por utilizar um órgão autônomo com relação ao ente fiscalizado. 
 

 
TRIBUNAL DE CONTAS 
O Brasil é uma federação e, desta forma, deve haver um mecanismo controlador da atividade do Estado para que 
o objetivo da legalidade seja sempre perseguido. 
 
Surgiu através do Decreto 966-A em 1890, criada pelo Rui Barbosa, para fiscalização da República, em razão do 

tamanho do país era necessário controlar os recursos.  

Atualmente existe no âmbito da União (Tribunal de Contas da União) e dos Estados (Tribunal de Contas 

Estadual), quanto aos municípios foi vedado pelo art. 71, CF (persistindo apenas em SP e RJ). O TCU é composto 

por ministros (11) e o TCE/TCM por conselheiros (9). 

Função jurisdicional do TC 
Por ser considerado, por parte da doutrina, como função jurisdicional, o Judiciário não poderia rever os atos do 
TC.  
 
Porém, o TC não é órgão do judiciário e devem ser respeitados os incisos XXXV (a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito) e o XXXVII (não haverá juízo ou tribunal de exceção) do art. 5° da CF. 
 
Temos também parte da doutrina (majoritária) que por entender que o TC não possui a função jurisdicional, logo, 
suas decisões poderiam ser revistas pelo Judiciário. Aqui faria “coisa julgada” apenas na esfera administrativa. 
No art. 71, parágrafo 3º: As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de 
título executivo. Temos aqui a discussão da revisão das decisões, nota-se, portanto, que algumas decisões não 
precisam ser revistas, como multas 
 
Garantias e prerrogativa 
Possui as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vantagens e vencimentos que o Poder Judiciário. 
 
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. 
 
§ 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. 



 
Competência  
Temos a pirâmide clássica -> todos os as contas, anualmente, são passados do presidente para o Congresso, a 
qual possui a Junta do Tribunal de Contas. O TC emite um parecer prévio que irá embasar a decisão no congresso.  
Ex: SBC não investe em educação, cabe ao congresso decidir se haverá multa, ação de improbidade, etc. 
 
Caso o presidente não apresente as contas para o Congresso, haverá Crime de Responsabilidade. Basicamente 
serão aqueles atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. 
 
Se dará o crime, quando: 
II- Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedade instituídas e mantidas pelo Poder Público 
Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público; 
 
V- fiscalizar as contas nacionais das empresa supranacional (Itaipu) de cujo capital social a União participe, de 
forma direta ou indireta, nos termos do trabalho constitutivo; 
  
VII- aplicar aos responsáveis, em caso de Ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas 
em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multas proporcional ao dano causado ao erário; 
 
X- sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal.  
 
§1°: no caso de contrato, o ato de sustentação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, 
de imediato, ao PE as medidas cabíveis. 
 
§ 2°: se o congresso nacional ou PE, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no § anterior, o 
Tribunal decidirá a respeito. 
 
§ 3°: as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Aqui 
é importante destacar que não necessita de outra decisão que dê eficácia de título executivo às duas decisões, 
bem como não haveria necessidade de inscrição em dívida ativa caso haja débito para com o erário. 
Não é o TC que executa as decisões e sim o MP junto ao TC respectivo. 
 
Esse é o mais importante: Ex. temos o contrato, de licitação modelo, daí diz que este está errado, está analise do 
TC é posterior e não prévio. Caso, não haja correção deste contrato o tribunal de contas pode haver o ato de 
sustação. O prazo para correção é de 90 dias, caso não ocorra o tribunal decidirá a respeito. As decisões do 
Tribunal aplica-se multa, não dependendo de outra decisão, já haverá a eficácia imediatamente. Não precisa 
inscrever em dívida Ativa. 
 
Sigilo bancário 
O temor de todos os governantes é ter a quebra de sigilo bancário decretado. Pode o TC fazer isso? 
Quem decreta o quebra do sigilo, é o judiciário.  
O TC, segundo a doutrina majoritária pode também decretar, pois senão a própria atividade investigatória do TC 
ficaria mitigada, sem efeito, em desacordo com suas incumbências constitucionais.   
 
Porém, a Lei 4.595/64, só permite em caso de determinação judicial, de CPI ou agente fiscais. 


