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BRASÍLIA, MARÇO DE 2017 

Proposta de Emenda Constitucional 

para a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas 

 

 

Art. 1º Esta Emenda Constitucional acrescenta o inciso XXX ao artigo 22 da Constituição              

Federal, acrescenta o artigo 73-A à Constituição Federal, altera a alínea “r” do inciso I do                

artigo 102 da Constituição Federal, acrescenta os §§1º a 4º ao artigo 130 da Constituição               

Federal, e acrescenta o artigo 29-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

Art. 2º O art. 22 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido de um inciso com a                 

seguinte redação:  

 

“Art. 22. ..............................................................................................  

XXX - processo de controle externo no âmbito dos Tribunais de Contas.” 

 

Art. 3º A Constituição Federal passa a vigorar acrescida do seguinte art. 73-A:  

 

“Art. 73-A. O Conselho Nacional dos Tribunais de Contas compõe-se de onze            

membros com mais de trinta e cinco anos de idade, com mandato de dois anos,               

admitida uma recondução, sendo: 

I – o Presidente do Tribunal de Contas da União; 

II – o Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União; 

III – três Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal,              

indicados pela entidade representativa de caráter nacional; 

IV – um Conselheiro dos Tribunais de Contas dos Municípios, indicado pela            
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entidade representativa de caráter nacional; 

V – um Auditor de Tribunal de Contas referido no §4º do artigo 73, indicado pela                

entidade representativa de caráter nacional; 

VI – um membro do Ministério Público de Contas, indicado pela entidade            

representativa de caráter nacional; 

VII – um advogado, detentor de notável conhecimento técnico e reputação ilibada,            

indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; e 

VIII – dois cidadãos de notável conhecimento técnico e reputação ilibada,           

indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 

 

§1º. O Conselho será presidido pelo Presidente do Tribunal de Contas da União e,              

nas suas ausências e impedimentos, pelo outro membro deste Tribunal. 

 

§2º. Os membros indicados serão nomeados pelo Presidente da República, depois           

de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 

 

§3º. O membro do Conselho não poderá concorrer aos cargos de que trata o §2º               

do artigo 73 durante o período do mandato e até dois anos depois do seu término,                

ressalvados o Auditor e o membro do Ministério Público de Contas, se a             

composição da lista se sujeitar ao critério da antiguidade. 

 

§4º Fica vedado o exercício cumulativo dos mandatos de Presidente do Tribunal            

de Contas e de membro do Conselho, ressalvado o previsto no §1º. 

 

§5º. Não efetuadas as indicações previstas neste artigo no prazo de até cento e              

oitenta dias anteriores ao término dos mandatos, caberá ao Tribunal de Contas da             

União realizá-las. 
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§6º. São órgãos do Conselho, além dos demais previstos em lei: 

I – o Plenário;  

II – a Presidência;  

III – a Corregedoria Nacional;  

IV – a Câmara de Uniformização de Jurisprudência;  

V – os Conselheiros;  

VI – as Comissões; e  

VII – a Ouvidoria Nacional. 

 

§7º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira dos            

Tribunais de Contas e do cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros,            

bem como assegurar a uniformidade de interpretação de normas no âmbito de sua             

atuação, cabendo-lhe: 

I – zelar pela autonomia dos Tribunais de Contas e pelo cumprimento de suas              

determinações, podendo expedir atos regulamentares, determinar e recomendar        

providências, bem como estabelecer metas e indicadores de desempenho         

institucional; 

II – apreciar, de ofício ou mediante provocação, a validade de atos de gestão              

praticados por membros dos Tribunais de Contas, podendo desconstituí-los,         

revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao            

cumprimento da lei; 

III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos dos Tribunais             

de Contas, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos Tribunais,           

podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar atos que importem           

em sanções administrativas, assegurada a ampla defesa;  

IV – representar ao Ministério Público em caso de crime contra a administração             

pública ou de abuso de autoridade; 

V – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de            
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membros dos Tribunais de Contas; 

VI – elaborar e divulgar semestralmente relatório estatístico sobre atos realizados           

pelos Tribunais de Contas; 

VII – elaborar e divulgar relatório anual, propondo as providências que julgar            

necessárias, sobre a situação dos Tribunais de Contas no País e as atividades do              

Conselho, que deve integrar mensagem do Presidente do Tribunal de Contas da            

União a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão             

legislativa; e 

VIII – uniformizar a jurisprudência dos Tribunais de Contas, na forma dos §§9º e              

10. 

 

§8º. O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor Nacional, dentre           

os membros dos Tribunais de Contas que o integram, vedada a recondução,            

competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas em Lei, as           

seguintes: 

I – conhecer de reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas a            

membros, órgãos e serviços dos Tribunais de Contas; 

II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral; e 

III – requisitar e designar membros dos Tribunais de Contas, delegando-lhes           

atribuições, bem como requisitar servidores de qualquer Tribunal de Contas. 

 

§9º. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência, presidida pelo Presidente do           

Conselho, ao qual é assegurado o direito de voto em todos os processos, é              

composta pelos membros dos Tribunais de Contas que o integram e suas sessões             

serão preferencialmente virtuais.  

 

§10. Compete à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, além das atribuições           

que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes:  
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I – reconhecer, por maioria absoluta, de ofício ou por provocação de Tribunal de              

Contas, a existência de controvérsia atual acerca da interpretação de norma           

constitucional ou de âmbito nacional entre os Tribunais de Contas que acarrete            

grave insegurança jurídica ou relevante prejuízo do ponto de vista fiscal,           

financeiro, orçamentário, econômico, patrimonial, contábil e social; 

II – reconhecida a controvérsia, aprovar, por maioria absoluta, enunciado de           

caráter vinculante em relação aos Tribunais de Contas, acerca da interpretação de            

norma; e 

III – julgar reclamação contra decisões dos Tribunais de Contas que contrariem            

enunciados da Câmara, podendo anulá-las e determinar novo julgamento. 

 

§11. Junto ao Conselho oficiará o Procurador-Geral do Ministério Público de           

Contas da União.  

 

§12. Compete à Ouvidoria Nacional do Conselho:  

I - receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros,           

órgãos e serviços dos Tribunais de Contas, representando ao Corregedor          

Nacional; 

II – instituir e manter portal nacional de transparência e visibilidade dos Tribunais             

de Contas, para registro de: 

a) relatórios, instruções processuais, pareceres e deliberações referentes a         

processos de controle externo; 

b) reclamações junto às Corregedorias, bem como processos disciplinares contra          

membros dos Tribunais de Contas; e 

c) informações pormenorizadas sobre a gestão administrativa e financeira dos          

Tribunais de Contas. 

 

§13. O Conselho gozará de autonomia financeira, orçamentária e administrativa          
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para o desempenho de suas atribuições. 

 

§14. O custeio do deslocamento e do apoio de pessoal de cada integrante do              

Conselho ficará a cargo do órgão ou entidade de origem do membro. 

 

§15. Os atos a que se refere o inciso II do §7º não abrangem os atos praticados no                  

exercício do controle externo. 

 

§ 16. É de iniciativa privativa do Tribunal de Contas da União a lei que verse                

sobre matéria constante do inciso XXX do art. 22.” (NR) 

 

Art. 4º. A alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal passa a vigorar com a                   

seguinte redação: 

 

“Art. 102. ....................................................................  

I - ...............................................................................  

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça, contra o Conselho Nacional do              

Ministério Público e contra o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas.” (NR) 

 

Art. 5º. Fica acrescentado o art. 29-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,             

com a seguinte redação: 

 

“Art. 29-A. Nos primeiros cinco anos da sua criação, o Conselho Nacional dos             

Tribunais de Contas será sediado no Tribunal de Contas da União. 

 

§1º. O Tribunal de Contas da União proverá o Conselho do pessoal e dos bens               

indispensáveis ao seu funcionamento, cabendo ao Presidente do Tribunal adotar          

todas as medidas administrativas e orçamentárias necessárias, com vistas à sua           
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instalação, no prazo de cento e oitenta dias a partir da publicação da Emenda              

Constitucional de sua criação.  

 

§2º. Vencido o prazo mencionado no caput, ao Conselho será assegurada dotação            

própria e suficiente ao seu funcionamento, podendo dispor de sede e pessoal            

próprios, nos termos de lei orgânica de iniciativa privativa do Tribunal de Contas             

da União.” (NR) 

 

Art. 6º. Esta emenda ao texto constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

J U S T I F I C A Ç Ã O 

 

1. Os Tribunais de Contas, órgãos de estatura constitucional e imbuídos de           

missão republicana, responsáveis pela fiscalização financeira, contábil, orçamentária,        

operacional e patrimonial dos entes federativos, e, em especial, por assegurar uma gestão             

fiscal responsável pela Administração Pública em seus diferentes níveis, consideram o atual            

momento de crise política, econômica e fiscal ensejador de ajustes fundamentais para o             

reequilíbrio das contas estatais e para a profissionalização da gestão pública, razão pela qual,              

através da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON,             

propugnam pela criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas – CNTC, instrumento             

de extrema importância para o aprimoramento da função constitucional de controle externo. 

 

2. Nesse diapasão, trata-se de compromisso da ATRICON, consignado em seu          

planejamento estratégico por meio da iniciativa 2.1.2, “Articular a aprovação, pelo Congresso            

Nacional, da PEC de criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas e do Projeto de                

Lei Processual”, conforme firmado e reafirmado também em seus Encontros anuais desde            

2012, consoante se extrai das Declarações de Campo Grande, Vitória, Fortaleza, Recife e,             
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mais recentemente, da Carta de Cuiabá: 

 

2.1 - DECLARAÇÃO DE CAMPO GRANDE (Campo Grande - MS, de 14 de novembro              

de 2012), item 2:  

Defender a criação do CNTC - Conselho Nacional dos Tribunais de Contas,            

com competência de integração, normatização, correição e centralização de         

planejamento estratégico, indispensáveis ao fortalecimento do Sistema de        

Tribunais de Contas. 

 

2.2 - DECLARAÇÃO DE VITÓRIA (Vitória - ES, de 6 de dezembro de 2013), item 2:  

Manter a defesa da criação do CNTC - Conselho Nacional dos Tribunais de             

Contas, com competência de normatização, integração, correição e        

coordenação de planejamento estratégico, indispensáveis ao fortalecimento do        

Sistema Tribunais de Contas. 

 

2.3 - DECLARAÇÃO DE FORTALEZA (Fortaleza - CE, de 6 de agosto de 2014), item               

1:  

Reafirmar seu compromisso em favor da criação de um Conselho Nacional           

como órgão superior de controle e fiscalização dos Tribunais de Contas, com            

atribuições de integração, normatização e correição, indispensáveis ao        

fortalecimento do Sistema de Controle Externo. 

 

2.4 - DECLARAÇÃO DO RECIFE (Recife - PE, de 4 de dezembro de 2015), item a: 

Reiterar ao Congresso Nacional a importância da criação do Conselho          

Nacional dos Tribunais de Contas (CNTC), como órgão superior de controle e            

fiscalização dessas instituições, com atribuições de integração, normatização,        

correição e instância fundamental para o aprimoramento do controle externo          

no Brasil. 
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2.5 - CARTA DE CUIABÁ (Cuiabá - MT, de 24 de novembro de 2016), itens c e j,                  

respectivamente: 

Reiterar ao Congresso Nacional a importância da criação do Conselho          

Nacional dos Tribunais de Contas (CNTC), como órgão superior de controle e            

fiscalização dos Tribunais de Contas, com atribuições de integração,         

normatização e correição, e instância fundamental para a consolidação do          

Sistema de Controle Externo no Brasil.  

 

Defender a uniformização da interpretação da Lei de Responsabilidade Fiscal          

pelos Tribunais de Contas e a revisão de posições que eventualmente possam            

colocar em risco o equilíbrio das contas públicas. 

 

3. Por isso e pelas razões abaixo expostas, através da presente minuta de Proposta             

de Emenda Constitucional, a ATRICON sugere a consolidação e o aperfeiçoamento das            

iniciativas semelhantes já existentes, no âmbito do Congresso Nacional, bem como a sua             

aprovação.  

 

4. A redação ora sugerida pretende inserir avanços nas regras de composição e na             

fixação das competências do Conselho, tornando-o, além de órgão de supervisão           

administrativa, orçamentária, financeira e disciplinar, um agente de uniformização da          

atividade-fim dos Tribunais de Contas, no que tange às questões de manifesta relevância             

nacional, sobre as quais haja reconhecida controvérsia acerca de interpretação normativa, com            

a previsão de uma Câmara de Uniformização de Jurisprudência, concebida como instrumento            

crucial para a segurança das decisões e para a estabilização das relações jurídicas. 

 

5. A minuta aqui apresentada oferece, igualmente, outro contributo no sentido da           

uniformização da atuação dos Tribunais de Contas, ao incluir entre as matérias de             
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competência legislativa privativa da União, a edição de um diploma processual de controle             

externo de caráter nacional, de iniciativa privativa do Tribunal de Contas da União,             

viabilizando assim a futura concretização de antigo desejo do sistema. 

 

6. Com efeito, o TCU e os Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais             

não formam entre si um sistema, uma vez que, desvinculados no exercício de suas atribuições               

constitucionais, tais órgãos possuem diferentes leis orgânicas, nas quais estão embutidas           

normas processuais próprias, reverberando em procedimentos específicos de cada Tribunal e           

rotinas de atuação independentes umas das outras, exceto por convênios pontuais para            

fiscalizações em conjunto de objetos que são comuns.  

 

7. Tal desvinculação acaba por imprimir à gestão pública pátria forte          

insegurança na interpretação das normas gerais, como da Lei de Licitações – Lei nº              

8.666/1993 e da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, a ponto de               

um mesmo gestor ficar à mercê de duas ou três posições diversas quanto à determinada               

situação (convênio de programas comuns com repasses federais e estaduais, por exemplo). 

 

8. A criação do CNTC, nesse aspecto, não afronta a autonomia e a independência             

dos Tribunais de Contas, enquanto reflexo do pacto federativo (que remanesce preservado),            

na medida em que não traz alteração radical ao desenho orgânico constitucional. A concepção              

de um órgão deste porte visa, em verdade, fortalecer a coordenação entre os órgãos de               

controle externo já existentes, oferecendo os fundamentos para a estruturação de um            

verdadeiro sistema, que – embora não inteiramente condicionante da atividade-fim, porquanto           

sem adquirir feições de natureza recursal – vem assegurar a uniformidade do controle             

administrativo, financeiro e disciplinar desses mesmos órgãos, bem como concorrer para a            

uniformidade de entendimento sobre atos normativos de caráter nacional, em prol da eficácia             

das decisões proferidas por esses Tribunais, e da segurança e estabilidade das relações             

jurídicas sujeitas a sua tutela. 
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9. Com semelhante iniciativa, pois, pretende-se, inversamente, reafirmar a        

autonomia e a independência dos Tribunais de Contas, ao intensificar o sistema constitucional             

de freios e contrapesos (check and balances), calcado nos controles recíprocos entre os             

poderes e no controle social, prestigiado através da participação de cidadãos e do             

representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB no referido Conselho.  

 

10. A dinâmica evolutiva da sociedade e do Estado trouxe a necessidade de maior             

intervenção do poder central (União) nas finanças e na gestão públicas, exigindo a edição de               

normas de caráter geral, de modo a conferir proteção ao sistema federativo, e a construção de                

uma uniformidade de atuação dos Tribunais de Contas, para a salvaguarda da saúde financeira              

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e em prol do desenvolvimento nacional. 

 

11. Isso, até o momento, apesar dos esforços cooperativos entre o conjunto de            

órgãos do controle externo e interno, não foi possível, exatamente pela lacuna constitucional             

que impede o estabelecimento de uma conexão formal entre os Tribunais de Contas. 

 

 

12. Desta feita, o momento atual se mostra o mais propício para a consolidação de              

um modelo definitivo de Tribunal de Contas, e a criação do CNTC atuará como freio               

estabilizador e como catalisador do aprimoramento do exercício das competências          

constitucionais do controle externo, que há tempos vem alcançando um bom nível de             

eficiência e de resultados, em especial através da atuação coordenada dos Tribunais, mas que              1

1 Em que pese esse aprimoramento, importa consignar que, em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas 
IBOPE em junho de 2016, a pedido da Confederação Nacional da Indústria, apenas 66% (sessenta e seis por 
cento) dos entrevistados consideram ser os Tribunais de Contas importantes no combate à ineficiência dos gastos 
públicos, o que revela a necessidade de medidas ainda mais incisivas para o aumento do desempenho dos órgãos 
de controle externo, ensejando a proposta aqui veiculada. Disponível em: 
http://www.atricon.org.br/imprensa/destaque/para-brasileiros-tribunais-de-contas-sao-essenciais-no-combate-a-c
orrupcao-e-a-ineficiencia-revela-pesquisa-ibopecni/. Acesso em: 10 mar. 2017. 
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esbarra na inexistência de uma interconexão institucional formal.  

 

13. Essa atuação coordenada foi fomentada e aperfeiçoada ao longo dos anos,           

através de ações de caráter nacional, como o Programa de Modernização do Sistema de              

Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros – PROMOEX, executado pelo           

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com recursos do Banco Interamericano de            

Desenvolvimento – BID, e o Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas              

– QATC, desenvolvido e implantado pela própria ATRICON, com a aderência voluntária dos             

Tribunais. 

 

14. Destarte, conquanto meritórias conquistas da sociedade brasileira atual, não         

bastam a evolução espontaneamente articulada dos Tribunais de Contas e a aquisição de             

expertise e capacidade institucional dessas Cortes especializadas, fazendo-se necessária a          

manutenção e o desenvolvimento dessas realizações por meio de uma conformação           

constitucional segura e resistente, o que se pretende com a criação do CNTC. 

 

15. E, em homenagem à própria evolução recente do ordenamento         

jurídico-constitucional pátrio, espelhando as mudanças porque passaram o Poder Judiciário e           

o Ministério Público, com a criação de seus respectivos Conselhos Nacionais, referido            

desenvolvimento há de se dar em direção a uma atuação disciplinar unificada sobre os              

membros dos Tribunais de Contas, que privilegie a neutralidade, e a uma atuação correcional              

também uniforme sobre os órgãos de controle externo, executada com distanciamento em            

relação ao contexto de cada um. 

 

16. De igual sorte, intensificando um dos valores basilares da administração          

pública, critério de apreciação sobre a legitimidade da atuação das unidades jurisdicionadas            

aos Tribunais de Contas, a presente proposta concorrerá para o aumento da transparência             

dos próprios Tribunais, com a instituição de uma Ouvidoria Nacional e a previsão de              
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instituição de um Portal Nacional da Transparência das atividades dos Tribunais de Contas. 

 

17. Nessa toada, vale mencionar também a afirmação do planejamento         

estratégico integrado que deve emergir da criação do CNTC, de seu papel proeminente no              

acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas, substituindo a louvável iniciativa          

da ATRICON, agora com um poder vinculante. Observe-se, a propósito, que os relatórios             

anuais de desempenho dos Conselhos já criados, CNJ e CNMP, demonstram o acerto da              

iniciativa, dado o avanço e a melhoria da capacidade institucional do Poder Judiciário e do               

Ministério Público alcançado após a sua instituição, sendo certo que idêntico efeito ocorrerá             

nos Tribunais de Contas do Brasil. 

 

18. O advento do CNTC deverá, inclusive – na esteira da mencionada evolução            

constitucional, mas impulsionando-a – contribuir para o empoderamento de outro princípio           

básico da administração pública, qual seja, o da moralidade, com a previsão de impedimento              

a que os Presidentes das Cortes integrem o Conselho – exceção feita ao Ministro Presidente               

do TCU, integrante natural desse órgão nacional –, e de impedimento a que os integrantes do                

Conselho que não sejam membros de Tribunal venham a concorrer às vagas de membros              

desses órgãos durante o período do mandato e até dois anos depois do seu término. 

 

19. Neste sentido, com essa correspondência orgânica com os Conselhos         

Nacionais existentes, tem-se por garantida a conformidade constitucional do CNTC. Vale           

ressaltar, a esse respeito, que o Supremo Tribunal Federal – STF, ao apreciar a Ação Direta de                 

Inconstitucionalidade nº 3367/DF, em face da Emenda Constitucional nº 45/2004, que criou o             

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, rebateu a alegada afronta ao princípio da separação e               

independência dos poderes (autonomia e autogoverno dos tribunais judiciários) e ao pacto            

federativo (submissão dos tribunais de justiça à uma supervisão por um órgão federal),             

pronunciando-se pela constitucionalidade da criação daquele órgão de controle.  
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20. Por este motivo – reitera-se – que a criação do CNTC preservará a autonomia e               

a independência dos Tribunais de Contas, bem como o desenho constitucional original            

(composto de um conjunto de órgãos, integrado pelo Tribunal de Contas da União, pelos vinte               

e seis Tribunais de Contas Estaduais, por um Tribunal de Contas Distrital, por quatro              

Tribunais de Contas dos Municípios e pelos Tribunais de Contas dos Municípios de São Paulo               

e do Rio de Janeiro – sem hierarquização), aperfeiçoando-o e confirmando-o (STF, ADI             

445/DF e ADI 687). 

 

21. Mais do que isso, reproduzindo o incremento da democratização do          

funcionamento da administração pública, e a solidificação do controle social, a participação            

de cidadãos de notório saber e reputação ilibada, bem como de representante indicado pela              

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB conferirá maior legitimidade popular ao Conselho,             

somando-se à legitimidade técnica conferida pela participação de membros dos diversos           

Tribunais de Contas, e inclusive do Ministério Público Especial de Contas, em sua             

composição. 

 

 

22. Cumpre ressaltar, por fim, que o momento de crise não pode ser tomado como              

impeditivo para esse aprimoramento do esquema organizatório do controle externo brasileiro,           

não somente em vista das várias vantagens decorrentes de sua efetivação, como se mostrou,              

mas também em se considerando o especial cuidado com a redução de custos para a criação e                 

a manutenção do CNTC: seja com a previsão de que cada Tribunal de origem do integrante do                 

Conselho arque com o custeio de seu deslocamento e de seu pessoal de apoio; seja com a                 

expressa preferência de realização das sessões da Câmara de Uniformização de Jurisprudência            

por meio virtual; seja, afinal, com a acomodação do impacto econômico-financeiro inerente à             

criação de um órgão, que será inicialmente suportada pelo TCU nos primeiros 5 (cinco) anos               

de sua instalação, e cuja autonomia financeira e orçamentária há de ser gradativamente             

adquirida após esse período. 
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Brasília, março de 2017 

 

Conselheiro Valdecir Fernandes Pascoal 

Presidente da Atricon 
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