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NOTA TÉCNICA CONJUNTA    

AUDICON/ATRICON/CNPTC/ABRACON/ANTC 

 

 

ASSUNTO: Nota Técnica sobre o questionamento quanto à idade máxima exigida para 

nomeação de Conselheiro no Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC. 

 

 
 A Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos 

Tribunais de Contas (AUDICON), a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 

do Brasil (Atricon), o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas 

(CNPTC), a Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM) 

e a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do 

Brasil (ANTC), entidades de classe de âmbito nacional, com sede em Brasília-DF, vêm 

manifestar-se a respeito das notícias veiculadas na mídia acreana sobre a 

impossibilidade da nomeação da Conselheira-Substituta Maria de Jesus Carvalho de 

Souza, em face do requisito da idade máxima para ingresso no cargo de Conselheiro 

no Tribunal de Contas do Estado do Acre - TCE/AC. 

 

- I - 

DOS FATOS 

 

A Conselheira-Substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza ingressou no 

referido cargo no dia 16/05/1994, após aprovação em concurso público de provas e 

títulos e nomeação por meio do Decreto nº. 234, de 13.05.1994. Perfaz, portanto, 26 

(vinte e seis) anos de efetivo exercício no cargo, ao longo dos quais vem cumprindo o 

que determina o art.17 c/c 19, caput, da Lei Complementar Estadual nº. 38/93, qual seja, 

ter assento permanente no Pleno e na Câmara, relatando os processos que lhes são 

distribuídos e substituindo os conselheiros em suas ausências e impedimentos.  
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Em face do falecimento do Conselheiro José Augusto Araújo de Faria, 

ocorrido no dia 12/07/2020, conforme Portaria nº. 105 de 20.07.2020, a Conselheira-

Substituta foi convocada para assumir a responsabilidade da relatoria dos processos 

distribuídos ao gabinete do citado conselheiro, acumulando-os com os processos a ela 

distribuídos originalmente.  

Em 23/07/2020, o Tribunal de Contas do Estado do Acre aprovou por 

unanimidade, na Sessão Plenária Virtual nº. 1.409, o encaminhamento ao Governador 

do Estado (TCE-AC/GP/OF/Nº. 139/2020) da indicação da Conselheira-Substituta Maria 

de Jesus Carvalho de Souza para titularizar, no colegiado do órgão, a vaga reservada 

à carreira de Auditor (Conselheiro-Substituto). 

Entretanto, a mídia acreana publicou, em 06/08/2020, matéria afirmando 

que a Conselheira-Substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza não poderia ser 

nomeada ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre, por não 

estar atendido o limite da idade máxima de 65 anos exigido no art. 63 da Constituição 

do Estado do Acre.  

Entretanto, conforme demonstrado a seguir, tal argumento não merece 

prosperar. 

- II - 

DAS VAGAS VINCULADAS NA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE 

CONTAS 

 

O constituinte originário, com a intenção de efetivar o sistema de freios e 

contrapesos1 e reforçar a natureza técnica da Corte de Contas, estabeleceu um sistema 

heterogêneo de composição a partir do compartilhamento de indicações entre o Poder 

Legislativo e o Poder Executivo, conforme art. 73, § 2.º, I e II, da CF. 

                                                             
1 O STF já firmou entendimento no sentido de que a proporção estabelecida pelo Constituinte, 
quanto à formação e forma de indicação das Cortes de Contas, deflui do princípio da separação 
dos poderes e da instituição de mecanismos constitucionais de checks and balances. (ADI 4.659, 
rel. min. Luiz Fux, P, j. 30-8-2019, DJE 200 de 16-9-2019). 



 
 
 
 
 
  

 

 

 

3/12 
 
 

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, 
tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em 
todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições 
previstas no art. 96.  
§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados 
dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: 
I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; 
II - idoneidade moral e reputação ilibada; 
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e 
financeiros ou de administração pública; 
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade 
profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso 
anterior. 
§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 
I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do 
Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e 
membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista 
tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e 
merecimento; 
II - dois terços pelo Congresso Nacional. (grifos) 
 

A Constituição do Estado do Acre fez constar em seu art. 63 o seguinte texto: 

Art. 63. O Tribunal de Contas do Estado do Acre, integrado por sete 
conselheiros, tem sede na capital do Estado, quadro próprio e 
jurisdição em território estadual, exercendo, no que couber, as 
atribuições previstas nesta Constituição.  
§ 1º Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão nomeados 
dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:  
I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de 
idade;  
II - idoneidade moral, reputação ilibada;  
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, 
financeiros ou de administração pública; e  
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade 
profissional, que exija os conhecimentos mencionados no inciso 
anterior.  
§ 2º Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, serão 
escolhidos: 
I – três, pelo governador do Estado, precedida a nomeação da 
aprovação da Assembleia Legislativa; e  
II – quatro, pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre. 
  

Ressalte-se que o constituinte federal criou o cargo do Auditor (Ministro-

Substituto) para substituir o Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) em suas 

ausências, impedimentos e vacância, e atribuiu a ele garantias, impedimentos e 
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atribuições próprios da magistratura, conforme disposto no art. 73, §§ 3º e 4º, da 

Constituição Federal. 

§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas 
garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos 
Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à 
aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.          
 § 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas 
garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das 
demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional 
Federal. 
 

Por força do art. 75 da CF/88, tal regramento aplica-se, por simetria, ao 

Tribunal de Contas do Estado do Acre, conforme definido na Lei Complementar nº 

38/1993: 

Art. 17 - Aos Auditores, além das competências definidas no 
Regimento Interno, cabe:  
III - substituir os Conselheiros nas suas faltas e impedimentos, quando 
convocados pela Presidência, para efeito de quorum e, até novo 
provimento, em caso de vacância;  
IV - exercer outras atribuições que lhes forem conferidas pelo Tribunal, 
desde que inerentes à natureza do cargo. 
 
Art. 19. O auditor, quando em substituição a Conselheiro, terá as 
mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no 
exercício das demais atribuições da judicatura, as de Juiz de 
Direito. 
 

Por sua vez, no âmbito do Estado do Acre, a conformação da composição 

do Tribunal de Contas do Estado do Acre, após a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, foi regulamentada pela Lei Complementar nº. 38/93 (Lei Orgânica do TCE/AC), 

que assim definiu: 

Art. 108 - O processo de escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado, em caso de vaga que venha a ocorrer após a promulgação 
da Constituição Estadual de 1989, obedecerá o seguinte critério:  
I – na 1ª, 2ª, 4ª e 5ª vagas, a escolha será da competência da 
Assembleia Legislativa; (Redação dada pela Lei Complementar nº 327, 
de 29 de dezembro de 2016).  
II – na 3ª, 6ª e 7ª vagas, a escolha caberá ao governador do Estado, 
devendo a 6ª ser preenchida por um auditor, também denominado 
conselheiro-substituto, e a 7ª por membro do Ministério Público 
Especial junto ao TCE; e (Redação dada pela Lei Complementar nº 
327, de 29 de dezembro de 2016);  
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III – após o preenchimento, as vagas ficam marcadas de modo que a 
nomeação para a vacância obedecerá aos critérios e exigências feitos 
no seu primeiro preenchimento. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 327, de 29 de dezembro de 2016). 
 

Dessa forma, após vacância da 6ª vaga em decorrência do falecimento, em 

12/07/2020, do Conselheiro José Augusto Araújo de Faria, o Tribunal de Contas do 

Estado do Acre, em estrita observância legal e constitucional, encaminhou para 

indicação do Governador do Estado o nome da Conselheira-Substituta Maria de Jesus 

Carvalho de Souza, única ocupante do cargo de Conselheiro-Substituto do Tribunal em 

exercício. 

O ato encaminhado está alinhado à máxima efetividade do texto 

constitucional, que assegura composição heterogênea ao reservar vaga de origem 

técnica no colegiado dos tribunais de contas e, no caso do Estado do Acre, busca alinhar 

a composição do Tribunal de Contas ao modelo constitucional inaugurado há 32 anos. 

O Supremo Tribunal Federal já deliberou em reiteradas decisões que, nos Estados e no 

Distrito Federal, a composição deve ser de quatro membros indicados pelo Poder 

Legislativo e de três pelo Poder Executivo2, até que, no ano de 2003, a questão da 

proporcionalidade foi sumulada nos seguintes termos: 

Súmula nº 653/STF: No Tribunal de Contas Estadual, composto por 
sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembléia 
Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a 
este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério 
Público, e um terceiro a sua livre escolha. 
  

Assim, fundado no princípio da separação dos poderes, das sete vagas, 

quatro serão escolhidas pelo Poder Legislativo e três pelo Poder Executivo. Trata-se de 

verdadeiras cadeiras cativas no sentido de que, se a vaga que surge for de indicação 

de um Poder, o outro não poderá proceder à escolha para aquela cadeira, conforme 

ficou consignado no voto do eminente Ministro Joaquim Barbosa, na ADI 3.688/PE. 

                                                             
2 Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 154-0/RJ. Relator: Ministro 
Octávio Gallotti. Brasília, 18 de abril de 1990. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 219-8/PB. 
Relator: Ministro Sepúlveda Pertence.  Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 397-6/SP. 
Relator: Ministro Nelson Jobin. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 419-1/ES. Relator: 
Ministro Francisco Rezek. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 849-8/MT - Pleno. Relator 
Ministro Sepúlveda Pertence. 
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Trata-se, portanto, de composição constitucional definida, fixa e expressa no art. 73, § 

2.º, I e II, o que impossibilita a adoção de regra distinta. Esse é o pacífico entendimento 

do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de julgamento liminar confirmada no 

julgamento de mérito, concluiu que a Constituição Federal ao estabelecer indicação 

mista para a composição do Tribunal de Contas da União não autoriza adoção de regra 

distinta da que instituiu3. 

Dessa forma, ao surgir a vacância da 6ª vaga para Conselheiro do Tribunal 

de Contas do Estado do Acre, nos termos do art. 108, II, da LC 38/1993, outra não podia 

ser a postura e conduta de Tribunal de Contas acreano, que, atento ao texto legal e 

constitucional, e buscando resguardar a composição heterogênea do seu colegiado, de 

forma correta e justa, encaminhou o nome da única ocupante em exercício do cargo de 

Conselheiro-Substituto para indicação, sabatina e nomeação. 

 

- III - 

REQUISITOS PARA ESCOLHA DO CONSELHEIROS  

 

Os requisitos exigidos para escolha dos Conselheiros do TCE/AC estão 

definidos no art. 63, § 1º, da Constituição Estadual. 

Art. 63. O Tribunal de Contas do Estado do Acre, integrado por sete 
conselheiros, tem sede na capital do Estado, quadro próprio e 
jurisdição em território estadual, exercendo, no que couber, as 
atribuições previstas nesta Constituição.  
§ 1º Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão nomeados 
dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:  
I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de 
idade;  
II - idoneidade moral, reputação ilibada;  
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, 
financeiros ou de administração pública; e  
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva 
atividade profissional, que exija os conhecimentos mencionados 
no inciso anterior.  
 

                                                             
3 ADI 2.117-MC/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, 03.05.2000 



 
 
 
 
 
  

 

 

 

7/12 
 
 

O ingresso no Tribunal de Contas, assim como nas cortes judiciais, precede 

do atendimento aos requisitos estabelecidos na constituição e legislação complementar. 

São requisitos que garantem a capacidade moral e técnica do candidato bem como o 

atendimento à legislação previdenciária. 

O critério de idade, mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, 

tem a finalidade de assegurar o tempo necessário para adquirir os conhecimentos e a 

maturidade que as funções a serem desempenhadas exigem, bem como cumprir os 

interstícios garantidores dos direitos previdenciários, respectivamente4.  

Em virtude das atribuições do Auditor (Conselheiro-Substituto) – substituir o 

Conselheiro e demais atribuições da judicatura –, os requisitos para ingresso no cargo, 

após aprovação em concurso público de provas e títulos, são os mesmos requisitos 

exigidos para Conselheiro, conforme se verifica da Lei Complementar nº 38/1993 

(LOTCE/AC): 

Art. 16 - Os auditores, também denominados Conselheiros-Substitutos, 
em número de dois, serão nomeados e empossados pelo presidente 
do Tribunal, dentre os cidadãos que satisfaçam aos requisitos 
exigidos para o cargo de conselheiros do TCE, mediante concurso 
público de provas e títulos promovido pelo Tribunal, observada a 
ordem de classificação. 

Assim, a avaliação dos requisitos para ingresso no cargo, inclusive o de 

idade, é aferido no momento da posse no cargo de Auditor (Conselheiro-Substituto). 

Esse é o pacífico entendimento do STF, que, em sede de Recurso Extraordinário nº. 

174.548-7, assim afirmou: 

O Auditor é o substituto, no TCU, do Ministro (C. F. art. 73, § 4º), certo 
que é requisito para ingresso neste cargo a idade mínima de trinta e 
cinco anos (C. F. art. 73, § 1º, I). Desta forma, é razoavel que a lei 
estadual exija o limite mínimo de trinta e cinco anos para ingresso 
no cargo de auditor de Tribunal de Contas estadual, dado que as 
normas estabelecidas para o TCU, na Constituição, aplicam-se, de 
regra, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de 

                                                             
4 Ressalte-se, ainda, que o art. 100 ADCT da Constituição da República fixou em 75 anos a idade 

para aposentadoria compulsória dos membros do Poder Judiciário e Tribunais de Contas, o que 
acaba por repercutir nos fundamentos previdenciários da idade máxima para ingresso nos cargos 
públicos.  
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Contas dos Estados (C. F. art. 75). (Recurso Extraordinário nº. 
174.548-7. Origem: Acre. Relator: Min. Carlos Velloso. Recte.: Tribunal 
de Contas do Estado do Acre. Adv.: Maria Cesarineide Souza Lima. 
Recdos.: Sebastião Muniz Lopes e outros. Advs.: Maria Lidia Soares 
de Assis e outro. Diário de Justiça nº. 71 de 15.04.1994). 
 

Dessa forma, é de se ressaltar que o critério de idade e demais critérios são 

averiguados no momento da nomeação e posse para o cargo de Conselheiro-Substituto, 

após o concurso a que foi submetido, a partir de quando ele passa a integrar o quadro 

de membros do Tribunal de Contas, realizando as atividades inerentes ao cargo desde 

a sua posse. 

Por oportuno, convém esclarecer que o cargo de Auditor a que se refere o 

art. 73, §2º e §4º, da CF/88, nacionalmente, tem sido designado de Ministro-Substituto, 

no Tribunal de Contas da União, e de Conselheiro-Substituto, nos demais Tribunais de 

Contas, por ser o termo que guarda maior consonância com sua natureza jurídica, uma 

vez que suas atribuições envolvem a judicatura, seja em substituição ao titular, seja na 

relatoria de processos de suas competências. A justificativa dada à época da elaboração 

da Constituição Federal de 1988 para inclusão do §4º no art. 73 demonstra com clareza 

a natureza jurídica do cargo5: 

Os auditores são os juízes permanentes do Tribunal de Contas que 
têm por missão relatar os processos que são distribuídos entre eles e 
os ministros titulares. 
Mesmos quando não estão substituindo os ministros, estão ao lado 
deles relatando e fazendo propostas de decisões que constituem 
inequivocadamente atos de judicatura. 

 

Em didática explicação sobre as atribuições e competências dos 

Conselheiros Substitutos, o renomado administrativista Jacoby Fernandes6 leciona: 

Possuem os Tribunais de Contas substitutos de ministros e 
conselheiros concursados, prontos para atuar nos casos de vacância 
e durante os impedimentos por motivo de licença, férias ou outro 
afastamento legal. Trata-se de um traço peculiar. O nome jurídico do 
cargo também é referido como auditor, e tem duas relevantes funções.  

                                                             
5 Emenda ES22052-7 (CANHA, 2014, p. 34). Temas Polêmicos dos Tribunais de Contas. Ed. 
Fórum. 2013. 
6 JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 
3. ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2012, pág. 818/819. 
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A ordinária consiste em participar do plenário ou câmara e relatar 
processos definidos especificamente nos regimentos internos 
como de sua competência, que pode abranger a relatoria de 
processos de contas, consultas, denúncias, representações, 
auditorias, inspeções e outros.  
A extraordinária consiste, precisamente, em substituir, para 
integrar quorum, o ministro ausente, no caso do Tribunal de 
Contas da União, ou o conselheiro, nos demais tribunais. Nos 
impedimentos eventuais e nos não eventuais, assume 
integralmente as prerrogativas do substituído, inclusive quanto a 
voto. [...] 
É importante notar que o constituinte foi muito criterioso ao definir as 
atribuições ordinárias do auditor, qualificando-as, não sem 
motivo, de “judicatura”, dada a feição judicialiforme das decisões 
proferidas pelos Tribunais de Contas. Esse argumento reforça o 
fato dos ministros e conselheiros, e do próprio Tribunal de 
Contas, exercerem funções jurisdicionais e outras funções. 
Assim, os auditores, por força de dispositivo constitucional, têm 
atribuições ordinárias de judicatura, isto é, próprias de juiz, do 
exercício da magistratura. 
 

Não por outra razão, o Conselheiro-Substituto, para o exercício das típicas 

atividades da judicatura, qual seja, relatoria de processos e substituição dos titulares, 

possui idênticos requisitos exigidos para o cargo de Conselheiro, os quais já são 

comprovados quando de sua posse, após aprovação em concurso público de provas e 

títulos, não podendo prosperar o argumento de nova aferição de idade para indicação à 

vaga a ele reservada, pois cristalino o traço peculiar que o distingue.  

A obrigação da máxima efetividade constitucional e os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade exigem o sopesamento entre o caso concreto 

e o objetivo insculpido na própria norma. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal - 

STF, acatando o voto do Ministro Luiz Fux, Relator do MANDADO DE SEGURANÇA 

33.939, ao interpretar o disposto nos artigos 93 e 107 da Constituição da República, 

decidiu pela não aplicabilidade do limite de 65 anos para nomeação de 

Desembargador Federal, quando oriundo da carreira da magistratura. Segundo a 

decisão, estender a limitação de 65 anos para juízes de carreira é resultado da leitura 

literal do texto do Constituinte, o que está errado e explica que “deve-se perquirir a 

intenção do constituinte, que, no caso, parece ter sido a de estabelecer essa idade 

limite para o provimento inicial, não se estendendo aos juízes de carreira.” Veja-se: 
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EMENTA : AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL. PROMOÇÃO DE MAGISTRADOS DE 
CARREIRA. ANTIGUIDADE. IDADE SUPERIOR A SESSENTA E 
CINCO ANOS. ARTIGOS 93 E 107 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO LÓGICOSISTEMÁTICA DA 
CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIDADE DA LEI FUNDAMENTAL. 
GARANTIA DE PROGRESSÃO NA CARREIRA. LIMITE ETÁRIO. 
APLICABILIDADE RESTRITA, APENAS, AOS MEMBROS 
ORIUNDOS DO QUINTO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA 
CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  
1. A progressão na carreira da Magistratura, à luz da Constituição da 
República, obedece os critérios de antiguidade e de merecimento, 
aplicados de forma alternada em cada vacância (CRFB/88, art. 93, III). 
2. Os juízes dos Tribunais Regionais Federais, consoante o art. 107 da 
Lei Fundamental, devem ser nomeados pelo Presidente da República 
dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco 
anos, sendo (i) um quinto dentre advogados com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal 
com mais de dez anos de carreira e (ii) os demais, mediante promoção 
de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, por 
antiguidade e merecimento, alternadamente.  
3. A interpretação lógico-sistemática dos artigos 93 e 107 da 
Constituição da República impõe ser inaplicável o limite etário de 
65 (sessenta e cinco) anos aos magistrados de carreira, 
restringindo-o, apenas, aos candidatos oriundos do quinto 
constitucional, mercê de exercerem cargo isolado.  
4. Deveras, eventual imposição de idade máxima para eleição à vaga 
proveniente de aposentadoria por antiguidade de Tribunal Regional 
Federal constituiria verdadeira limitação à garantia da progressão na 
carreira de magistrado.  
5. In casu, o Plenário do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 
votação realizada no dia 26.11.2015, elegeu, pelo critério de 
antiguidade, o Juiz Federal Francisco Neves da Cunha para compor o 
TRF da 1ª Região, à época com sessenta e nove anos de idade, de 
sorte que tal indicação deve ser remetida à Presidência da República 
(CRFB/88, art. 84, XVI) para a definitiva nomeação para compor o 
Tribunal.  
6. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO (MS 33.939, Plenário 
STF, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 13/04/2018, DJE de 21-5-
2018). 
 

Dessa forma, o STF seguiu o entendimento de que a regra de limite máximo 

para ingresso no cargo refere-se apenas às vagas do quinto constitucional, não se 

aplicando a juízes de carreira. Entendimento em sentido contrário, concluiu Fux, 

“acabaria por desestimular, inconstitucionalmente, a ascensão vocacionada na carreira 

daqueles que estão, muitas vezes, há décadas no exercício da judicatura, terminando 
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por subjugar juízes experientes, que exercem a sublime missão de julgar, não raro com 

insuperável sacrifício e desapego da vida particular em prol do país”. 

Com efeito, a mesma interpretação aplica-se à indicação para a vaga de 

Conselheiro, quando reservada ao Conselheiro-Substituto, uma vez que o primeiro e o 

segundo exercem atividades de judicatura, possuindo mesma natureza e regime 

jurídicos ao, respectivamente, terem as mesmas garantias de desembargadores e de 

juiz de última entrância. Não se descuida ainda que as indicações para os órgãos 

colegiados dos tribunais de contas guardam consonância com as indicações para os 

órgãos colegiados do judiciário, o que amolda perfeitamente o precedente firmado pelo 

STF. 

Por certo, seria por demais desarrazoado o entendimento de que o 

Conselheiro-Substituto que ultrapasse os 65 (sesssenta e cinco) anos de idade não 

esteja apto a ser indicado para vaga que a Constituição Federal expressamente vinculou 

a ele, mas estaria apto a continuar substituindo os titulares quando de suas ausências. 

Assim, na linha do que já foi exposto, destaque-se, igualmente, o precedente 

registrado no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), quando da nomeação de 

Conselheiro-Substituto para o cargo de Conselheiro. O fato ocorreu em fevereiro de 

2013, quando ficou vago o cargo de Conselheiro reservado à carreira de Conselheiro-

Substituto. Nessa toada, foi nomeado o único Conselheiro-Substituto em exercício, que 

à época contava com 66 anos. Na oportunidade, o TCDF, após manifestação da sua 

consultoria jurídica, encaminhou ao Governador Distrital o referido nome, bem como o 

Superior Tribunal de Justiça – STJ manteve sua indicação, sabatina e posse, conforme 

se verifica do MS nº 37.292 -DF, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

em 16 de agosto de 2013. 

- IV - 

CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, diante da necessidade de adequação do Tribunal de 

Contas do Estado do Acre ao modelo de composição definido na Carta da República, e 
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diante, ainda, da natureza jurídica do cargo de Conselheiro-Substituto e o fato ser a 

única ocupante do cargo em exercício, a indicação da Conselheira-Substituta Maria 

de Jesus Carvalho de Souza para ocupar a vaga de Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Estado Acre, após aprovação por unanimidade na Sessão Plenária Virtual 

nº. 1.409, do dia 23/07/2020, e encaminhamento ao Governador do Estado, por meio 

do Ofício TCE-AC/GP/OF/Nº.139/2020, atende todos os requisitos legais e 

constitucionais necessários à ocupação do referido cargo, conforme pacífica 

jurisprudência, devendo ser rechaçados argumentos em sentido contrário e ultimar-se 

as providências necessárias para sua indicação, sabatina, nomeação e posse, por 

ser medida de direito e justiça, notadamente após seus 26 anos de exercícios 

prestados ao controle externo com dedicação e seriedade. 

 

Brasília-DF, 11 de agosto de 2020. 
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