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AULA 1  

APRESENTAÇÃO 

 Saudações queridos alunos, este curso de teoria e exercícios foi elaborado 

pelos professores Alexandre Teshima e Hilton Lopes para ajudá-los com a 

disciplina AUDITORIA E CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para o 

concurso de ESPECIALISTA LEGISLATIVO – QUALQUER NÍVEL SUPERIOR 

E ESPECIALISTA LEGISLATIVO – CIÊNCIAS CONTÁBEIS da ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ALERJ. 

ATENÇÃO: ESTE CURSO CONTEMPLARÁ TODO O PROGRAMA DE 

AUDITORIA E CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PREVISTO NO 

EDITAL DO CONCURSO E TAMBÉM A RESOLUÇÃO DE MAIS DE 200 

QUESTÕES DE CONCURSO. 

PROGRAMA E DATA DE POSTAGEM DAS AULAS: As SETE AULAS deste 

curso serão postadas conforme cronograma apresentado a seguir:  

AULA CONTEÚDO POSTAGEM 

AULA 1  

Controle Interno e Controle Externo – parte I. 

Questões de concurso. (Alexandre Teshima) IMEDIATA 

AULA 2 
Controle Interno e Controle Externo – parte II. 

Questões de concurso. (Alexandre Teshima) 
15/09 

AULA 3 
Normas brasileiras e internacionais para o exercício da 

auditoria interna. Questões de concurso. (Hilton Lopes) 
29/09 

AULA 4 

Guidelines for Internal Control Standards for the Public 

Sector – INTOSAI e Internal Control – Integrated 

Framework – COSO. Questões de concurso. (Hilton 

Lopes) 

13/10 

AULA 5 
Auditoria no setor público federal – parte I. Questões 

de concurso. (Hilton Lopes) 

27/10 
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AULA 6 
Auditoria no setor público federal – parte II. Questões 

de concurso. (Hilton Lopes) 
07/11 

AULA 7 
Lei Federal nº 8.429/1992. Questões de Concurso. 

(Alexandre Teshima) 
15/11 

CURRÍCULO DO AUTOR: Curso elaborado pelo professor Alexandre Teshima 

que é mestre em Ciências Contábeis pela UERJ e pós-graduado em Controle 

Externo pela FGV. Ocupa o cargo de Auditor de Controle Externo do Tribunal de 

Contas há mais de 15 anos e exerce a docência em diversos cursos de 

graduação, pós-graduação e preparatório para concursos desde 2002.   

CURRÍCULO DO AUTOR: Curso elaborado pelo professor Hilton Lopes que é 

mestre em Ciências Contábeis pela UERJ e Pós-Graduado em Auditoria 

Governamental pela FGV. Possui, ainda, os cursos AUDI I – NÍVEL BÁSICO – 

Auditores Internos em início de carreira e AUDI II – NÍVEL INTERMEDIÁRIO – 

Auditores de níveis Pleno e/ou Sênior, ambos ministrados pelo Instituto dos 

Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil) 

AULA 1 

CONTEÚDO 

1. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO E EXTERNO DOS ORÇAMENTOS. ............. 3 

a. CONCEITO DE CONTROLE ........................................................................................................ 3 

b. CONTROLE INTERNO E EXTERNO .......................................................................................... 5 

c. FISCALIZAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ................................................................... 9 

d. PRESTAÇÃO DE CONTAS ..........................................................................................................11 

e. COMPETÊNCIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ................................................................13 

f. COMPETÊNCIA CORRETIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS ..............................................21 

g. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA DO TCU ...................................................................................24 

h. COMPETÊNCIA CORRETIVA DA COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO ......................24 

2. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO .......................................................................................................26 

3. GABARITO COMENTADO – EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO ....................................................29 

4. EXERCÍCIOS DE CONCURSOS................................................................................................30 

5. GABARITO COMENTADO - EXERCÍCIOS DE CONCURSOS ..........................................37 
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Nesta aula, vamos focar as regras da Constituição Federal aplicadas ao 

Controle Interno e Externo. 

  

1. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO E EXTERNO DOS 
ORÇAMENTOS. 

a. CONCEITO DE CONTROLE 

 

Em relação ao controle governamental, é importante destacar que não há 

um conceito estabelecido pela legislação sobre o tema. Geralmente, as bancas 

utilizam definições extraídas da doutrina. Um conceito muito utilizado é o do 

saudoso Hely Lopes Meirelles que assim dispõe: 

“a expressão controle em tema de administração pública, é a faculdade de 

vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce 

sobre a conduta funcional de outro”. 

O conceito apresentado destaca os principais aspectos da atividade de 

controle que são: vigilância, correção e orientação. 

 

 

 

De forma prática, podemos enfatizar que os três aspectos são exercidos 

pelos órgãos de controle quando: 

Vigilância: Ocorre quando os Tribunais de Contas realizam inspeções, 

auditorias, exames, acompanhamentos, monitoramentos e levantamentos. 

Correção: Ocorre quando os Tribunais de Contas proferem determinações, 

aplicam sanções, sustam atos, etc. 
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Orientação: Ocorre quando os Tribunais de Contas sugerem recomendações, 

oportunidades de melhoria, etc. 

Alerta: A fiscalização exercida pelos órgãos de controle, além de visar a 

correção das ilegalidades ou irregularidades praticadas, também objetiva 

orientar o gestor para que haja uma maior eficiência, eficácia, efetividade e 

economicidade da gestão.    

 

Já o mestre Evandro Martins Guerra assim dispõe sobre o conceito de 

controle: 

Controle da administração pública é a possibilidade de verificação, 

inspeção e exame pela própria Administração, por outros poderes ou 

por qualquer cidadão, da efetiva correção na conduta gerencial de um poder, 

órgão ou autoridade, no escopo de garantir atuação conforme os modelos 

desejados e anteriormente planejados, visando uma aferição sistemática.  

Controle, como entendemos hoje, é a fiscalização, quer dizer, inspeção, 

exame, acompanhamento, verificação, exercida sobre determinado alvo, de 

acordo com certos aspectos, visando averiguar o cumprimento do que já foi 

predeterminado ou evidenciar eventuais desvios com fincas de correção, 

decidindo acerca da regularidade ou irregularidade do ato praticado. Então 

controlar é fiscalizar emitindo um juízo de valor.  

Trata-se, na verdade de poder-dever, já que, uma vez determinado em 

lei, não poderá ser renunciado ou postergado, sob pena de responsabilização 

por omissão do agente infrator.  

O referido autor destaca as seguintes características sobre o controle: 
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Exemplificando: 

Averiguar o cumprimento do predeterminado: Ocorre, por exemplo, 

quando o Tribunal de Contas realiza um processo de fiscalização para verificar a 

conformidade da gestão, ou seja, se ela está sendo realizada de acordo com as 

normas legais estabelecidas.  

Evidenciar desvios e corrigi-los: Ocorre, por exemplo, quando o Tribunal de 

Contas realiza uma auditoria para verificar se uma determinada obra está sendo 

executada de acordo com o seus projetos básico e executivo.   

Decidir sobre a regularidade ou irregularidade: Ocorre, por exemplo, 

quando o Tribunal de Contas realiza o julgamento de contas ou decide sobre a 

legalidade ou ilegalidade dos atos de admissão de pessoal e concessão de 

aposentadorias.  

 

b. CONTROLE INTERNO E EXTERNO 

 

O Controle Governamental em dividido em interno e externo: 

a) Controle Externo – É o controle exercido por um poder ou órgão distinto, 

apartado da estrutura do órgão controlado. No Brasil, o controle externo é 

exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, conforme 

preceituam os artigos 70 e 71 da Constituição Federal.  

 

b) Controle Interno – É o controle decorrente de órgão da própria estrutura na 

qual se insere o Poder fiscalizado.  

 

Exemplificando: 

O Controle Externo ocorre quando o órgão fiscalizador não pertence à 

estrutura do órgão fiscalizado.  

Exemplo: Fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas no Poder Executivo. 

Neste caso, o controle é considerado “externo”, pois o Tribunal de Contas não 

pertence ao Poder Executivo. 

Alerta: Por determinação da Constituição Federal, o titular do controle externo 

é o Poder Legislativo. O Tribunal de Contas também realiza o controle externo, 

mas o titular desta competência é o Poder Legislativo. 



 
www.thcursos.com.br 

 
 

 
               CURSO EM PDF – AUDITORIA E CONTROLE NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALERJ 2016  
Prof. Alexandre Teshima 

 

6 
 

O Controle Interno ocorre quando o órgão fiscalizador pertence a 

estrutura do órgão fiscalizado. 

Exemplo: Ocorre quando a Controladoria Geral da União (CGU)1 fiscaliza o Poder 

Executivo da União. Neste caso, o controle é considerado “interno”, pois a CGU 

pertence ao Poder Executivo da União. 

Alerta: A Controladoria Geral da União não tem competência para fiscalizar o 

Poder Legislativo e também o Poder Judiciário, tendo em vista que ela é órgão 

de controle interno do Poder Executivo. Já o Tribunal de Contas da União pode 

fiscalizar todos os poderes já que é considerado órgão de controle externo.  

 

Os órgãos responsáveis pela realização do controle externo são: 

Entes Poder Legislativo Tribunal de Contas 

União Congresso Nacional TCU 

Estados Assemb. Legislativa TCE 

Distrito Federal Câmara Legislativa TCDF 

Municípios Câmara Municipal TCE 

Todos os Municípios da 

 BA, CE, GO e PA 

Câmara Municipal TCMS (órgão estadual) 

Município de SP e RJ Câmara Municipal TCM (órgão municipal) 

Territórios Congresso Nacional TCU 

 

 

 

                                                           
1 A Medida Provisória 726/2016 extinguiu a Controladoria-Geral da União 

(CGU) e a substituiu pelo Ministério de Transparência, Fiscalização e Controle 

(MTFC). 
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Como podemos observar na tabela anterior, o titular do controle externo 

será sempre o Poder Legislativo, sendo: 

 União: Congresso Nacional 

 Estados: Assembleia Legislativa 

 Distrito Federal: Câmara Legislativa 

 Municípios: Câmara Municipal 

 O Tribunal de Contas realiza o controle externo diretamente e também no 

auxílio (colaboração) ao Poder Legislativo, sendo: 

 União: Tribunal de Contas da União - TCU 

 Estados: Tribunal de Contas do Estado - TCE 

 Distrito Federal: Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF 

 Municípios: Tribunal de Contas do Estado – TCE (regra); Tribunal de 

Contas do Municípios – TCMS (Municípios dos Estados da Bahia, Ceará, 

Goiás e Para) e Tribunal de Contas dos Município – TCM (Município do Rio 

de Janeiro e Município de São Paulo), conforme o caso. 

Tribunal de Contas dos Municípios – TCMS: É um órgão estadual que pode 

ser criado, através de emenda à Constituição Estadual, com objetivo de 

fiscalizar todos os municípios daquele Estado.  

Atualmente, existem Tribunais de Contas dos Municípios nos seguintes 

estados: Bahia, Ceará, Goiás e Para. (BACEGOPA) 

BIZU: BACEGOPA – palavra formada pelas letras iniciais de cada estado para 

facilitar a memorização. 

Existem dois tribunais de contas nesses estados, o TCE para fiscalizar o 

Estado e o TCMS para fiscalizar os municípios. 

Alerta: O TCMS é um órgão estadual e não há impedimento para a criação de 

novos. Exemplo: Se o Estado de Minas Gerais quiser instituir um TCMS, basta 

aprovar sua criação através de emenda a Constituição Estadual. 

 

Tribunal de Contas do Município – TCM: É um órgão municipal criado com o 

objetivo de fiscalizar um determinado município.  

Atualmente, só o Município do Rio de Janeiro e o Município de São Paulo 

possuem TCM. 
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Alerta: Por determinação constitucional, nenhum outro município poderá criar  

TCM.  

 

As principais diferenças entre os TCMS e os TCM seguem discriminadas na 

tabela a seguir:  

TCMS x TCM 

Tribunal de Contas dos Municípios 

TCMS 

Tribunal de Contas do Município 

TCM 

É permitida a criação de novos por 

emenda a constituição estadual. 

Não é permitida a criação de novos. 

É um órgão estadual  É um órgão municipal 

Existe nos estados: Bahia, Ceará, Goiás 

e Para (BACEGOPA) 

Existe no Município do Rio de Janeiro e 

no Município de São Paulo. 

 

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO: Informe o Tribunal de Contas responsável pela 

fiscalização: 

Rio Grande do Sul 

Porto Alegre        

Estado do Rio de Janeiro                  

Município do Rio de Janeiro 

Bahia 

Salvador      

Distrito Federal 

Territórios  

Estado de São Paulo 

Campinas   
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Gabarito: 

Rio Grande do Sul - TCE 

Porto Alegre - TCE        

Estado do Rio de Janeiro - TCE                  

Município do Rio de Janeiro - TCM 

Bahia - TCE 

Salvador - TCMS      

Distrito Federal - TCDF 

Territórios - TCU  

Estado de São Paulo - TCE 

Campinas - TCE 

 

Vamos iniciar agora, o estudo das normas previstas na Constituição 

Federal sobre o Controle Externo.  

 

c. FISCALIZAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

CF - 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.  

Em relação a este dispositivo constitucional, podemos destacar os 

seguintes pontos: 

Responsáveis pela Fiscalização 

A CF deixa bem claro que a fiscalização da administração pública direta e 

indireta deve ser realizada mediante controle interno e externo, sendo: 

 Controle Interno: realizado por cada Poder (Executivo, Judiciário e 

Legislativo)  

 Controle Externo: realizado pelo Poder Legislativo. 
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Espécies de Fiscalização 

De acordo com a CF, a fiscalização da administração direta e indireta 

abrange as seguintes espécies:  

Espécies de 

Fiscalização 

Conceito 

Financeira Relacionada ao fluxo de recursos (ingressos e saídas) geridos 

pelo administrador, independentemente de serem ou não 

recursos orçamentários. 

Orçamentária Relacionada a aplicação de recursos públicos conforme as leis 

orçamentárias, acompanhado a arrecadação dos recursos e 

sua aplicação.  

Contábil Relacionada a aplicação dos recursos públicos conforme as 

técnicas contábeis. 

Operacional Relacionada a verificação do cumprimento de metas, 

resultados, eficácia e eficiência da gestão dos recursos 

públicos. 

Patrimonial Relacionada ao controle e conservação de bens públicos. 

 

BIZU: Para facilitar a memorização das cinco espécies de fiscalização, lembre-se 

da palavra “FOCOP” que é formada pelas iniciais de cada tipo, conforme 

visualizado na tabela anterior.     

 

Abrangência da Fiscalização 

A CF enfatiza que a fiscalização dos recursos públicos deve verificar a 

legalidade (de acordo com a lei), legitimidade (atendeu o interesse público) e 

a economicidade (a relação custo X benefício) dos atos de gestão praticados.  

Legalidade - princípio jurídico fundamental do Estado de Direito e critério do 

controle da administração pública. Para fins do controle, o termo legalidade é 

interpretado de forma mais extensiva do que apenas o confronto direto com as 

disposições de leis. As disposições infralegais, como os regulamentos e demais 

atos normativos, por serem instrumentos ordenadores da gestão pública, 

também são critérios para avaliação dos atos de gestão.  

Este tipo de fiscalização busca verificar se a gestão dos recursos públicos está 

de acordo com as normas legais aplicadas a matéria.   
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Legitimidade – princípio jurídico fundamental do Estado Democrático de Direito 

e critério informativo do controle da administração pública que amplia a 

incidência do controle para além da aplicação isolada do critério da legalidade. 

Não basta verificar se a lei foi cumprida, mas se o interesse público, o bem 

comum, foi alcançado. Admite o ceticismo profissional de que nem sempre o que 

é legal é legítimo. 

Este tipo de fiscalização busca verificar se a gestão dos recursos públicos foi 

realizada de forma a atender o interesse público. 

Economicidade - minimização dos custos dos recursos utilizados na 

consecução de uma atividade, sem comprometimento dos padrões de qualidade. 

Refere-se à capacidade de uma instituição gerir adequadamente os recursos 

financeiros colocados à sua disposição. 

Este tipo de fiscalização busca verificar a relação custo-benefício da gestão dos 

recursos públicos.  

 

ALERTA: A CF também determina que as subvenções (transferências de 

recursos do Governo para financiar despesas de custeio de outras entidades com 

ou sem fins lucrativos) e as renúncias de receitas (anistia, remissão, isenção, 

etc..) deverão ser fiscalizadas pelos órgãos de controle governamental. 

 

d. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Art. 70 Parágrafo 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. 

Com base neste dispositivo constitucional, os órgãos de controle interno e 

externo poderão exigir a prestação de contas de qualquer pessoa que tenha 

responsabilidade por recursos públicos. 

Importante destacar que a prestação de contas pode ser exigida de 

qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, como por exemplo: 

ministérios, secretarias, tribunais, parlamentos, chefes do Poder Executivo 

(Presidente, Governador e Prefeito), autarquias, fundações, sociedade de 

economia mista, empresas públicas, agências reguladoras, pessoas físicas e 

entidades públicas ou privadas que recebem auxílios e subvenções 

governamentais, etc. 
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Também é importante destacar que a prestação de contas só poderá ser 

exigida de quem tenha responsabilidade por recursos públicos, ou seja, quem 

utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 

públicos ou pelos quais o ente público responda, ou que, em nome deste, 

assume obrigações de natureza pecuniária. 

Exemplificando: Um servidor público e/ou entidade que preste serviço para o 

governo não precisa prestar contas pela remuneração recebida, mas caso esse 

servidor e/ou entidade utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

dinheiros, bens e valores públicos, deverá prestar contas. 

 

Exercício de Fixação: Estão sujeitos a prestação de contas? 

1 – Presidente da República 

2 – Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista 

3 – Autarquias e Fundações Públicas 

4 – Empresa pelo valor recebido em decorrência de serviços prestados para o 

Governo.  

5 – Uma ONG que recebeu subvenções do Governo. 

6 – Servidor Público pela remuneração recebida. 

7 – Servidor Público responsável pelo Almoxarifado de um órgão público. 

8 – Uma pessoa física em decorrência de uma bolsa de estudo recebida do 

Governo.  

 

Gabarito: 

1 – Presidente da República (SIM) 

2 – Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (SIM) 

3 – Autarquias e Fundações Públicas (SIM) 

4 – Empresa pelo valor recebido em decorrência de serviços prestados para o 

Governo.  (Não) 

5 – Uma ONG que recebeu subvenções do Governo. (SIM) 

6 – Servidor Público pela remuneração recebida. (Não) 
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7 – Servidor Público responsável pelo Almoxarifado de um órgão público. (SIM) 

8 – Uma pessoa física em decorrência de uma bolsa de estudo recebida do 

Governo. (SIM) 

 

e. COMPETÊNCIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

 

CF - Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 

com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

Este dispositivo determina que o controle externo deva ser exercido pelo 

Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Entretanto é importante 

destacar que esse auxílio não representa uma subordinação e sim uma 

colaboração do Tribunal de Contas ao Poder Legislativo no exercício do controle 

externo. 

COMPETÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS  

Art. 71, I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 

República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta 

dias a contar de seu recebimento; 

Primeiramente, é importante destacar que o Tribunal de Contas não julga 

as contas do chefe do poder executivo, apenas emite parecer. Quem julga as 

contas do presidente da republica é o Congresso Nacional.  

O Presidente da República deve prestar contas anualmente conforme 

previsto no artigo 84 da Constituição Federal. 

CF - Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias 

após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício 

anterior; 

Se o Presidente da República não prestar contas no prazo legal, a Câmara 

dos Deputados deverá proceder à tomada de contas conforme previsto no artigo 

51 da Constituição Federal. 

 CF - Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 

II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não 

apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da 

sessão legislativa; 



 
www.thcursos.com.br 

 
 

 
               CURSO EM PDF – AUDITORIA E CONTROLE NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALERJ 2016  
Prof. Alexandre Teshima 

 

14 
 

A partir do momento que as contas do Presidente da República são 

recebidas, o Tribunal de Contas tem sessenta dias para emissão do parecer 

prévio.  

Art. 71, I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 

República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta 

dias a contar de seu recebimento; 

Alerta: O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas não é vinculativo, ou 

seja, não precisa ser acatado pelo Poder Legislativo quando do julgamento das 

contas. 

 Após a emissão do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, o 

processo é encaminhado ao Poder Legislativo. No Legislativo, antes do 

julgamento, o processo é enviado a Comissão Mista de Orçamento para emissão 

de parecer de forma a atender o disposto no art. 166 §1º da Constituição 

Federal.  

CF 166 § 1º - Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e 

Deputados: 

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre 

as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República; 

 Por fim, o processo é encaminhado para julgamento das contas pelo 

Congresso Nacional de forma a atender o artigo 49 da Constituição Federal.  

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

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e 

apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;  

Alerta: Não há prazo previsto na Constituição Federal para o julgamento das 

contas anuais prestadas pelo chefe do Poder Executivo. 

Segue, de forma resumida, o fluxo da prestação de contas do Presidente 

da República: 
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CF. Art. 71 II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas 

as fundações e sociedades 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; 

Esse dispositivo deixa bem claro que, salvo a prestação de contas do 

Presidente da República, as demais prestação de contas da administração direta 

e indireta devem ser julgadas pelo Tribunal de Contas. 

Ex: Devem ser julgadas pelo TC as prestações de contas das autarquias, 

fundações públicas, ministérios, secretarias, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, etc. 

O referido dispositivo também ressalta que o Tribunal de Contas deve 

julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 

irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. 

Ex: pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por dano ao erário. 

Sintetizando: Quem julga? 

Contas do Chefe do Poder Executivo: Poder Legislativo 

Demais contas da Administração Direta e Indireta: Tribunal de Contas 

Responsáveis por dano ao erário público: Tribunal de Contas 
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CF . Art. 71 III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de 

admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, 

incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 

nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das 

concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias 

posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; 

O Tribunal de Contas deve apreciar os atos de admissão de pessoal e de 

concessões de aposentadorias, reformas e pensões com o objetivo de verificar 

sua legalidade para fins de registro. 

Em face do exposto, os órgãos responsáveis pela realização destes atos 

devem obrigatoriamente remetê-los ao Tribunal de Contas, que, ao recebê-los, 

efetua uma verificação de conformidade (legalidade) e, não havendo problemas, 

promove o registro do ato.  

 Importante destacar que as nomeações para cargo em comissão e as 

melhorias posteriores das aposentadorias, reformas e pensões que não alterem 

o fundamento legal não precisam ser analisadas pelo Tribunal de Contas. 

Em regra, constituem alteração do fundamento legal do ato concessório 

as eventuais revisões de tempo de serviço ou contribuição que impliquem 

alteração no valor dos proventos e as melhorias posteriores decorrentes de 

acréscimos de novas parcelas, gratificações ou vantagens de qualquer natureza, 

quando tais melhorias se caracterizarem como vantagem pessoal do servidor.   

A alteração no valor dos proventos decorrente de acréscimo de novas 

parcelas, gratificações ou vantagens concedidas em caráter geral ao 

funcionalismo ou introduzidas por novos planos de carreira não se encontra 

sujeito a registro, e, portanto, não deve ser remetido ao Tribunal de Contas. 

Sintetizando, temos:  
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Alerta: As nomeações para cargo em comissão não precisam ser registradas 

pelo Tribunal de Contas, entretanto a legalidade destes atos poderá ser 

fiscalizada a qualquer momento, via auditoria ou outro procedimento 

fiscalizatório.  

 

CF. Art. 71 IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas 

unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e 

demais entidades referidas no inciso II;  

 Por ser um órgão de controle externo, o Tribunal de Contas pode realizar 

auditorias e inspeções em qualquer unidade administrativa dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. Estes procedimentos fiscalizatórios podem ser 

realizados por iniciativa próprio do Tribunal de Contas ou por solicitação do 

Poder Legislativo. 

 Importante destacar que só os presidentes das casas legislativas e suas 

comissões técnicas ou de inquéritos têm a prerrogativa de solicitar auditorias e 

inspeções ao Tribunal de Contas. 

 Exemplificando: No Congresso Nacional, só quem tem legitimidade para 

solicitar auditorias e inspeções ao TC são: 

 presidente da Câmara dos Deputados  

 presidente do Senado Federal  

 presidente de comissões técnicas ou de inquérito das referidas casas 

(quando por elas aprovadas) 

Alerta: O parlamentar, individualmente, não tem legitimidade para solicitar 

auditorias e inspeções ao Tribunal de Contas. Todavia, podem representar ao TC 

a ocorrência de irregularidades que tenham conhecimento em virtude do cargo 

que ocupam.  

 

CF. Art. 71 V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de 

cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do 

tratado constitutivo; 

Nos termos do inciso V do art. 71 da Constituição Federal, compete ao 

TCU fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital 
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social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado 

constitutivo. 

O Governo brasileiro participa, em nome da União, do Banco Brasileiro 

Iraquiano S.A. (BBI), da Companhia de Promoção Agrícola (CPA) e da Itaipu 

Binacional, que foram constituídas a partir de acordos celebrados, 

respectivamente, com os Governos do Iraque, do Japão e do Paraguai. 

Alertas: 

1 - Empresa supranacional é aquela que tem como dono mais de um país.  

2 - O Brasil não precisa ter o controle destas empresas para que o TCU promova 

a fiscalização. 

3 - A fiscalização exercida pelo TCU deverá ficar limitada as contas nacionais 

(parte da empresa que pertence ao Brasil). 

4 - A participação pode ser de forma direta ou indireta. 

 

CF. Art. 71 VI - 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; 

Preceitua o inciso VI do art. 71 da Constituição Federal que cabe ao TCU 

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. Entretanto é importante destacar que os 

repasses de recursos (transferências) ocorrem de forma voluntária ou 

obrigatória. Em regra, se a transferência for obrigatória, quem fiscaliza é 

o Tribunal de Contas do ente que recebeu o recurso. Agora se a 

transferência for voluntária, quem fiscaliza é o Tribunal de Contas do 

ente que repassou os recursos. 

As transferências obrigatórias são aquelas realizadas por imposição 

legal ou constitucional.  

Exemplos: Fundo de Participação do Estado (FPE) e Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM). 

O FPE e o FPM são transferências de parcela da arrecadação do IPI e do 

IR que a União faz para os estados e municípios por imposição da Constituição 

Federal. A fiscalização da aplicação destes recursos não é realizada pelo TCU 

tendo em vista que são transferências obrigatórias. Neste caso, o Tribunal de 
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Contas responsável pela fiscalização do ente recebedor do recurso que fiscaliza a 

aplicação. 

As transferências voluntárias são aquelas realizadas sem a exigência 

legal ou constitucional. Neste caso, como não há previsão legal, sua 

formalização deverá ser promovida mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 

instrumentos congêneres. 

Exemplo: Transferências da União para estados e municípios para 

realização de obras do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

Neste caso, como a transferência ocorreu de forma voluntária, a 

fiscalização da aplicação dos recursos do programa é realizada pelo Tribunal de 

Contas da União (ente que repassa). 

 

Sintetizando: 

Responsável pela Fiscalização dos Recursos Transferidos 

 

Alerta: Há casos de transferência obrigatória que a fiscalização da aplicação dos 

recursos também é feita pelo Tribunal de Contas do ente que repassou o 

recurso.  Isto ocorre, quando há previsão legal específica para a referida 

fiscalização.  

 

CF – Art. 71 - VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, 

por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre 

resultados de auditorias e inspeções realizadas;  

Cabe ao TC, de acordo com o inciso VII do art. 71 da Constituição 

Federal, prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por 

qualquer de suas Casas ou por qualquer de suas comissões sobre a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 
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 Importante destacar que só os presidentes das casas legislativas e suas 

comissões técnicas ou de inquéritos (quando aprovada por elas) têm a 

prerrogativa de solicitar informações sobre a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e 

inspeções realizadas. 

  

Alerta: O parlamentar, individualmente, não pode fazer solicitação informações 

ao Tribunal de Contas com base neste dispositivo. 

 

CF - Art. 71 VIII - 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;  

Entre as funções básicas do Tribunal está a função sancionadora, a qual 

configura-se na aplicação de penalidades aos responsáveis, em caso de 

ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas. As sanções devem estar 

previstas em lei e podem envolver desde aplicação de multa e obrigação de 

devolução do débito (dano ao erário) apurado, até afastamento provisório do 

cargo, o arresto dos bens de responsáveis julgados em débito e a inabilitação 

para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da 

administração pública. 

Importante destacar que essas penalidades não excluem a aplicação de 

sanções penais e administrativas pelas autoridades competentes, em razão das 

mesmas irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas.  

Quando o TC apura um ato ilegal ou irregular, primeiramente oferece 

ampla defesa ao responsável, e, posteriormente, aplica a sanção conforme o 

caso. 

Sintetizando: 
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f. COMPETÊNCIA CORRETIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS 

 

CF. Art. 71 IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as 

providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;  

CF. Art. 71 X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, 

comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;  

§ 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo 

Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas 

cabíveis.  

§ 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, 

não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a 

respeito.  

O Tribunal pode, ainda, conforme disposto nos incisos IX e X do art. 71 da 

Constituição, fixar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei, caso haja alguma ilegalidade, ou 

sustar o ato impugnado. 

No caso de contratos, se não atendido, o Tribunal comunica o fato ao 

Congresso Nacional, a quem compete adotar o ato de sustação. 

Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, 

não efetivar as medidas previstas o Tribunal de Contas  decidirá a respeito.  

Exemplificando: Na prática, quando o Tribunal de Contas apura uma 

ilegalidade sanável ele oferece um prazo para que o responsável adote as 

providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Caso não atendido, se for 

ato, o TC susta e, se for contrato, o TC comunica o fato ao Poder Legislativo, a 

quem compete adotar o ato de sustação. Caso o PL não promova a sustação do 

contrato em até 90 dias, o TC decide a respeito.  
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Sintetizando, temos: 

 

 

CF. Art. 71 XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou 

abusos apurados. 

 O Tribunal de Contas tem por ofício representar ao Poder competente 

sempre que verificar irregularidades ou abusos apurados.  

Exemplificando: Sempre que o TC identificar um dano ao erário público, ele 

deve promover as ações necessárias visando o ressarcimento do dano e também 

deverá aplicar as sanções administrativas previstas. Além disso, se a situação 

for tipificada como crime, o TC obrigatoriamente deverá representar ao 

Ministério Público para que sejam promovidas as ações cíveis e penais cabíveis. 

    

CF. Art. § 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou 

multa terão eficácia de título executivo. 

 A decisão do Tribunal da qual resulte imputação de débito ou cominação 

de multa torna a dívida líquida e certa e tem eficácia de título executivo. Nesse 

caso, o responsável é notificado para, no prazo determinado, recolher o valor 

devido. Se o responsável, após ter sido notificado, não recolher 

tempestivamente a importância devida, é formalizado processo de cobrança 

executiva para que seja promovida a cobrança judicial da dívida ou o arresto de 

bens. 

 Exemplo: Edital de 

Concurso sem vaga 

para deficiente 

Exemplo: Contrato de 

Serviço de Limpeza 

sem licitação. 
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 Todavia, não competem aos Tribunais de Contas procederem à execução 

de suas decisões. A condenação em débito ou multa é feita pelo TC, mas a 

cobrança judicial da dívida compete ao erário ou cofre credor (União, Estados, 

DF, Municípios ou outras entidades personalizadas), que devem providenciá-los 

por meio de seus órgãos de defesa jurídica. 

Erário/Cofre Cobrança por meio de

União Advocacia-Geral da 

União (AGU)

Estados e Distrito Federal Procuradorias Estaduais 

e Distritais

Municípios Prefeito ou Procurador 

Municipal

Autarquias, Fundações e 

Empresas Estatais

Departamentos 

Jurídicos
  

 

Sintetizando, temos: 

 

 

CF. Art. 71 § 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e 

anualmente, relatório de suas atividades. 

 O Tribunal de Contas deve dar ciência de suas atividades ao Parlamento 

via apresentação de relatórios de suas atividades.  Portanto, o TC deve 

apresentar anualmente cinco relatórios de atividades, sendo quatro trimestrais e 

um anual.  

Alerta: O Relatório de Atividade não é uma prestação de contas e deve ser 

apresentado trimestralmente e anualmente. 
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g. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA DO TCU 

 

CF. Art. 161 - Parágrafo único - O Tribunal de Contas da União efetuará o 

cálculo das quotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso II. 

 Compete o TCU calcular anualmente as quotas do Fundo de Participação 

dos Municípios, do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, e 

dos Fundos de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que servirão 

de rateio do valor arrecadado pelos respectivos fundos. Esse cálculo obedece 

aos critérios fixados em legislação complementar e ordinária. 

 Os coeficientes de participação dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios são fixados pelo TC, com base nos dados populacionais fornecidos 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até o último 

dia de cada exercício, vigorando no ano subsequente.  

Alertas: 

1- O TCU fixa os coeficientes individuais de participação (percentual). Já o valor 

financeiro a repassar deve ser calculado pela Secretaria do Tesouro Nacional.  

2 - O TCU fiscaliza a entrega dos recursos (montante e prazo). Já a fiscalização 

da aplicação dos recursos é feita pelos Tribunais de Contas dos Estados e 

Municípios. 

3 - O TCU recebe e processa as reclamações em caso de repasse efetuado a 

menor ou com atraso. 

 

h. COMPETÊNCIA CORRETIVA DA COMISSÃO MISTA DE 
ORÇAMENTO 

 

CF - Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, §1º, 

diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de 

investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar 

à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os 

esclarecimentos necessários.  

§ 1º - Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a 

Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no 

prazo de trinta dias.  



 
www.thcursos.com.br 

 
 

 
               CURSO EM PDF – AUDITORIA E CONTROLE NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALERJ 2016  
Prof. Alexandre Teshima 

 

25 
 

§ 2º - Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o 

gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá 

ao Congresso Nacional sua sustação. 

Por determinação constitucional, deve existir uma comissão de orçamento 

em todos os parlamentos federal, estadual e municipal com objetivo de fiscalizar 

o orçamento e promover outras competências estabelecidas na Constituição 

Federal.  

A Comissão de Orçamento, no exercício da fiscalização da execução do 

orçamento, poderá solicitar esclarecimento ao gestor e até pronunciamento 

conclusivo ao Tribunal de Contas caso seja detectado indícios de despesas não 

autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de 

subsídios não aprovados. Em certos casos, a referida comissão poderá até 

propor ao Congresso Nacional a sustação da despesa casa julgue que o gasto 

possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública. 

Sintetizando, temos: 

 

 

    

 

 

Alerta: A Comissão de Orçamento não susta o gasto, apenas propõe ao Poder 

Legislativo a sua sustação. 

 

 

Exemplo: Construção de estádio de futebol pelo Governo sem a devida 

autorização orçamentária.   
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2. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

 

1 - O Controle Externo dos Municípios de Goiás e do Ceara são realizados por 

um órgão municipal chamado de Tribunais de Contas dos Municípios. 

  

2 – O controle externo do Estado de Minas Gerais e dos respectivos municípios é 

exercido exclusivamente pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.  

 

3 – Um determinado estado, através de uma emenda a constituição estadual, 

criou um tribunal de contas para fiscalizar exclusivamente todos os seus 

respectivos municípios.  

 

4 – O TCU fiscaliza as contas do Distrito Federal e os Territórios. 

 

5 – A Prestação de Contas do Presidente da República é julgada pelo Congresso 

Nacional após parecer prévio do Tribunal de Contas. 

 

6 – A tomada de Contas do Presidente da República é responsabilidade do 

Congresso Nacional. 

 

7 – A prestação de contas do Presidente da República deverá ser encaminhada 

até 60 dias do início do exercício financeiro. 

 

8 – 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 sistema de controle interno de cada Poder e pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo. 

 

9 – As pessoas físicas ou jurídicas de direito privado não estão sujeitas a 

prestação de contas mesmo que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 

administre dinheiros, bens e valores públicos. 
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10 – Compete ao Tribunal de Contas da União apreciar as contas prestadas 

anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá 

ser elaborado em sessenta dias do início da sessão legislativa. 

 

11 – Compete ao TC emitir parecer prévio nas contas dos administradores e 

demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração 

direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo 

Poder Público. 

 

12 - Compete ao TC julgar as contas daqueles que derem causa a perda, 

extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. 

 

13 – Compete ao TC apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de 

admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, 

incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, inclusive as 

nomeações para cargo de provimento em comissão. 

 

14 - Compete ao TC apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de 

concessões de aposentadorias, reformas e pensões e as melhorias posteriores 

que alterem o fundamento legal do ato concessório. 

 

15 – O TC poderá realizar inspeções e auditorias em órgãos do Poder 

Legislativo, Executivo e Judiciário por iniciativa própria ou do Poder Legislativo. 

 

16 – O TCU deverá prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, 

por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões ou por 

qualquer parlamentar, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções 

realizadas. 

 

17 - Compete a TCU fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais 

em que o Brasil tem a minoria do capital.  
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18 – Compete ao TCU 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. 

 

19 - Compete ao TC aplicar aos responsáveis sanções penais, em caso de 

ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, desde que previstas em lei. 

 

20 – O TC, ao verificar uma ilegalidade praticada por um administrador público, 

poderá fixar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei.   

 

21 – Compete ao TC sustar, se não atendido, a execução do ato ou contrato 

impugnado, comunicando a decisão ao Poder Legislativo.  

 

22 A Fiscalização Operacional esta relacionada a verificação do cumprimento de 

metas, resultados, eficácia e eficiência da gestão dos recursos públicos.  

 

23 – A Fiscalização Patrimonial está relacionada ao controle e conservação de 

bens públicos. 

 

24 - A Comissão Mista de Orçamento diante de indícios de despesas não 

autorizadas poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no 

prazo de 30 dias preste os esclarecimentos necessários. Se não prestados os 

esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao 

TC pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de cinco dias. 

 

25 – Em caso de despesas não autorizadas confirmadas em parecer conclusivo 

do TC como irregular, a Comissão Mista de Orçamento se julgar que o gasto 

possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, poderá sustar 

diretamente a despesa. 
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26 - O TCU encaminhará ao Congresso Nacional, quadrimestralmente e 

anualmente, relatório de suas atividades. 

 

27 – Qualquer decisão do Tribunal de Contas terá eficácia de título executivo. 

 

28 – De acordo com a CF, o TC pode sustar, se não atendido, a execução do ato 

impugnado. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente 

pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as 

medidas cabíveis.   

 

3. GABARITO COMENTADO – EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

 

01 E O Tribunal de Contas dos Munícipios (TCMS) é um órgão estadual. 

02 E O Controle Externo é exercício pelo Tribunal de Contas e pelo 

Poder Legislativo. 

03 C  

04 E Quem fiscalização as contas do Distrito Federal é o TCDF. 

05 C  

06 E A tomada de contas do presidente da república é responsabilidade 

privativa da Câmara dos Deputados 

07 E 60 dias do início da sessão legislativa. 

08 C  

09 E As pessoas físicas ou jurídicas de direito privado estão sujeitas a 

prestação de contas. 

10 E O parecer prévio deverá ser elaborado em sessenta dias do 

recebimento das contas. 

11 E Compete ao TC julgar as contas dos administradores 

12 C  

13 E As nomeações para cargo de provimento em comissão não são 



 
www.thcursos.com.br 

 
 

 
               CURSO EM PDF – AUDITORIA E CONTROLE NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALERJ 2016  
Prof. Alexandre Teshima 

 

30 
 

apreciadas para fins de registro. 

14 C  

15 C  

16 E Não são todos os parlamentares que possuem esta prerrogativa, 

só os presidentes das casas e comissões.  

17 C  

18 C  

19 E As sanções penais não são aplicadas pelo TC. 

20 C  

21 E O contrato só pode ser sustado pelo Poder Legislativo. 

22 C  

23 C  

24 E Os esclarecimentos deverão ser prestados em 5 dias e o parecer 

conclusivo em 30 dias.  

25 E A Comissão de Orçamento não susta a despesa, apenas propõe ao 

PL a sua sustação. 

26 E O Relatório de atividades é encaminhado trimestralmente. 

27 E Só decisão que impute débito ou multa. 

28 C  

 

4. EXERCÍCIOS DE CONCURSOS 

 

1. FCC 2015 - TCMGO- Auditor de Controle Externo - Área Finalística 

Contábil A Constituição Federal estabeleceu um elenco de competências ao 

controle externo que abrange a sustação de contratos. Nos termos do que 

dispõem tais normas constitucionais, o ato de sustação de contrato  

(A) será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará ao Poder 

Executivo as medidas cabíveis.  
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(B) é de competência do Tribunal de Contas, desde que esteja previamente 

autorizado pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal.  

(C) será adotado diretamente pelo Tribunal de Contas, comunicando a decisão à 

Câmara dos Deputados.  

(D) será efetivado pelo Congresso Nacional ou pelo Poder Executivo no prazo de 

180 dias ou então exaure-se-á a competência.  

(E) será adotado diretamente pelo Tribunal de Contas, comunicando a decisão 

ao Senado Federal. 

 

2. FCC 2015 - TCMGO- Auditor de Controle Externo - Área Finalística 

Contábil Referente a fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos 

Municípios, considere:  

I. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, diante de indícios de 

despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não 

programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade 

governamental responsável que, no prazo de três dias, preste os 

esclarecimentos necessários.  

II. Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a 

Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no 

prazo de trinta dias.  

III. Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o 

gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá 

ao Congresso Nacional sua sustação.  

Está correto o que se afirma APENAS em  

(A) I e II.  

(B) I e III.  

(C) III.  

(D) II.  

(E) II e III. 

 

3. FCC 2015 – TCECE – AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – AREA 

CONTROLE EXTERNO No exercício do controle externo, uma das medidas que 
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pode ser adotada é a sustação de contratos. Nos termos da Constituição 

Federal, esse ato de sustação será adotado diretamente pelo  

(A) Tribunal de Contas.  

(B) Congresso Nacional.  

(C) Plenário do Tribunal de Contas.  

(D) Presidente da República.  

(E) Ministério Público. 

 

4. FCC 2015 – TCECE – AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – AREA 

CONTROLE EXTERNO A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, entre outros, do Poder Executivo e das empresas 

estatais dependentes, no âmbito dos Estados, será exercida  

(A) pelo Tribunal de Contas dos Municípios, onde houver.  

(B) pelo Tribunal de Contas do Estado, mediante autorização da Assembleia 

Legislativa.  

(C) pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder.  

(D) pelo Tribunal de Contas do Estado, mediante julgamento das contas 

prestadas anualmente.  

(E) pela Assembleia Legislativa, com o auxílio da Controladoria Geral do Estado. 

 

5  FGV 2015 TCE-RJ – AUDITOR SUBSTITUTO À luz do princípio da 

separação de Poderes insculpido na Constituição de 1988, considerada a 

concepção contemporânea de Estado policrático, o Tribunal de Contas:  

(A) é órgão auxiliar do Poder Legislativo, a ele tecnicamente subordinado;  

(B) é órgão auxiliar dos Poderes Executivo e Legislativo;  

(C) é órgão funcionalmente vinculado ao Poder Legislativo, mas dotado de 

autonomia;  

(D) é órgão jurisdicional com competência preparatória do controle judicial das 

contas públicas;  

(E) não ostenta “poderes” no sentido constitucional do termo. 
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6. FCC 2015 – TCE-AM Analista Técnico de Controle Externo - Auditoria 

Governamental Diante de indícios da realização de despesas não autorizadas 

no orçamento da União, ainda que sob a forma de investimentos não 

programados ou de subsídios não aprovados, uma comissão mista permanente 

poderá solicitar à autoridade governamental responsável que preste os 

esclarecimentos necessários. Essa comissão é constituída por  

(A) membros do Tribunal de Contas da União.  

(B) membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  

(C) membros do Conselho Nacional de Justiça.  

(D) Senadores e Deputados Federais.  

(E) Senadores, Deputados Federais e membros do Conselho Nacional de Justiça. 

 

7. FCC 2013 – TCE-AM Analista Técnico de Controle Externo - Auditoria 

Governamental O Tribunal de Contas  

(A) auxilia o Legislativo na fiscalização da aplicação de subvenções e na 

apreciação de renúncia de receitas.  

(B) é subordinado ao Poder Legislativo, ao qual auxilia no exercício do Controle 

Externo.  

(C) integra o Poder Legislativo, por força de disposição constitucional.  

(D) não integra nenhum dos Poderes, condição assegurada por cláusula pétrea 

constitucional.  

(E) tem a titularidade do exercício do controle externo e suas decisões de que 

resultem multa ou imputação de débito tem a natureza de título executivo. 

 

8. FCC 2013 – TCE-SP – AUDITOR O controle externo, a cargo do Congresso 

Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 

compete  

(A) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 

mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em noventa dias a contar de 

seu recebimento.  
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(B) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 

bens e valores públicos da administração direta e indireta, excluídas as funda 

ções e sociedades 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.  

(C) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 

pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações 

para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de 

aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que 

não alterem o fundamento legal do ato concessório.  

(D) realizar, por iniciativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 

Comissão técnica ou de inqué- rito, vedada a iniciativa própria, inspeções e 

auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário.  

(E) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital 

social a União participe, de forma direta ou indireta, independentemente dos 

termos do tratado constitutivo. 

 

9. FCC 2013 – TCE-SP – AUDITOR O Tribunal de Contas da União NÃO tem 

competência para  

(A) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 

irregularidade de contas, as sanções previstas em lei complementar, que 

estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao 

erário.  

(B) prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de 

suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados 

de auditorias e inspeções realizadas.  

(C) 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.  

(D) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.  

(E) sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a 

decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. 
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10 CESPE 2013 – TCU Auditor Federal de Controle Externo - Auditoria 

Governamental São competências do TCU a análise técnico-jurídica e o 

julgamento das contas prestadas anualmente pelo presidente da República e a 

emissão de pareceres gerais.  

 

11 CESPE 2013 – TCU Auditor Federal de Controle Externo - Auditoria 

Governamental Compete ao TCU auxiliar o Congresso Nacional a exercer a 

fiscalização das contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital a 

União participe, desde que a participação se dê de forma direta.  

 

12 CESPE 2013 – TCU Auditor Federal de Controle Externo - Auditoria 

Governamental No uso de sua função sancionadora, pode o TCU, no caso de 

ilegalidade, fixar prazo para que o órgão ou entidade adote providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei.  

 

13 FEMPERJ 2012 – TCE-RJ Analista de Controle Externo Área de 

Controle Externo - Controle Externo O Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro concluiu pela ilegalidade de ato administrativo praticado pela 

Secretaria Estadual de Saúde e assinou prazo para que o referido órgão 

adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. A Secretaria 

Estadual de Saúde, contudo, não atendeu à determinação do Tribunal de 

Contas. Nesse caso, competirá ao Tribunal de Contas:  

A) representar à Assembleia Legislativa sobre a ilegalidade apurada, competindo 

ao Poder Legislativo Estadual a sustação do ato;  

B) anular o ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa;  

C) sustar a execução do ato impugnado, comunicando a decisão ao Poder 

Executivo Estadual;  

D) suspender os efeitos financeiros do ato impugnado, comunicando a decisão à 

Procuradoria-Geral do Estado;  

E) sustar a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia 

Legislativa.  
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14 CESPE – TCU 2009 -  A CF conferiu ao TCU a competência para julgar as 

contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos da administração direta e indireta, porém não atribuiu a esse tribunal 

competência para aplicar sanções aos responsáveis quando constatada a 

ocorrência de ilegalidade de despesa ou de irregularidade de contas, por se 

tratar de competência exclusiva do Congresso Nacional. 

 

15 CESPE – TCU 2009 Apesar de ser órgão que auxilia o Poder Legislativo no 

controle externo, o TCU pode realizar, por iniciativa própria, inspeções e 

auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário. 

 

16 CESPE – TCU 2009 A função corretiva exercida pelo controle externo 

manifesta-se por meio de atos tais como a sustação imediata de contratos 

considerados irregulares, que deve ser comunicada ao Congresso Nacional, para 

que este determine as medidas cabíveis. 

 

17 CESPE – TCU 2009 O cidadão que, em meio a uma manifestação pública, 

for identificado como o responsável pela destruição de um veículo de uma 

universidade pública constituída na forma de fundação, estará sujeito a 

julgamento pelo TCU, em razão do ato que praticou. 

 

18 CESPE – TCU 2009 Se o governo brasileiro decidir que a PETROBRAS 

formará com a Bolívia uma empresa binacional de exploração de petróleo, 

caberá ao TCU fiscalizar as contas nacionais dessa nova empresa.  

 

19 SMA - TCMRJ 2011 - A Constituição de 1988 ampliou significativamente as 

competências do Tribunal de Contas da União e, consequentemente, dos 

Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios. Constitui competência desses 

tribunais: 

(A) julgar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo 

(B) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, 

a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público 
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(C) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 

irregularidade de contas, as sanções de caráter criminal previstas em lei  

(D) anular atos administrativos negociais  

(E) sustar, se não atendido, a execução de contrato administrativo impugnado, 

comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal 

 

5. GABARITO COMENTADO - EXERCÍCIOS DE CONCURSOS 

 

1. FCC 2015 - TCMGO- Auditor de Controle Externo - Área Finalística 

Contábil A Constituição Federal estabeleceu um elenco de competências ao 

controle externo que abrange a sustação de contratos. Nos termos do que 

dispõem tais normas constitucionais, o ato de sustação de contrato  

(A) será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará ao Poder 

Executivo as medidas cabíveis.  

(B) é de competência do Tribunal de Contas, desde que esteja previamente 

autorizado pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal.  

(C) será adotado diretamente pelo Tribunal de Contas, comunicando a decisão à 

Câmara dos Deputados.  

(D) será efetivado pelo Congresso Nacional ou pelo Poder Executivo no prazo de 

180 dias ou então exaure-se-á a competência.  

(E) será adotado diretamente pelo Tribunal de Contas, comunicando a decisão 

ao Senado Federal. 

Gabarito A 

O Tribunal de Contas não susta contrato, neste casos o ato de sustação deverá 

ser adotado diretamente pelo Poder Legislativo. 

 

2. FCC 2015 - TCMGO- Auditor de Controle Externo - Área Finalística 

Contábil Referente a fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos 

Municípios, considere:  

I. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, diante de indícios de 

despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não 

programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade 
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governamental responsável que, no prazo de três dias, preste os 

esclarecimentos necessários.  

II. Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a 

Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no 

prazo de trinta dias.  

III. Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o 

gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá 

ao Congresso Nacional sua sustação.  

Está correto o que se afirma APENAS em  

(A) I e II.  

(B) I e III.  

(C) III.  

(D) II.  

(E) II e III. 

Gabarito E 

I. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, diante de indícios de 

despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não 

programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade 

governamental responsável que, no prazo de três dias, preste os 

esclarecimentos necessários.  

O prazo é de 5 dias e não 3 dias. 

 

3. FCC 2015 – TCECE – AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – AREA 

CONTROLE EXTERNO No exercício do controle externo, uma das medidas que 

pode ser adotada é a sustação de contratos. Nos termos da Constituição 

Federal, esse ato de sustação será adotado diretamente pelo  

(A) Tribunal de Contas.  

(B) Congresso Nacional.  

(C) Plenário do Tribunal de Contas.  

(D) Presidente da República.  

(E) Ministério Público. 
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Gabarito B. 

Contrato só poderá ser sustado pelo Poder Legislativo. 

 

4. FCC 2015 – TCECE – AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – AREA 

CONTROLE EXTERNO A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, entre outros, do Poder Executivo e das empresas 

estatais dependentes, no âmbito dos Estados, será exercida  

(A) pelo Tribunal de Contas dos Municípios, onde houver.  

(B) pelo Tribunal de Contas do Estado, mediante autorização da Assembleia 

Legislativa.  

(C) pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder.  

(D) pelo Tribunal de Contas do Estado, mediante julgamento das contas 

prestadas anualmente.  

(E) pela Assembleia Legislativa, com o auxílio da Controladoria Geral do Estado. 

Gabarito C 

As regras do caput do artigo 70 da CF, pelo Princípio da Simetria Concêntrica, 

são aplicadas aos Estados. Em face do exposto, nos estados, a fiscalização será 

exercida pela Assembleia Legislativa e pelo sistema de controle interno de cada 

poder.   

 

5  FGV 2015 TCE-RJ – AUDITOR SUBSTITUTO À luz do princípio da 

separação de Poderes insculpido na Constituição de 1988, considerada a 

concepção contemporânea de Estado policrático, o Tribunal de Contas:  

(A) é órgão auxiliar do Poder Legislativo, a ele tecnicamente subordinado;  

(B) é órgão auxiliar dos Poderes Executivo e Legislativo;  

(C) é órgão funcionalmente vinculado ao Poder Legislativo, mas dotado de 

autonomia;  

(D) é órgão jurisdicional com competência preparatória do controle judicial das 

contas públicas;  

(E) não ostenta “poderes” no sentido constitucional do termo. 
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Gabarito C 

A doutrina estabelece duas correntes em relação ao tema, a primeira afirma que 

o Tribunal de Contas não pertence a nenhum poder e a segunda afirma que o 

Tribunal de Contas pertence ao Poder Legislativo porém dotado de autonomia. 

Neste caso, a questão se baseou na segunda corrente.   

 

6. FCC 2015 – TCE-AM Analista Técnico de Controle Externo - Auditoria 

Governamental Diante de indícios da realização de despesas não autorizadas 

no orçamento da União, ainda que sob a forma de investimentos não 

programados ou de subsídios não aprovados, uma comissão mista permanente 

poderá solicitar à autoridade governamental responsável que preste os 

esclarecimentos necessários. Essa comissão é constituída por  

(A) membros do Tribunal de Contas da União.  

(B) membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  

(C) membros do Conselho Nacional de Justiça.  

(D) Senadores e Deputados Federais.  

(E) Senadores, Deputados Federais e membros do Conselho Nacional de Justiça. 

Gabarito D 

Na União, a Comissão Mista de Orçamento é formada por deputados e 

senadores.  

 

7. FCC 2013 – TCE-AM Analista Técnico de Controle Externo - Auditoria 

Governamental O Tribunal de Contas  

(A) auxilia o Legislativo na fiscalização da aplicação de subvenções e na 

apreciação de renúncia de receitas.  

(B) é subordinado ao Poder Legislativo, ao qual auxilia no exercício do Controle 

Externo.  

(C) integra o Poder Legislativo, por força de disposição constitucional.  

(D) não integra nenhum dos Poderes, condição assegurada por cláusula pétrea 

constitucional.  

(E) tem a titularidade do exercício do controle externo e suas decisões de que 

resultem multa ou imputação de débito tem a natureza de título executivo. 
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Gabarito A 

Vamos analisar os itens: 

(A) auxilia o Legislativo na fiscalização da aplicação de subvenções e na 

apreciação de renúncia de receitas.  

Correto. O Artigo 70 da CF estabelece que a fiscalização da aplicação de 

subvenções e na apreciação de renúncia de receitas é competência do Poder 

Legislativo mediante controle externo e o Artigo 71 da CF determina que o 

controle externo feito pelo PL será exercido com auxílio do Tribunal de Contas.  

(B) é subordinado ao Poder Legislativo, ao qual auxilia no exercício do Controle 

Externo.  

Errado. O Tribunal de Contas auxilia (colabora) o Poder Legislativo no exercício 

do controle externo, mas sem subordinação.  

(C) integra o Poder Legislativo, por força de disposição constitucional. 

Errado. Não há dispositivo na CF afirmando que o Tribunal de Contas pertence 

ao Poder Legislativo.  

(D) não integra nenhum dos Poderes, condição assegurada por cláusula pétrea 

constitucional. 

Errado. Não existe cláusula pétrea constitucional neste sentido. 

(E) tem a titularidade do exercício do controle externo e suas decisões de que 

resultem multa ou imputação de débito tem a natureza de título executivo. 

Errado. A titularidade do controle externo é do Poder Legislativo. 

 

8. FCC 2013 – TCE-SP – AUDITOR O controle externo, a cargo do Congresso 

Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 

compete  

(A) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 

mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em noventa dias a contar de 

seu recebimento.  

(B) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 

bens e valores públicos da administração direta e indireta, excluídas as 

fundações e sociedades 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.  



 
www.thcursos.com.br 

 
 

 
               CURSO EM PDF – AUDITORIA E CONTROLE NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALERJ 2016  
Prof. Alexandre Teshima 

 

42 
 

(C) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 

pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações 

para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de 

aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que 

não alterem o fundamento legal do ato concessório.  

(D) realizar, por iniciativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 

Comissão técnica ou de inquérito, vedada a iniciativa própria, inspeções e 

auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário.  

(E) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital 

social a União participe, de forma direta ou indireta, independentemente dos 

termos do tratado constitutivo. 

Gabarito C 

Analisando as alternativas, temos: 

(A) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 

mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em noventa dias a contar de 

seu recebimento.  

Errado. Sessenta dias e não noventa dias. 

(B) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 

bens e valores públicos da administração direta e indireta, excluídas as 

fundações e sociedades 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.  

Errado. As fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 

Federal não devem ser excluídas. 

(C) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 

pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações 

para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de 

aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que 

não alterem o fundamento legal do ato concessório. 

Correto.  

(D) realizar, por iniciativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 

Comissão técnica ou de inquérito, vedada a iniciativa própria, inspeções e 
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auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário. 

Errado. As inspeções e auditorias poderão ser realizadas por iniciativa do próprio 

Tribunal de Contas. 

(E) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital 

social a União participe, de forma direta ou indireta, independentemente dos 

termos do tratado constitutivo. 

Errado. Depende de tratado constitutivo. 

 

9. FCC 2013 – TCE-SP – AUDITOR O Tribunal de Contas da União NÃO tem 

competência para  

(A) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 

irregularidade de contas, as sanções previstas em lei complementar, que 

estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao 

erário.  

(B) prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de 

suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados 

de auditorias e inspeções realizadas.  

(C) 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.  

(D) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.  

(E) sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a 

decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. 

Gabarito A 

(A) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 

irregularidade de contas, as sanções previstas em lei complementar, que 

estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao 

erário.  

A opção está errada pois as sanções são prevista em lei (ordinária) e não 

complementar.  
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10 CESPE 2013 – TCU Auditor Federal de Controle Externo - Auditoria 

Governamental São competências do TCU a análise técnico-jurídica e o 

julgamento das contas prestadas anualmente pelo presidente da República e a 

emissão de pareceres gerais.  

Gabarito: Errado. 

Quem julga as contas do presidente da república é o Congresso Nacional. 

 

11 CESPE 2013 – TCU Auditor Federal de Controle Externo - Auditoria 

Governamental Compete ao TCU auxiliar o Congresso Nacional a exercer a 

fiscalização das contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital a 

União participe, desde que a participação se dê de forma direta.  

Gabarito: Errado. 

A participação poderá ser realizada de forma direta e indireta. 

 

12 CESPE 2013 – TCU Auditor Federal de Controle Externo - Auditoria 

Governamental No uso de sua função sancionadora, pode o TCU, no caso de 

ilegalidade, fixar prazo para que o órgão ou entidade adote providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei.  

Gabarito: Errado.  

Função Corretiva e não sancionadora. 

É o que dispõe a CF em seu Art. 71 que trata das competências do TC: 

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

 

13 FEMPERJ 2012 – TCE-RJ Analista de Controle Externo Área de 

Controle Externo - Controle Externo O Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro concluiu pela ilegalidade de ato administrativo praticado pela 

Secretaria Estadual de Saúde e assinou prazo para que o referido órgão 

adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. A Secretaria 

Estadual de Saúde, contudo, não atendeu à determinação do Tribunal de 

Contas. Nesse caso, competirá ao Tribunal de Contas:  
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A) representar à Assembleia Legislativa sobre a ilegalidade apurada, competindo 

ao Poder Legislativo Estadual a sustação do ato;  

B) anular o ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa;  

C) sustar a execução do ato impugnado, comunicando a decisão ao Poder 

Executivo Estadual;  

D) suspender os efeitos financeiros do ato impugnado, comunicando a decisão à 

Procuradoria-Geral do Estado;  

E) sustar a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia 

Legislativa.  

Gabarito E 

O Tribunal de Contas poderá sustar a execução de ato. Neste caso deverá 

comunicar ao Poder Legislativo. 

 

14 CESPE – TCU 2009 -  A CF conferiu ao TCU a competência para julgar as 

contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos da administração direta e indireta, porém não atribuiu a esse tribunal 

competência para aplicar sanções aos responsáveis quando constatada a 

ocorrência de ilegalidade de despesa ou de irregularidade de contas, por se 

tratar de competência exclusiva do Congresso Nacional. 

Gabarito: Errado. 

O TC tem competência para aplicar sanções previstas em lei. 

15 CESPE – TCU 2009 Apesar de ser órgão que auxilia o Poder Legislativo no 

controle externo, o TCU pode realizar, por iniciativa própria, inspeções e 

auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário. 

Gabarito: Certo.  

É o que estabelece o art. 71 da CF que trata das competências do TC. 

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades 

administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais 

entidades referidas no inciso II; 



 
www.thcursos.com.br 

 
 

 
               CURSO EM PDF – AUDITORIA E CONTROLE NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALERJ 2016  
Prof. Alexandre Teshima 

 

46 
 

 

16 CESPE – TCU 2009 A função corretiva exercida pelo controle externo 

manifesta-se por meio de atos tais como a sustação imediata de contratos 

considerados irregulares, que deve ser comunicada ao Congresso Nacional, para 

que este determine as medidas cabíveis. 

Gabarito: Errado. 

O TC não susta contratos. 

 

17 CESPE – TCU 2009 O cidadão que, em meio a uma manifestação pública, 

for identificado como o responsável pela destruição de um veículo de uma 

universidade pública constituída na forma de fundação, estará sujeito a 

julgamento pelo TCU, em razão do ato que praticou. 

Gabarito: Certo 

Qualquer pessoa responsável por dano ao erário público está sujeita a 

julgamento pelo TCU em razão do ato que praticou. 

É o que dispõe o art. 71 da CF que estabelece aos competências dos Tribunais 

de Contas. 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 

bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as 

fundações e sociedades 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; 

 

18 CESPE – TCU 2009 Se o governo brasileiro decidir que a PETROBRAS 

formará com a Bolívia uma empresa binacional de exploração de petróleo, 

caberá ao TCU fiscalizar as contas nacionais dessa nova empresa.  

Gabarito: Certo 

É o que dispõe o art. 71 da CF que estabelece as competências do Tribunal de 

Contas. 

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo 

capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do 

tratado constitutivo; 
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19 SMA - TCMRJ 2011 - A Constituição de 1988 ampliou significativamente as 

competências do Tribunal de Contas da União e, consequentemente, dos 

Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios. Constitui competência desses 

tribunais: 

(A) julgar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo 

(B) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, 

a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público 

(C) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 

irregularidade de contas, as sanções de caráter criminal previstas em lei  

(D) anular atos administrativos negociais  

(E) sustar, se não atendido, a execução de contrato administrativo impugnado, 

comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal 

Gabarito B 

Analisando as alternativas, temos: 

(A) julgar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo 

Quem julga as contas do chefe do Poder Executivo é o Poder Legislativo. 

(B) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, 

a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público 

Correto. 

(C) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 

irregularidade de contas, as sanções de caráter criminal previstas em lei  

O TC só aplica sanção administrativa. 

(D) anular atos administrativos negociais 

O TC susta ato, quem anula é próprio poder responsável pelo ato ou o poder 

judiciário.  

(E) sustar, se não atendido, a execução de contrato administrativo impugnado, 

comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal 

O TC não susta contrato. 

 


