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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 75, DE 2007 – TEXTO 

SUBSTITUTIVO. 
(DA SRA ALICE PORTUGAL E OUTROS) 

 

Modifica os arts. 70,71, 73 e 75 da Constituição Federal, 
estabelecendo a reestruturação dos Tribunais de Contas da União e dos 
Estados e criando a Auditoria de Controle Externo no âmbito desses 
tribunais. 

 
 
As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º, do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda à Constituição Federal: 
 
“Art. 1º - Os arts. 49, inciso IX, 70, 71, 73, 75, da Constituição Federal, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

(...) 

IX - julgar as contas prestadas pelo Presidente da República, dentro do exercício fiscal em 
que recebidas, e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;1 

Art. 70... 

§1º- O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União.2 

§2º - 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.3 

Art. 71 – O Tribunal de Contas da União é instituição permanente, essencial ao controle 
externo e indispensável à manutenção e equilíbrio dos poderes governamentais ao qual, 
assegurados os meios de sua normal atuação, compete:4 

Art.73 – O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal, compõe-se por um 
Corpo Deliberativo, integrado por nove Ministros, pela Auditoria de Controle Externo, 
composto por servidores integrantes de carreira típica de estado, e pelo Ministério Público de 

                                                           
1 Redação atual: IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a 
execução dos planos de governo; 
2 Mantida a redação da PEC 75/2007. 
3 Mantida a redação da PEC 75/2007. 
4 Mantida a redação da PEC 75/2007. 



Contas5, possuindo jurisdição em todo o Território Nacional e exercendo, no que couber, as 
atribuições previstas no art. 96.6  

§ 1º (...) 

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos7: 

I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois 
alternadamente dentre Ministros substitutos e membros do Ministério Público junto ao 
Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e 
merecimento;8 

II - dois terços pelo Congresso Nacional, sendo um terço dentre servidores de carreira 
integrantes da Auditoria de Controle Externo, em atividade e com, no mínimo, 10 anos de 
exercício de auditoria no Tribunal de Contas da União, indicados em lista tríplice mediante 
eleição, na qual o colégio eleitoral será composto pelo quadro de servidores efetivos da 
Auditoria de Controle Externo.9 

§ 3° (...) 

§ 4º O Ministro substituto, quando no exercício da função do titular, terá as mesmas 
garantias e impedimentos do detentor do cargo e, quando no exercício das demais atribuições 
da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal.10 

§ 5º A Auditoria de Controle Externo, órgão essencial para o exercício da função de 
controle externo, deve contar com independência funcional necessária ao desempenho de 
suas atividades, as quais serão previstas em lei complementar, que também regulamentará 
quanto aos seus membros11: 

I – as seguintes garantias: 

                                                           
5 Sugere-se conversar com a AMPCON a fim de definir qual a redação, na visão deles, ficaria mais adequada para 
acompanhar a parte que lhes refere.  
6 Redação atual da CF – “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.” Na redação ora proposta, foi utilizado, como base, o texto atual da PEC 75/2007 com alguns ajustes. 
7 Proposta atual da PEC 75/2007 – “§ 2º - Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão mandato de três anos, vedada 
a recondução para período imediatamente subseqüente, e serão escolhidos:” Retirada a redação recém transcrita por se 
entender que o “mandato” não é a forma mais adequada para o exercício da função técnica que se exige de um 
Ministro/Conselheiro de Tribunal de Contas. 
8 Redação atual da CF – “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;” 
9 Redação atual da CF – “II - dois terços pelo Congresso Nacional.” No texto ora proposto, foi utilizado, como base, aquele 
já previsto na PEC 75/2007, com pequenos ajustes. 
10 Redação atual da CF – “§ 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.” 
11 Inexiste §5º do art. 73 na atual redação da CF. Para formulação da redação ora proposta, utilizou-se, como base, o texto 
da PEC 75/2007, fazendo-se alguns ajustes técnicos de linguagem e resumindo-se, no mesmo dispositivo, a informação 
quanto às funções, prerrogativas e vedações da Auditoria de Controle Externos, as quais deverão ser previstas 
pormenorizadamente em lei complementar. Na redação atual da PEC 75/2007, foi prevista a inclusão, além do §5º, de mais 
7 parágrafos (do §6º ao 12º), cujos conteúdos, na visão do Grupo Técnico da FENASTC, devem ser abordados em lei 
complementar específica.   



a) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão 
colegiado competente da Auditoria de Controle Externo, pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros, assegurada ampla defesa; 

b) acessibilidade a quaisquer documentos e dados da Administração Pública, ou que a ela 
digam respeito, mesmo que sigilosos ou reservados; 

II – as seguintes vedações: 

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas 
físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; 

b) exercer atividade profissional com a Administração Pública ou Partidos Políticos; 

c) participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não 
personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário; 

d) exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; 

e) dedicar-se à atividade político-partidária; 

Art. 74. (...) 

Art. 75 – O sistema nacional de controle externo é integrado pelo Tribunal de Contas da 
União, pelos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como, onde houver, 
pelo Tribunal de Contas do município, pelos Tribunais ou Conselhos de Contas dos 
Municípios, organizados na forma de Lei complementar.12 

§ 1º - As Constituições Estaduais e a Lei Orgânica do Distrito Federal disporão sobre os 
Tribunais de Contas respectivos, compostos por um Corpo Deliberativo, integrado por sete 
Conselheiros, e pela Auditoria de Controle Externo, assegurando-lhes quanto à organização, 
composição e fiscalização, as mesmas garantias e prerrogativas institucionais estabelecidas 
nesta seção. 

§ 2º - Aos membros do Corpo Deliberativo dos Tribunais de Contas dos Estados e do 
Distrito Federal e, onde houver, do Tribunal de Contas do Município e dos Tribunais ou 
Conselhos de Contas dos Municípios, são asseguradas as mesmas garantias, prerrogativas, 
impedimentos, vencimentos e vantagens dos Desembargadores do Tribunal de Justiça e às 
suas Auditorias de Controle Externo, aplicam-se as disposições contidas no §5º13 do art. 73. 

§ 3º - Lei complementar às Constituições dos Estados e à Lei Orgânica do Distrito Federal 
estabelecerá a organização, as atribuições e o estatuto da Auditoria de Controle Externo, bem 

                                                           
12 Redação atual da CF - 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. 
13 Esta foi a primeira alteração (de duas) proposta pelo Grupo Técnico da FENASTC ao art. 75 da redação atual da PEC 
75/2007. Com ela, objetivou-se a adequação de acordo com o novo texto sugerido para o art. 73, com a inclusão de apenas 
um parágrafo a mais (o §5º). 



como normas complementares ao exercício de suas funções institucionais, observadas as 
normas gerais previstas na lei de que trata o § 90 do art. 73 e, quanto a seus membros, as 
garantias e vedações dos incisos I e II do §5º do art. 7314. 

§ 4º - Aos Tribunais de Contas do Município e aos Tribunais ou Conselhos de Contas dos 
Municípios, onde houver, aplicam-se, no que couber, as disposições dos parágrafos 
anteriores. 

Art. 2º - É assegurado aos atuais ocupantes de cargos (efetivos) de nível superior dos 
Tribunais e Conselhos de Contas, com atribuições funcionais de exercer as atividades de 
controle externo, e que preencham os requisitos da lei para integrar a Auditoria de Controle 
Externo, o direito de opção pela carreira, observadas suas garantias e vedações. 

§ 1º - Os servidores que optarem não integrar a carreira, ou que não preencham os 
requisitos legais, passarão a compor quadro de pessoal especial, cujos cargos vagos não 
poderão ser preenchidos. 

§ 2º - O quantitativo de cargos do quadro de pessoal de que trata o parágrafo anterior, 
será transferido para a Auditoria de Controle Externo, nas hipóteses de vacância. 

Art. 3º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, onde houver Tribunal de Contas, 
no prazo de 120 (cento e vinte dias), contados da data de vigência desta Emenda 
Constitucional, promoverão a necessária adequação legislativa às suas disposições. 

Art. 4º - O Projeto das leis de que tratam o § 5º do art. 73 e o art. 75, da Constituição 
Federal, serão encaminhados ao Congresso Nacional, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de vigência desta Emenda Constitucional. 

 

 

 

                                                           
14 Esta foi a segunda alteração (de duas) proposta pelo Grupo Técnico da FENASTC ao art. 75 da redação atual da PEC 
75/2007. Com ela, objetivou-se a adequação de acordo com o novo texto sugerido para o art. 73, com a inclusão de apenas 
um parágrafo a mais (o §5º). 


