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Há dois momentos que marcam a atividade-fim do Tribunal de Contas: 

interno – ocasião em que são recepcionadas as informações prestadas pelos 

órgãos jurisdicionados, comportando verificação local e confecção de laudo de 

inspeção; e o externo, ou pós-fiscalizatório – oportunidade em que os 

interessados são chamados a compor o processo – que não configura 

propriamente uma lide, eis que não há uma pretensão resistida, mas também 

não pode ser reduzido a mero procedimento, eis que comporta regras 

processuais incidentes e, especialmente, surte efeitos que eventualmente 

desembocarão em processos de natureza judicial, eleitoral e político-

administrativa (Legislativo). 

Assim, considerando as dificuldades enfrentadas e a busca da excelência 

pelos Tribunais de Contas, o que preocupa é o momento pós-fiscalizatório, ou 

seja, do ponto em que o processo administrativo deixa a sua intimidade interna 

– que é muito semelhante a um inquérito policial – portanto, fase de instrução 

inquisitiva à apuração da verdade dos fatos, e passa verdadeiramente a 

observar os preceitos constitucionais afetos ao devido processo legal – 

notadamente o contraditório e a ampla defesa, disso envolvendo o 

chamamento dos Interessados à apresentação de justificativas, respeito aos 

prazos estabelecidos, estrutura formal das decisões, possibilidade de 

interposição de recursos pela observância ao duplo grau de jurisdição, bem 

como, respeito ao trânsito em julgado das decisões proferidas. 

A apreensão reside no fato de que os Tribunais de Contas possuem uma 

gama de responsabilidades e competências atribuídas diretamente pela 

Constituição Federal ao exercício do controle externo; e, de outro modo, diante 

da evolução das garantias individuais permitindo que o cidadão esteja munido 
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de aparato jurídico a resistir a arbitrariedade do Estado, cada vez mais se exige 

a observância de um processo equilibrado, justo e, essencialmente, que 

alcance seus objetivos. 

Em outras palavras, nada adianta o tramite de um processo administrativo 

que venha a ser anulado em outras instâncias – sobretudo perante o Poder 

Judiciário, em razão da inobservância de pressupostos formais necessários à 

sua existência e validade. 

A edição de julgamento administrativo que venha a ser desconstituído vai 

contra o interesse da sociedade e coloca em xeque a eficiência e, de forma 

mais crítica, a própria necessidade de existência do Órgão prolator dentro do 

Estado Democrático de Direito. 

Portanto, a questão que preocupa os técnicos e pessoas 

compromissadas com o efetivo cumprimento da missão atribuída à Corte é que 

as decisões adotadas em processo formal, fruto de exaustivo trabalho 

envolvendo sem número de profissionais distribuídos entre os órgãos internos 

de instrução e assessoria, além da Procuradoria da Fazenda do Estado e do 

Ministério Público de Contas, produza efeitos sobre a sociedade. 

Certamente esse resultado esperado passa por um processo regular e 

adequado, que não venha a ser questionado e/ou invalidado em razão de sua 

forma. 

Portanto, o cerne da questão é exatamente quais os principais aspectos 

do novo Código de Processo Civil que deverão ser observados pelo TCESP, 

para que suas decisões garantam os princípios constitucionais democráticos 

afins ao dew process of law, bem como, atinjam a sua finalidade. 

 

1. A missão dos Tribunais de Contas  

 

A estrutura do Estado, do ponto de vista orgânico, possui uma divisão de 

funções definida para cada um de poderes constituídos, com atribuições 

específicas, indicadas pontualmente junto ao Texto Constitucional 

(MEIRELLES, 2000, p.56). 

Denominamos esses órgãos de Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.  

Esse arranjo é clássico, próprio dos Estados Democráticos – sobretudo 

em países de regime presidencialista. 



É bom frisar, também, que não existe uma separação de poderes 

propriamente dita, o que seria inconciliável com a ideia de Estado.  

O poder, na verdade, é uno (TEMER, 2004, p.118), eis que emana do 

povo e em seu nome é exercido (parágrafo único, art. 1°, CF/88). 

O que o Texto revela, na verdade, é uma divisão de tarefas, 

consequência da necessária harmonia dos poderes (art. 2°, da CF/88), 

exatamente para a promoção e o alcance do bem comum (art.3, IV, da CF/88), 

ainda que tais organismos sejam independentes ou que não se aceite a 

ingerência de uns pelos outros (art. 34, IV, da CF/88). 

“Também se arrola entre os princípios fundamentais a chamada 
tripartição dos poderes, que poderia ter sido melhor chamada de 
tripartição de funções, uma vez que o poder ao povo pertence. O 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário são meras funções 
desempenhadas pelo Estado, que exerce o poder em nome do povo. 
O traço importante da teoria elaborada por Montesquieu não foi o de 
identificar essas três funções, pois elas já haviam sido abordadas por 
Aristóteles, mas o de demonstrar que tal divisão possibilitaria maior 
controle do poder que se encontra nas mãos do Estado. A ideia de 
um sistema de freios e contrapesos, em que cada órgão exerça as 
suas competências e também controle o outro, é que garantiu o 
sucesso da teoria de Montesquieu”. (BASTOS, p.166) 

É evidente que há necessidade de uma interligação entre esses Poderes, 

por meio dos chamados freios e contrapesos, unidade estabelecida pela 

Constituição (MEIRELLES, 2000, p.56). 

Feita essa introdução sobre a separação de poderes ou funções – cada 

qual com suas atribuições e competências, independentes e harmônicos entre 

si, contudo, interligados na formação do Estado Democrático, surge o problema 

de que há figuras institucionais, que também exercem parcela de poder, mas 

que não se enquadram na clássica definição tripartite, conquanto contenham 

em certa medida  características daqueles, sobretudo de autonomia e 

independência. 

São os casos do Ministério Público e os Tribunais de Contas – ficando 

nossa atenção centrada neste último. 

Vale lembrar que desde os primeiros anos de escola, da atenção do 

noticiário, ou mesmo de observar os prédios imponentes e com grandes 

dizeres em nossas cidades, já sabemos que lá existem organismos 

constituídos para administrar, legislar (e fiscalizar) e para distribuir jurisdição. 

Esses conceitos são facilmente identificáveis pelas pessoas, pois 

estamos acostumados a escolher nossos mandatários - Prefeito, Governador e 



Presidente da República (Executivo), alem dos nossos representantes - 

Vereadores, Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores 

(Legislativo).  

Do mesmo modo, também não é incomum a resolução de pendências 

junto à Justiça, seja para pleitear créditos trabalhistas, para resolver uma 

colisão de veículos, ou receber parte da herança de algum parente abonado, 

razão pela qual a figura de um Poder Judiciário – vez ou outra se torna 

presente na vida das pessoas. 

Nessa visão mais simplista, até mesmo o Ministério Público é conhecido 

do grande público, sobretudo pela sua atuação no processo penal. 

Mas aqui envolvemo-nos com a função institucional do Tribunal de 

Contas, exatamente porque muitos – até mesmo na academia - ainda se 

perguntam para que sirva e, também, qual a sua localização dentro da 

estrutura do Estado. 

Cremos que, mais interessados do que o homem comum, são os 

Administradores Públicos em conhecer quais são as atribuições e limites de 

poder dessas Cortes. 

Aliás, a existência de uma Constituição serve, exatamente, não obstante 

para a definição da aquisição, manutenção e perda de poder (aqui em lato 

senso), também sobre a sua delimitação sobre os cidadãos e jurisdicionados. 

De plano, pode-se dizer que os Tribunais de Contas são cortes altamente 

especializados, de competência constitucional para o controle externo dos atos 

de despesas da Administração; e, que não se constituem em poder, na forma 

clássica aqui lembrada, mas estão intimamente ligados à estrutura e à 

atividade do Estado (MATEUS, 2009, p. 30). 

Observe-se que há outras câmaras de julgamento administrativo, a 

exemplo da Fazendária, Previdenciária e órgãos do comércio; contudo, os 

Tribunais de Contas têm estatura constitucional e, nesse sentido, mantém uma 

série de prerrogativas atribuídas à Instituição e aos seus Membros – 

denominados por Ministros  na esfera do Tribunal de Contas da União, bem 

como,  Conselheiros no âmbito dos Estados e Municípios. 

Mas também é verdade que as Cortes de Contas – sendo instituição 

centenária, ao longo do tempo, têm sido mais exigidas, exatamente porque a 

partir da edição da Constituição Federal de 1988 foram valorizados 



sobremaneira os direitos fundamentais, permitindo o fortalecimento de órgãos 

de inspiração democrática, a exemplo de uma imprensa livre, do Ministério 

Público independente, sem esquecer, ainda, da própria valorização da 

participação popular nas coisas do Estado, com o exercício do controle social – 

pelo acompanhamento em audiências públicas, criação de conselhos e do 

próprio acompanhamento pelos mecanismos eletrônicos em prol da 

transparência (art. 1º, § 1º, da LC 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Evidente, assim, que a valorização dos Tribunais de Contas advém de um 

processo histórico, marcado pela busca da expansão da democracia e, sendo 

assim, pela necessidade de aperfeiçoamento de controle. 

Mas é evidente que, na medida em que se entrega poder, também se 

espera responsabilidade e eficiência. 

Portanto, espera-se que os Tribunais de Contas participem efetivamente 

dessa dinâmica evolutiva, a fim de também contribuíam no processo de 

formação de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3°, da CF/88), mercê do 

destaque atribuído – não apenas pelo Texto Constitucional – cada vez mais 

lido pelo ângulo do neoconstitucionalismo ou pós-positivismo, mas também por 

meio de diversas normas positivadas, postas, escritas, que impõem 

responsabilidades ao Administrador Público, mediante aferição das Cortes de 

Contas.  

Dito isso, observa-se que o Texto Constitucional indica uma grande 

preocupação com o controle da Administração Pública – por mecanismos 

internos ou externos.  

Assim, de um lado o papel do controle interno está afeto a órgão que 

pertença à intimidade da entidade controlada, mercê de acompanhamento e 

fiscalização sobre os registros e atos de natureza contábil, financeira e 

orçamentária. 

Essa figura do controle interno tem fundamento constitucional e está afeta 

aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, exatamente para inibir falhas e 

desvios, bem como, servir de orientação ao próprio Gestor. 

 
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 



II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação 
de recursos públicos por entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, 
bem como dos direitos e haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão 
ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de 
responsabilidade solidária. 
§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é 
parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

Desse modo, a função do controle interno consiste em alertar a própria 

Administração dos desvios que estejam sendo praticados; é um mecanismo 

constitucional preventivo para correção de rotas; contudo, não está afeto 

apenas à esfera da entidade em si, mas, por imposição constitucional, deve 

servir de apoio ao exercício do controle externo, lembrando que a falta de 

comunicação de situações irregulares o torna responsável solidário pelos atos 

praticados. 

E, a despeito da intenção do Legislador, infelizmente, a bem da verdade 

poucos órgãos contam com um esquema eficiente e que exerça plenamente as 

funções que dele se esperam – porque compete à própria Administração 

nomear o responsável controle interno, conquanto a exposição de deficiências 

pode não interessar aos interesses do Gestor. 

Exatamente por isso a importância do controle externo formal. 

Portanto, sobra um campo de atuação muito extenso para os órgãos do 

controle externo, o qual – além dos Tribunais de Contas, também é exercido 

pelo Poder Legislativo, pelo Ministério Público e pela sociedade de um modo 

geral (MATEUS, 2005). 

Pela sua natureza são entes que não participam do dia-a-dia da 

Administração, nem estão subordinados ao Chefe do Poder.  

O controle social exercido pelos cidadãos e pela imprensa – muito 

embora seja bastante significativo e desejável, possue natureza não formal, 

uma vez que não pertencem à estrutura do Estado. 

E, enfocando o trabalho dos Tribunais de Contas, diz-se que se 

constituem por instituição republicana, criadas no Governo de Marechal 

Deodoro. 



Assim, a idealização e implantação do Tribunal de Contas da União – 

TCU se deu pelo Decreto nº 966-A, de 07.11.1890, por iniciativa de Rui 

Barbosa, com o mister do exame, revisão e julgamento de todas as operações 

concernentes à receita e despesa da Republica.  

Aquele normativo estabeleceu que todos os decretos do Poder Executivo, 

ordens ou avisos dos diferentes Ministérios, susceptíveis de criar despesas ou 

interessar às finanças da Republica, para poderem ter publicidade e execução, 

seriam sujeitos primeiro ao Tribunal de Contas, o qual tinha a incumbência de 

registrá-los e apor-lhes o seu “visto”, quando fosse reconhecido que não 

violavam disposição de lei ou que não excediam os créditos votados pelo 

Poder Legislativo.  

De modo contrário, se o Tribunal julgasse que não poderia registrar o ato 

do Governo, deveria motivar a sua recusa, devolvendo-o ao Ministro que o 

houvesse expedido. E, este, sob sua responsabilidade, se julgasse 

imprescindível a medida impugnada, poderia dar-lhe publicidade e execução; 

contudo, o fato seria levado ao conhecimento do Congresso, sob reserva, 

respondendo os seus fundamentos ao Corpo Legislativo. 

Segue o inteiro teor desse normativo: 

“Art. 1º - É instituido um Tribunal de Contas, ao qual incumbirá o 
exame, a revisão e o julgamento de todas as operações concernentes 
á receita e despeza da Republica.  
Art 2º - Todos os decretos do Poder Executivo, ordens ou avisos dos 
differentes Ministerios, susceptiveis de crear despeza, ou interessar 
as finanças da Republica, para poderem ter publicidade e execução, 
serão sujeitos primeiro ao Tribunal de Contas, que os registrará , 
pondo-lhes o seu <<visto>>, quando reconheça que não violam 
disposicão de lei, nem excedem os creditos votados pelo Poder 
Legislativo.  
Art 3º - Si o Tribunal julgar que não póde registrar o acto do Governo, 
motivará a sua recusa, devolvendo-o ao Ministro que o houver 
expedido.  
Este, sob sua responsabilidade, si julgar imprescindivel a medida 
impugnada pelo Tribunal, poderá dar-lhe publicidade e execução.  
Neste caso, porém, o Tribunal levará o facto, na primeira occasião 
opportuna, ao conhecimento do Congresso, registrando o acto sob 
reserva, e expendendo os fundamentos desta ao Corpo Legislativo.  
Art 4º - Compete, outrossim, ao Tribunal de Contas:  
1º - Examinar mensalmente, em presença das contas e documentos 
que lhe forem apresentado, ou que requisitar, o movimento da receita 
e despeza, recapitulando e revendo, annualmente, os resultados 
mensaes;  
2º - Conferir esses resultados com os que lhe forem apresentados 
pelo Governo, communicando tudo ao Poder Legislativo;  
3º - Julgar annualmente as contas de todos os responsaveis por 
contas, seja qual for o Ministerio a que pertençam, dando-lhes 



quitação, condemnando-os a pagar, e , quando o não cumpram, 
mandando proceder na fórma de direito;  
4º - Estipular aos responsaveis por dinheiros publicos o prazo de 
apresentação de suas contas, sob as penas que o regulamento 
estabelecer.  
Art. 5º - O Tribunal de Contas poderá delegar nas Thesourarias de 
Fazenda, ou em commissões de empregados idoneos, que para esse 
fim sejam mandados aos Estados, o conhecimento, em primeira 
instancia, das contas de qualquer responsavel por dinheiros publicos, 
excepto os inspectores de Fazenda e thesoureiros geraes.  
Art. 6º - Compoem o Tribunal os funccionarios, a que se conferir voto 
deliberativo nas materias submettidas á competencia dessa 
corporação.  
§ 1º - Esses funccionarios serão nomeados por decreto do Presidente 
da Republica, sujeito á approvação do Senado, e gozarão das 
mesmas garantias de inamovibilidade que os membros do supremo 
Tribunal Federal.  
§ 2º - Vagando logar entre os membros do Tribunal de Contas 
durante a ausencia das Camaras, o Presidente da Republica poderá 
preenchel-o, o funccionario entrar em exercicio, ficando porém, a 
nomeação dependente sempre de annuencia do Senado, em sua 
primeira reunião.  
Art. 7º - O serviço de contabilidade, nos assumptos sujeitos ao 
Tribunal, bem como o processo, exame, verificação e informação, nas 
materias e papeis tambem dependentes delle, serão commettidos a 
um corpo de funccionarios administrativos, distribuidos segundo 
reclamar a classificação natural dos trabalhos.  
Desse pessoal o regulamento determinará quaes os a quem deve 
caber voto consultivo nas deliberações do Tribunal.  
Art. 8º - Além das attribuicões estatuidas nos arts. 3º e 4º, o Tribunal 
de Contas exercerá todas as outras fixadas no respectivo 
regulamento, que convierem á natureza de suas funcções e de seus 
fins.  
Art. 9º - As communicações entre o Tribunal de Contas e o 
Congresso effectuar-se-hão mediante relatorios annuaes e 
declarações quinzenaes, quando para estas houver assumpto.  
Art. 10º - O Tribunal, no exercicio de suas funcções, se 
corresponderá directamente, por intermedio do seu presidente, com 
todas as autoridades da Republica, as quaes todas são obrigadas a 
cumprir-lhe as requisições e ordens, sob pena da mais restricta 
responsabilidade.  
Art. 11º - O Ministerio da Fazenda expedirá regulamento, em decreto 
especial, estabelecendo a organização e as funcções do Tribunal de 
Contas, desenvolvendo-lhe a competencia, especificando-lhe as 
attribuições, estipulando os vencimentos ao seu pessoal, e 
determinando-lhe a demais despeza necessaria, para a qual fica 
desde já autorizado o Governo.  
Art. 12º - Revogam-se as disposições em contrario.  

Esse texto é bastante interessante, do ponto de vista que, passados 

quase 130 (cento e trinta) anos da sua publicação, em grande parte guardou 

semelhança com as atribuições definidas pela Constituição editada em 1988. 

Fica bastante clara que a ideia de um Tribunal de Contas, a exemplo do 

que hoje se entende, serve à análise técnica dos atos da Administração, 

conquanto o julgamento propriamente dito dos atos – mormente sobre as 

contas anuais do Executivo - seja tarefa atribuída ao Poder Legislativo. 



 Diferença fundamental, no entanto, encontra-se no fato de que a análise 

dos atos da Administração, em via de regra, hoje é sempre feita “a posteriori’, 

ao revés  do que foi estabelecido nos primeiros anos da República.  

Portanto, a ideia do Tribunal de Contas é centenária e – atualmente 

representada por Cortes de natureza Federal, Estadual e Municipal – à 

semelhança da distribuição federativa – devendo ser dito que todos os órgãos 

e poderes públicos, além das entidades privadas que detém bens públicos, 

estão afetos ao crivo desse juízo especializado – na medida da distribuição de 

competência de cada um deles, os quais, na verdade, possuem natureza de 

tribunais administrativos constitucionais (MATEUS, 2009). 

Do extenso rol de atribuições elencadas pela Constituição destacam-se a 

competência para 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 (art. 70, caput, da CF/88). 

Neste sentido, cabe ao Tribunal de Contas da União, conforme disposto 

no art. 71 da CF/88, a seguinte competência: 

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; 
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; 
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; 
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; 
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; 
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; 
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; 
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; 
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada 
ilegalidade; 
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, 
comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado 
Federal; 
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou 
abusos apurados. 
§ 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. 
§ 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou 
multa terão eficácia de título executivo. 
§ 4º - O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e 
anualmente, relatório de suas atividades. 
§ 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 simetria vertical, as mesmas atribuições constitucionais estão afetas 

aos Tribunais de Contas que jurisdicionam os Estados e Municípios. 

A Constituição Federal estabeleceu que as Constituições Estaduais 

deveriam dispor sobre as Cortes de Contas Estaduais (parágrafo único, art. 

75); e, quanto aos Municípios, a sua fiscalização seria exercida pelos Tribunais 

de Contas Estaduais ou Municipais, vedada a criação de novos Tribunais, 

Conselhos ou órgãos de Contas Municipais (art. 31, §§ 1º e 4º). 

Isso significa dizer que a Constituição determinou competência dos 

Tribunais Estaduais para análise da matéria estadual e, quanto à Municipal, 

ratificou a competência das Cortes Municipais já existentes, mas proibiu a sua 

criação de novos órgãos da espécie. 

Desse modo, além do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de 

Contas Estaduais, distribuídos em cada um dos 26 (vinte e seis) Estados da 

Federação e no Distrito Federal, também há os Tribunais de Contas dos 

Municípios de São Paulo e Rio de Janeiro (cuja competência é específica para 

aquelas comunas), além dos Tribunais de Contas dos Municípios nos Estados 

da Bahia, Goiás, Ceará e Pará, formando 34 (trinta e quatro) juízos 

especializados no exame das contas públicas. 



Os Conselheiros desses Tribunais exercem uma magistratura 

intermediária, na medida em que possuem as mesmas garantias da 

magistratura convencional – inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de 

vencimentos, para que possam bem julgar, com a imparcialidade necessária, a 

matéria de sua competência. 

Outra questão importante, é frisar que os Tribunais de Contas não são 

órgãos vinculados ao Legislativo, quer seja administrativa ou politicamente. 

Embora algumas leis infraconstitucionais insistam em colocar os Tribunais 

de Contas ao lado do Legislativo – a exemplo da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, a organização e gestão desses Órgãos e exercida de forma autônoma e 

independente. 

 

2. Considerações sobre os efeitos das decisões do Tribunal de Contas 

 

Conforme pode ser observado, a Constituição Federal deu grandes 

poderes e, repito, por reflexo, também responsabilidades aos Tribunais e a 

seus Membros. 

Enquanto a sustação de contratos seja tarefa atribuída ao Poder 

Legislativo (§ 1º, art. 71, da CF/88), os Tribunais de Contas têm competência 

para a sustação de atos – tal qual a conhecida liminar expressa em mandados 

de segurança no juízo comum, aqui nas Cortes de Contas para os casos de 

exame prévio de editais de licitação (Art. 113 da Lei 8666/93). 

Também possuem poder para a aplicação de multas (art. 104 da LCE 

709/93 e § 1º, art. 5º, da Lei 10028/00) e, especialmente, para a representação 

aos demais Órgãos do Controle Externo (art. 2º, XV e XVII, da LCE 709/93). 

Ou seja, os Tribunais de Contas exercem um papel de análise que – pela 

sua extensão e expertise própria, não poderia ser realizado pelo Ministério 

Público e Poder Legislativo. 

"O Tribunal de Contas da União, embora não tenha poder para anular 
ou sustar contratos administrativos, tem competência, conforme o art. 
71, IX, para determinar à autoridade administrativa que promova a 
anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou". 
(MS 23.550, Rel. p/ o ac. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 4-
4-2002, Plenário, DJ de 31-10-2001.) 

Frise-se que a representação se faz necessária porque não cabe às 

Cortes de Contas a execução de seus próprios julgamentos (MATEUS, 2009).  

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=23550&CLASSE=MS&cod_classe=376&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M


Portanto, embora as decisões dos Tribunais de Contas tenham força de 

título executivo extrajudicial (§ 3º, art. 71, da CF/88), as decisões proferidas, 

invariavelmente, determinam a remessa de informações ao Legislativo, à 

Fazenda interessada e ao Ministério Público, para as providências de sua 

alçada. 

Isso porque o Tribunal de Contas não executa suas próprias decisões, o 

que motiva ainda mais a perfeição do processo administrativo. 

No Poder Legislativo, especialmente no nível Municipal, o resultado do 

trabalho desenvolvido nos Tribunais de Contas pode dar lugar à abertura de 

uma Comissão Processante, julgamento político capaz de cassar o cargo do 

mandatário do Executivo (DL 201/67). 

E, uma vez representada a irregularidade ao Ministério Público, há 

possibilidade de abertura de processos judiciais de natureza civil, por ato de 

improbidade administrativa, onde haverá  a persecução dos valores 

dispendidos, imposição de multa, cassação dos direitos políticos e proibição de 

contratar com o Poder Público – nos termos da Lei 7347/85 (Ação Civil Pública) 

e Lei 8429/92 (Improbidade Administrativa); ou mesmo, ainda no órgão 

ministerial, poderá haver a abertura de processos de natureza criminal quando 

constatada a existência de materialidade de ordem criminal, especialmente em 

situação afetas à responsabilidade e à gestão fiscal, respectivamente definidos 

pelo Decreto-Lei  201/67 e Lei 10.028/00 – essa definindo crimes fiscais agora 

insertos no Código Penal. 

À Fazenda Pública o encaminhamento das decisões do Tribunal de 

Contas pode ser de natureza variada. 

Em decisões onde haja condenação à devolução dos valores, a própria 

interessada – ou seja, a Entidade vinculada ao processo - deverá manejar ação 

judicial tendente à recomposição do bem ao erário. 

Ou seja, somente a advocacia vinculada ao Órgão interessado pode 

executar acórdão do Tribunal de Contas; e, nesse sentido tem se pronunciado 

o E. Supremo Tribunal Federal: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 



LEGITIMIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. 

FALHA DO SISTEMA ORDINÁRIO DE REPRESENTAÇÃO E 

DEFESA DO ERÁRIO. 

Quanto à questão da legitimidade para ajuizar execução do título 

constituído a partir da decisão da Corte de Contas, é entendimento 

pacífico desta Corte que somente o titular do crédito tem legitimidade 

para requerer a execução. Assim, o recorrente é parte ilegítima para 

figurar no pólo ativo da ação executória. Veja, nesse sentido, RE 

223.037 (rel. min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 02.08.2002) e RE 

510.034-AgR (rel. min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 

15.08.2008). Nesse sentido ainda, o AI 766.017 (rel. min. Marco 

Aurélio, DJe de 15.10.2010). (Agr.Reg. Rel. Ministro Dias Tófoli)”. 

E, quando em razão de aplicação de multas por infração capitulada, o 

valor arrecadado pertence à Fazenda do Estado, competindo a esta a sua 

execução. 

Outra questão de grande importância refletida nas decisões dos Tribunais 

de Contas diz respeito à inelegibilidade do Gestor cujas contas foram 

apreciadas e julgadas irregulares.  

Conforme se destaca da LC 64/90, agora azeitada pela chamada Lei da 

Ficha Limpa (LC 135/10), a negativa de contas implica em inelegibilidade pelos 

08 (oito) anos seguintes à decisão, o que é algo extremamente prejudicial aos 

interesses do agente público. 

Nesse sentido, 

Art. 1º São inelegíveis: 
(...) 
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou 
funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure 
ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível 
do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada 
pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) 
anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o 
disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os 
ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que 
houverem agido nessa condição; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 135, de 2010) 

Especificamente sobre o tema, a avaliação de inelegibilidade está afeta 

ao Tribunal Eleitoral – inclusive, quanto à configuração de atos dolosos, porque 

aos Tribunais de Contas importa tão somente emitir parecer prévio (contas do 

Executivo – art. 71, I, da CF/88) ou julgar (contas dos demais administradores – 

art. 71, II, da CF/88) – não impondo restrição ao exercício passivo dos direitos 

políticos.  

Sobre a questão,  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp135.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp135.htm#art2


“Por força do que dispõe a Lei Eleitoral, os Tribunais de Contas 
enviam à Justiça Eleitoral, até 9 de julho dos anos eleitorais, a 
relação de contas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão 
irrecorrível, ressalvados os casos com provimento cautelar.  
Essa lista, embora possa ser utilizada de ofício pelo Juiz na formação 
de sua convicção de que a candidatura não merece registro uma vez 
que o candidato não reúne as condições de elegibilidade, não é, por 
si só, o decreto de inelegibilidade.  
É certo que o Tribunal de Contas não é o Juízo de elegibilidade. Pode 
um candidato com contas rejeitadas por ato doloso e insanável de 
improbidade administrativa ter sua candidatura registrada, andar em 
sufrágio, ser eleito, empossado e levar a cabo o seu mandato, 
bastando que sua candidatura seja registrada, e que em nenhum 
momento posterior haja impugnação do mandato.  
Não há que se falar nem mesmo em mandado de segurança 
preventivo eleitoral, simplesmente a inelegibilidade é questionada ou 
não. E se, de fato, a candidatura ou o mandato sofrerem 
impugnações, à Justiça Eleitoral caberá a revisão de todos os pontos 
da rejeição das contas: insanabilidade; improbidade administrativa; 
comportamento doloso; formalidade do procedimento; enfim, o mérito.  
E sobre o mérito, importa dizer que, via de regra, não compete ao 
Judiciário escrutinar a questão, ou as opções de conveniência e 
oportunidade dos atos administrativos em geral, circunstância que 
confere certa presunção de perenidade às decisões dos Tribunais de 
Contas.  
Não bastasse isso, embora ao TC não caiba a função jurisdicional do 
Estado, monopólio do Poder Judiciário, as características de 
jurisdição estão presentes em seus julgados, primeiramente, em 
razão da técnica judicialiforme na subsunção de agentes aos 
dispositivos da lei e, em segundo, pela natureza de suas decisões 
coercitivas e que sobrevêm a prejuízo das pretensões dos agentes.  
No límpido magistério do Ministro Ayres Britto:  
“[...] O Tribunal de Contas tal como o Poder Judiciário julga. E, 
naquela matéria de sua competência, o mérito não pode ser revisto 
pelo Poder Judiciário. A Constituição aquinhoa o Tribunal de Contas 
com competências que não são do Congresso Nacional e com 
competências que não são do Poder Judiciário. O Poder Judiciário 
tem a força da revisibilidade das decisões do Tribunal de Contas, 
porém, num plano meramente formal, para saber se o devido 
processo legal foi observado, se direitos e garantias individuais foram 
ou não respeitadas. Porém o mérito da decisão, o controle, que é 
próprio do Tribunal de Contas, orçamentário, contábil, financeiro, 
operacional e patrimonial, logo o mérito da decisão é insindicável pelo 
Poder Judiciário. É uma exceção ao princípio da livre apreciação do 
Poder Judiciário. Pode decidir toda e qualquer questão, salvo aquelas 
adjudicadas com exclusividade a outro órgão igualmente 
constitucional”. 
Entretanto, como dizer da intenção de produzir os efeitos, de haver 
prejuízo ao erário, de ser o dano sanável ou não, sem adentrar 
francamente no mérito das rejeições de contas e escrutinar- -lhes os 
argumentos? Os Juízos Eleitorais sinalizam o desejo de fazer 
exatamente isto. Não parece razoável, entretanto, que a Justiça 
Eleitoral se entregue à tarefa de julgar novamente o mérito de todos 
aqueles com registro ou mandato impugnado ante a rejeição de 
contas. Até porque, instituiria segunda instância da Magistratura de 
Contas, fundando sucursal que analisaria incontáveis pareceres 
adversos dos Tribunais de Contas, rendendo uma instituição de 
estatura constitucional supérflua”. (SARQUIS; RAMOS; MATEUS. 
2012). 



Segundo informes constantes em sítio próprio do E.Tribunal Superior 

Eleitoral, a caracterização de irregularidades insanáveis que configuram ato 

doloso de improbidade administrativa e atraem a inelegibilidade prevista na 

alínea “g” do art. 1º, da LC 64/90, são as seguintes: 

- Ac.-TSE, de 1º.10.2014, no AgR-RO nº 34478 (aplicação de verbas 
federais repassadas ao município em desacordo com convênio). 
 
- Ac.-TSE, de 3.9.2013, no REspe nº 49345 (imputação de débito ao 
administrador pelo TCU). 
 
- Ac.-TSE, de 2.4.2013, no AgR-REspe nº 25454 (contratação de 
pessoal sem a realização de concurso público e não recolhimento ou 
repasse a menor de verbas previdenciárias). 
 
- Ac.-TSE, de 21.2.2013, no AgR-REspe nº 8975 (falta de repasse 
integral de valores relativos ao ISS e ao IRPF). 
 
- Ac.-TSE, de 14.2.2013, no AgR-REspe nº 45520 (violação ao art. 
37, XIII, da CF/88). 
 
- Ac.-TSE, de 5.2.2013, no AgR-REspe nº 44144 (não aplicação de 
percentual mínimo de receita resultante de impostos nas ações e nos 
serviços públicos de saúde). 
 
- Ac.-TSE, de 22.10.2013, no REspe nº 19662; de 14.2.2013, no AgR-
REspe nº 17652 e, de 17.12.2012, no REspe nº 32574 
(descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal ou da 
Constituição Federal quanto à aplicação do piso fixado para o 
ensino). 
 
- Ac.-TSE, de 18.12.2012, no Resp nº 9307 (pagamento a maior de 
subsídio a vereadores, em descumprimento ao art. 29, VI, da CF/88).  
- Ac.-TSE, de 18.12.2012, no AgR-REspe nº 23722 (pagamento 
indevido de diárias). 
 
- Ac.-TSE, de 23.10.2012, no AgR-REspe nº 5527 (descumprimento 
da Lei de Licitações); Ac.-TSE, de 9.10.2012, no REspe nº 11543 
(violação ao art. 29-A, I, da CF/88). 
 
- Ac.-TSE, de 10.12.2013, no REspe nº 182098, de 10.11.2009, no 
REspe nº 35791; e, de 26.11.2008, no REspe nº 33280: o decurso do 
prazo conferido à Câmara Municipal para apreciar o parecer do 
Tribunal de Contas não atrai a inelegibilidade cominada neste 
dispositivo. 
 
- Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 5º: disponibilização à Justiça Eleitoral, 
pelos tribunais e conselhos de contas, da relação dos que tiveram 
suas contas rejeitadas; Lei nº 8.443/1992, art. 91: envio ao Ministério 
Público Eleitoral, pelo TCU, dos nomes dos responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos 
imediatamente anteriores à realização de cada eleição; Ac.-TSE, de 
12.12.2008, no REspe nº 34627; de 13.11.2008, no REspe nº 32984; 
de 2.9.2008, no REspe nº 29316 e Res.-TSE nº 21563/2003: a mera 
inclusão do nome do administrador público na lista remetida à Justiça 
Eleitoral por tribunal ou conselho de contas não gera inelegibilidade, 
por se tratar de procedimento meramente informativo. 
 



- Ac.-TSE, de 3.12.2013, no REspe nº 2546; de 30.8.2012, no REspe 
nº 23383 e, de 8.2.2011, no AgR-RO nº 99574: impossibilidade de 
incidência da inelegibilidade prevista nesta alínea quando ausente ato 
doloso de improbidade administrativa ou intenção de causar dano ao 
Erário; Ac.-TSE, de 20.5.2014, nos ED-AgR-REspe nº 27272 e, de 
5.12.2013, no AgR-REspe nº 52980: a inelegibilidade desta alínea 
não incide quando demonstrada a regularidade da aplicação dos 
recursos e ausência de prejuízo ao Erário, a despeito da omissão do 
dever de prestar contas ou de sua apresentação extemporânea. 
 
- Ac.-TSE, de 24.5.2012, no AgR-RO nº 83942: prestação de contas 
extemporânea configura hipótese de crime de responsabilidade a 
ensejar o reconhecimento da inelegibilidade descrita nesta alínea. 
 
- Ac.-TSE, de 2.4.2013, no AgR-REspe nº 32679: extrapolado o limite 
do art. 29-A da CF/88, por ser dado objetivo cuja verificação é 
matemática, resta caracterizada a irregularidade insanável que 
constitui ato doloso de improbidade administrativa, sendo inaplicáveis 
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
- Ac.-TSE, de 7.2.2013, no AgR-REspe nº 16447: a obtenção de 
tutela antecipada para afastar os efeitos de decisões de rejeição de 
contas é suficiente para afastar a inelegibilidade desta alínea. 
 
- Ac.-TSE, de 18.12.2012, no REspe nº 29474: inaplicabilidade do 
disposto no § 2º do art. 26-C da LC n° 64/1990 aos casos de rejeição 
de contas previstos nesta alínea, no processo de registro de 
candidatura. 
 
- Ac.-TSE, de 21.3.2013, no REspe nº 5163: “O termo inicial do 
período de inelegibilidade – oito anos – coincide com a data da 
publicação da decisão mediante a qual rejeitadas as contas.” 
 
- Ac.-TSE, de 8.8.2013, no REspe nº 41160: impossibilidade de 
conclusão pela inelegibilidade de candidato, se pendente recurso no 
Tribunal de Contas. 
 
- Ac.-TSE, de 19.8.2014, no REspe nº 4366: o saneamento das 
irregularidades pelo TCE, em razão da quitação do débito, não tem o 
condão de assentar a boa-fé e a ausência de dolo. 
 
- Ac.-TSE, de 22.10.2014, no REspe nº 25725: invade a competência 
da Justiça Eleitoral a decisão da Justiça Federal que mantenha válido 
o acórdão do TCU que rejeita as contas e afasta a potencial 
inelegibilidade da conduta. 
 
- Ac.-TSE, de 17.12.2015, no RO nº 100003 e, de 19.12.2014, no RO 
nº 97587: não cabe à Justiça Eleitoral transmudar a natureza 
atribuída ao julgamento a que procedeu o Tribunal de Contas. 
 
- Ac.-TSE, de 25.11.2014, no AgR-REspe nº 43594: irregularidade no 
repasse de recursos para ente privado, sem fins lucrativos, atrai a 
inelegibilidade prevista nesta alínea. 

Outro aspecto a respeito da Lei da Ficha Limpa serve à possibilidade de 

sustação da decisão de rejeição de contas para efeito de inscrição de 

candidatura, conquanto o E. Tribunal Superior Eleitoral, contrariando o que 

havia decidido por meio da súmula nº 1 – agora cancelada pelo Ac. TSE de 



10.05.16 no PA nº 32345 – DJE 24, 27 e 28.06.16,  não basta o simples 

ingresso de ação judicial, mas antes é preciso a obtenção da tutela antecipada. 

Sendo assim, seguem decisões do TSE que definem bem a questão,  

REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE 
CONTAS. PREFEITO. PROPOSITURA. AÇÃO JUDICIAL. TRIBUNAL 
DE CONTAS. IMPROPRIEDADE. ÓRGÃO COMPETENTE. CÂMARA 
MUNICIPAL. JULGAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÚMULA-
TSE N.º 1. NÃO ABRANGÊNCIA. 
1. O órgão competente para julgar as contas de chefe do Poder 
Executivo Municipal é a Câmara Municipal, exercendo o Tribunal de 
Contas uma função meramente auxiliar, uma vez que o parecer que 
emite é passível de manutenção ou rejeição pelo órgão do Poder 
Legislativo Municipal. 
2. A ação judicial desconstitutiva da rejeição de contas, quando 
proposta contra o parecer do Tribunal de Contas, não tem o condão 
de afastar a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC 
n.º 64/90. Não ocorrência da suspensão da inelegibilidade. TSE, 
Recurso Especial Eleitoral n.º 23.235, de 18. 9.2004, Rel. Min. Caputo 
Bastos 
 
REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO A DEPUTADO 
FEDERAL. EX-PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. CONTAS 
REJEITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. 
RECURSO PROVIDO PARA INDEFERIR O REGISTRO. 
1. A ressalva contida na parte final da letra g do inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64/90 há de ser entendida como a possibilidade, 
sim, de suspensão de inelegibilidade mediante ingresso em juízo, 
porém debaixo das seguintes coordenadas mentais: a) que esse 
bater às portas do Judiciário traduza a continuidade de uma "questão" 
(no sentido de controvérsia ou lide) já iniciada na instância 
constitucional própria para o controle externo, que é, sabidamente, a 
instância formada pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas 
(art. 71 da Constituição); b) que a petição judicial se limite a versar 
tema ou temas de índole puramente processual, sabido que os 
órgãos do Poder Judiciário não podem se substituir, quanto ao mérito 
desse tipo de demanda, a qualquer das duas instâncias de controle 
externo; c) que tal petição de ingresso venha ao menos a obter 
provimento cautelar de explícita suspensão dos efeitos da decisão 
contra a qual se irresigne o autor.   
2. Inexiste, nos autos, notícia de provimento judicial acautelatório que 
suspenda os efeitos da decisão proferida pela Corte de Contas. 
Provimento cautelar tanto mais necessário quanto se sabe que, em 
matéria de contas, “as decisões do tribunal de que resulte imputação 
de débito ou multa terão eficácia de título executivo" (§ 3º do art. 71 
da Lei Constitucional). 3. Os Tribunais de Contas detêm competência 
constitucional para julgar as contas das Casas Legislativas. 4. 
Recurso ordinário provido. (TSE, Recurso Ordinário n.º 1.130, de 
25.9.2006, Rel. Min. Carlos Ayres Britto) 
 
Ac.-TSE, de 18.12.2008, no AgR-REspe nº 32937; Ac.-TSE, de 
29.9.2006, no AgR-REspe nº 26942 e, de 13.9.2006, no RO nº 963: a 
mera propositura da ação anulatória, sem a obtenção de provimento 
liminar ou tutela antecipada, não suspende a inelegibilidade;  
 
Ac.-TSE, de 8.3.2007, no RO nº 1239: "A revogação de tutela 
antecipada que suspendeu os efeitos de decisão de rejeição de 
contas, ocorrida após a realização do pleito, à [sic] proclamação dos 



eleitos e às vésperas da diplomação, não tem o condão de alterar a 
situação do candidato que concorreu na eleição já respaldado pela 
referida tutela".   
 
Ac.-TSE, de 1º.8.2006, no Ag nº 6316; 15208/1999; 15209/1998, 
15204/1998 e 15148/1997: não incidência da cláusula de 
inelegibilidade na hipótese de rejeição de contas supervenientes ao 
registro de candidatura, pois o dispositivo aplica-se às eleições que 
vierem a se realizar, e não às já realizadas, ainda que se trate de 
reeleição. 

Destarte, cabe destacar no que se refere às contas do Executivo, que os 

Tribunais de Contas não fazem um julgamento propriamente dito, antes emitem 

pareceres prévios sobre os demonstrativos apresentados, os quais serão 

submetidos ao crivo do respectivo Poder Legislativo. 

O parecer emitido pelo Tribunal de Contas não é definitivo e nem vincula 

a decisão dos Edis, podendo ser rejeitado pela Câmara Municipal, em votações 

decididas por quorum qualificado de 2/3 dos seus Membros (art. 31, § 2º, da 

CF/88). 

Deve ser dito que as decisões dos Tribunais de Contas são técnicas, 

conquanto o seu exame junto ao Legislativo guarde natureza política. 

Significa dizer que, ainda que a Câmara abone os atos praticados – 

irregulares na visão do Tribunal de Contas, ainda assim, não fica elidida a sua 

repercussão em eventuais ações promovidas pelo Ministério Público. 

Segue exemplo do que já foi decidido pelo E.Supremo Tribunal Federal 

sobre o tema: 

 “Aprovação de contas e responsabilidade penal: a aprovação pela 
Câmara Municipal de contas de Prefeito não elide a responsabilidade 
deste por atos de gestão.” (Inq 1.070, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
julgamento em 24-11-2004, Plenário, DJ de 1º-7-2005.) 

No entanto, aqui é preciso reafirmar que a decisão do Tribunal de Contas 

sobre a gestão dos recursos públicos pelo Executivo (contas anuais), que é 

sempre remetida ao Poder Legislativo, não prevalece automaticamente para 

efeitos de incidência de inelegibilidade. 

Essa composição ficou bastante clara com recente decisão proferida pelo 

E. Supremo Tribunal Federal, a teor da seguinte notícia estampada no sítio 

eletrônico do Excelso Pretório (10.08.16)2. 

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou na sessão 
plenária desta quarta-feira (10) o julgamento conjunto dos Recursos 

                                                           
2
 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=322706 – pesquisa em 

09.05.17 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1070&CLASSE=Inq&cod_classe=360&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2198
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=322706


Extraordinários (REs) 848826 e 729744, ambos com repercussão 
geral reconhecida, que discutiam qual o órgão competente – se a 
Câmara de Vereadores ou o Tribunal de Contas – para julgar as 
contas de prefeitos, e se a desaprovação das contas pelo Tribunal de 
Contas gera inelegibilidade do prefeito (nos termos da Lei da Ficha 
Limpa), em caso de omissão do Poder Legislativo municipal. Por 
maioria de votos, o Plenário decidiu, no RE 848826, que é 
exclusivamente da Câmara Municipal a competência para julgar as 
contas de governo e as contas de gestão dos prefeitos, cabendo ao 
Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo municipal, emitindo 
parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser derrubado por 
decisão de 2/3 dos vereadores. 
O julgamento conjunto foi concluído nesta quarta-feira, mas as teses 
de repercussão geral somente serão definidas em outra sessão. No 
RE 848826, prevaleceu a divergência aberta pelo presidente do STF, 
ministro Ricardo Lewandowski, que será o responsável pelo acórdão. 
Segundo ele, por força da Constituição, são os vereadores quem 
detêm o direito de julgar as contas do chefe do Executivo municipal, 
na medida em representam os cidadãos. A divergência foi seguida 
pelos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Celso de Mello. Ficaram vencidos o relator, ministro Luís 
Roberto Barroso, e mais quatro ministros que o acompanhavam: 
Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli. 
No julgamento do RE 729744, de relatoria do ministro Gilmar 
Mendes, o Plenário decidiu, também por maioria de votos, vencidos 
os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, que, em caso de omissão da 
Câmara Municipal, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas não 
gera a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei 
Complementar 64/1990. Este dispositivo, que teve sua redação dada 
pela Lei da Ficha Limpa, aponta como inelegíveis aqueles que 
“tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato 
doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do 
órgão competente, para as eleições que se realizarem nos oito anos 
seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o 
disposto no inciso II do artigo 71 da Constituição Federal”. 
De acordo com o relator do recurso, ministro Gilmar Mendes, quando 
se trata de contas do chefe do Poder Executivo, a Constituição 
confere à Casa Legislativa, além do desempenho de suas funções 
institucionais legislativas, a função de controle e fiscalização de suas 
contas, em razão de sua condição de órgão de Poder, a qual se 
desenvolve por meio de um processo político-administrativo, cuja 
instrução se inicia na apreciação técnica do Tribunal de Contas. No 
âmbito municipal, o controle externo das contas do prefeito também 
constitui uma das prerrogativas institucionais da Câmara de 
Vereadores, que o exercerá com o auxílio dos Tribunais de Contas do 
estado ou do município, onde houver. “Entendo, portanto, que a 
competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos 
eleitos pelo povo é do Poder Legislativo (nos termos do artigo 71, 
inciso I, da Constituição Federal), que é órgão constituído por 
representantes democraticamente eleitos para averiguar, além da sua 
adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da 
população ali representada. Seu parecer, nesse caso, é opinativo, 
não sendo apto a produzir consequências como a inelegibilidade 
prevista no artigo 1º, I, g, da Lei complementar 64/1990”, afirmou o 
relator, ressaltando que este entendimento é adotado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE)”. 

É evidente que esse julgamento – embora por placar apertado e – com o 

devido respeito e sob licença de livre convicção pessoal, foi um retrocesso 



imposto ao processo democrático, uma vez que a decisão nas Câmaras 

Municipais, como dito, não são técnicas, mas livres pela escolha política de 

cada membro daquelas Casas – podendo sucumbir às composições criadas 

pelo chamado presidencialismo de coalização – onde maiorias são forjadas a 

fórceps, não raro podem vir a ceder ao fisiologismo – uma vez que não temos 

necessária tradição histórica de ideologia partidária. 

E, assim, podem ser revertidas todas as discussões travadas em meio ao 

processo técnico e metódico junto às Cortes de Contas. 

Mais ainda, o julgamento invocado também estabeleceu que as decisões 

dos Tribunais de Contas não prevalecem, nem mesmo em situações de 

omissão do Poder Legislativo – o que é bastante sério, porque não obrigaria 

aos membros das Câmaras a se exporem à crítica de seus eleitores – 

bastando, com isso, que o processo político não seja colocado em pauta. 

Exceção feita, no entanto, em casos onde a Lei Orgânica do Município 

estabeleça lapso temporal máximo entre o recebimento das contas do 

Executivo e o efetivo julgamento, o que poderia ensejar, em tese, a ação 

ministerial questionando a improbidade por omissão, na modalidade atos de 

que atentam contra os princípios da Administração Pública – pelo retardo ou 

falta de prática, indevida, de ato de ofício (Lei 8429/92 – art. 11, II). 

Quanto aos demais entes, especialmente a Administração Indireta e o 

próprio Legislativo, os Tribunais de Contas proferem um julgamento que não 

comporta reapreciação pela Câmara (Art. 71, II, da CF/88). 

Ainda, há aqueles que entendem que os Tribunais desempenham funções 

exclusivamente administrativas, invocam o princípio da unicidade da jurisdição 

disposto no Art.5, XXXV da Constituição Federal/88, tal qual determina que "a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Mas, o fato é que os Tribunais de Contas desempenham uma jurisdição 

especializada, onde a avaliação de legalidade feita pelo Judiciário ficaria afeta 

tão somente aos aspectos formais do processo.  

Contudo, sobre o julgamento de processos administrativos, 
acrescentaríamos que existem diversos tribunais administrativos, tais 
como os de competência tributária, previdenciária e de trânsito, 
somente para exemplificar, mas os Tribunais de Contas têm o status 
de previsão constitucional (MATEUS, 2004, p. 40). 



Com isso, se algum pleito for levado ao Judiciário, não cabe ao juiz 

adentrar no mérito da decisão externada pela Corte de Contes, devendo 

restringir-se tão somente ao exame da sua legalidade formal (FERNANDES, 

2000). 

Em outras palavras, não compete ao Judiciário dizer se as contas estão 

aprovadas ou desaprovadas, se o parecer é favorável ou desfavorável, mas 

aferir se foi observada minimamente as condições necessárias ao devido 

processo legal, pelo exercício do contraditório, da ampla defesa, pela 

observância a prazos razoáveis de execução dos atos e da própria duração do 

processo, bem como, a possibilidade de duplo grau de jurisdição administrativa 

e a incidência da coisa julgada. 

Aliás, a Justiça Federal já declarou que “o TCU só formalmente não é 

Órgão do Poder Judiciário. Suas decisões transitam em julgado e têm, 

portanto, natureza prejudicial para o juízo não especializado”3. 

Entre nós o E.Tribunal de Justiça já teve oportunidades de avaliar a 

matéria, confirmando a premissa de que a inafastabilidade da jurisdição está 

afeta tão somente à análise da formalidade essencial do processo 

administrativo. 

“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA. Pretensão de desconstituição 
dos efeitos do Decreto Legislativo de reprovação de contas do Chefe 
do Poder Executivo Municipal. Alegação de existência de nulidade 
referente à falta de cumprimento do Regimento Interno, no que se 
refere ao prazo estipulado para a Comissão de Orçamento, Finanças 
e Contabilidade, exarar parecer sobre as conta municipais, e elaborar 
o projeto de Decreto Legislativo sobre a aprovação ou rejeição das 
contas, para deliberação do Plenário. Inocorrência de nulidade. 
Mesmo o prazo sendo extrapolado, ficou comprovado que a Câmara 
Municipal não estava inerte, além de fato de que foram respeitados 
todos os meios de defesa para a autora no procedimento 
administrativo. Ausência de demonstração de prejuízo pela parte 
autora - Competência da Câmara Municipal para o exame das contas 
do Prefeito com auxílio dos Tribunais de Contas, cujo parecer prévio 
somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos 
vereadores - Decretos que retificou o parecer favorável do Tribunal de 
Contas - Impossibilidade de exame do mérito do ato administrativo 
sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 2° 
da CF) - Ausência de comprovação de irregularidade no 
procedimento de edição do Decreto Legislativo - Ratificação dos 
fundamentos da r. sentença nos termos do art. 252 do Regimento 
Interno deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso de apelação e 
reexame necessário não providos (Apelação 
1000870.19.2013.8.26.0666). 

                                                           
3 Apelação Cível nº 89.01.23993-0/MG, DDJU 14.09.92, pág.28.119, TRF 1ª Região, 3ª Turma, Rel. Juiz 

Adhemar Maciel. – consulta em 01.05.17 



 

APELAÇÃO. Ação anulatória com pedido de tutela de urgência contra 
julgado do Tribunal de Contas do Estado que manteve a rejeição das 
contas municipais de Birigui, no exercício de 2012 (processo TC-
1484/026/12). Competência do Poder Judiciário para exame dos atos 
administrativos restrita ao exame da legalidade do ato impugnado. 
Inexistindo no processo administrativo do Tribunal de Contas 
qualquer irregularidade formal que justifique sua anulação, não cabe 
ao Poder Judiciário qualquer ingerência no mérito daquelas decisões. 
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (Apelação 
1032007.10.2016.8.26.0053) 

 
APELAÇÃO. Ação anulatória de ato legislativo de rejeição de contas 
da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tupã, exercício de 
2010 - Exercício de fiscalização da Câmara dos Vereadores, com 
apoio técnico do Tribunal de Contas - Natureza administrativo-
legislativa do processo e do ato consequente, a reclamar observância 
ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal - Controle 
judicial de forma, abstração ao mérito do ato legislativo - 
Inobservância do princípio da ampla defesa - Insuficiência da defesa 
escrita preliminar, ao se observar a falta de intimação do Prefeito para 
a sessão de julgamento, na qual nem sequer se deu formal e oficial 
ciência dessa defesa escrita, e, ainda, frustrou-se a defesa final, por 
sustentação oral, previamente requerida (e não indeferida) pelo 
interessado - Sentença de improcedência reformada, para a 
procedência da demanda. RECURSO. (Apelação 
1004370.15.2015.8.26.0637) 

 

Desse modo, assim como a divisão orgânica traçada no Texto 

Constitucional definiu uma justiça especializada – militar, eleitoral e trabalhista, 

igualmente interpretou a necessidade da existência de tribunais especializados 

na avaliação das contas públicas. 

Por consequência, repito, não é possível ao Judiciário, a pretexto de 

revisão, julgar regulares ou irregulares as contas antes avaliadas no âmbito dos 

Tribunais de Contas.  

Nesses casos, o foco de reavaliação somente seria afeto a eventuais 

falhas de cunho formal na condução do processo, pela inobservância ao devido 

processo legal e aos princípios processuais constitucionais a ele inerentes, tais 

como a ampla defesa e o contraditório. 

Sendo assim, o apego à precisão processual ganha extrema importância 

na condução dos procedimentos nas Cortes de Contas – para que não venham 

a ser anuladas em processo judicial, até mesmo, porque suas decisões têm 

eficácia de título executivo (Artigo 71, § 3º da CF/88) e produzem efeitos no 

mundo jurídico e político. 

 



3. O julgamento do Poder Legislativo sobre o parecer emitido  

 

As decisões dos Tribunais de Contas se encerram no âmbito da Corte, 

não havendo possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário – exceto por 

vício de natureza formal na condução do processo. 

Neste sentido é o magistério de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2000): 

“O Tribunal de Contas, no Brasil, é uma instituição com raiz constitucional, 
deliberando de forma colegiada, incumbida de julgar a boa e regular aplicação dos 
recursos públicos e auxiliar o Poder Legislativo na realização do controle externo 
da Administração Pública e no julgamento das contas anuais dos chefes do Poder 
Executivo.  
Há duas competências nesse conceito:  
a) a primeira diz respeito à competência privativa de julgar contas.  
Esse termo mereceu detido exame de brilhantes juristas pátrios, a iniciar-se pelo 
Procurador do Ministério Público junto ao TCU, Leopoldo da Cunha Melo, 
asserindo que o “Tribunal de Contas não é um simples órgão administrativo”, mas 
exerce “uma verdadeira judicatura sobre os exatores, os que têm em seu poder, 
sob sua gestão, bens e dinheiros públicos”.  
Também Pontes de Miranda, com seu perene brilho, sustenta que “a função de 
julgar as contas está claríssima no texto constitucional. Não havemos de 
interpretar que o Tribunal de Contas julgue e outro juiz as rejulgue depois. Tratar-
se-ia de absurdo bis in idem.” 
Nesse sentido já se pronunciou a Justiça Federal: “O TCU só formalmente não é 
órgão do poder Judiciário. Suas decisões transitam em julgado e têm, portanto, 
natureza prejudicial para o juízo não especializado”.  
A própria Constituição Federal em vigor, respeitando a linha ortodoxa e histórica, 
assentou inequivocamente essa natureza ao referir a “julgar”, quando elencou a 
competência, e “judicatura”, quando se referiu ao exercício do cargo de Auditor, 
Ministro substituto.  

b) a segunda refere-se à sua posição constitucional, em que exerce a função de 
auxiliar o Poder Legislativo no controle externo Brasília a. 36 n. 142 abr./jun. 1999 
169 da Administração e no julgamento das contas anuais do Chefe do Poder 
Executivo.  
O Tribunal de Contas não é órgão auxiliar do Poder Legislativo, órgão de 
assessoramento do parlamento ou seu apêndice. Constitui, no mínimo, 
desconhecimento da história e da Constituição assim cognominá-lo.  
Se assim fosse, como explicar que o Tribunal de Contas da União faz auditoria 
nas Casas do Congresso Nacional, julga aposentadoria de servidores da Câmara 
e do Senado, determina ao Poder Legislativo que se abstenha da prática de ato? 
Como explicar recente decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o qual, 
acolhendo representação do Ministério Público que atua junto àquele Tribunal, 
realizou auditoria na Câmara Legislativa? 
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu no art. 70 que o titular da função do 
Controle Externo da Administração Pública é o Congresso Nacional, exercendo 
essa função com o auxílio do Tribunal de Contas.  
Não é raro que menos esclarecidos tentem visualizar nesse contexto vínculo de 
hierarquia, que subordinaria o TCU ao Congresso Nacional. Guardadas as 
devidas proporções, observa-se idêntico equívoco nas demais esferas de governo.  
Incorreto, porém, esse entendimento”. 

No que trata do exame da prestação de contas anuais do Poder Executivo 

– Estadual ou Municipal – o documento jurídico expedido pelos Tribunais de 



Contas é o parecer, que está sujeito ao julgamento pelo Poder Legislativo – 

Estadual ou Municipal, conforme o caso. 

Conforme já visto alhures, não é julgamento propriamente dito, pois é 

preciso estabelecer que o parecer emitido pelo Tribunal de Contas – sempre 

técnico – seja favorável ou desfavorável à aprovação das contas, poderá ser 

rejeitado pelas Câmaras Municipais, desde que o pleito – de cunho político – 

seja decidido por resultado qualificado de 2/3 de seus membros. 

Ainda, importante destacar que, mesmo submetendo seu parecer ao 

julgamento do Legislativo, não se submetem as Cortes de Contas àquele. 

Os Tribunais de Contas ostentam posição eminente na estrutura constitucional 
brasileira, não se achando subordinados, por qualquer vínculo de ordem 
hierárquica, ao Poder Legislativo, de que não são órgãos delegatários nem 
organismos de mero assessoramento técnico. A competência institucional dos 
Tribunais de Contas não deriva, por isso mesmo, de delegação dos órgãos do 
Poder Legislativo, mas traduz emanação que resulta, primariamente, da própria 
Constituição da República. [ADI 4.190 MC-REF, rel. min. Celso de Mello, j. 10-3-
2010, P, DJE de 11-6-2010.] 

Centrando a visão sobre a área dos municípios, de um modo geral, na 

grande maioria dos casos, as Câmaras Municipais acompanham as decisões 

proferidas pelo TCESP. 

Contudo, há casos em que o parecer emitido foi favorável, no entanto, as 

decisões finais do Legislativo foram pela rejeição das contas. 

Mas há casos ainda mais curiosos, onde o parecer do TCE Paulista foi 

pela rejeição fundamentada das contas e, ainda assim, a Câmara as aprovou, 

sob o argumento da inexistência de vícios insanáveis. 

Esses exemplos seguem a estrutura constitucional disposta, de forma 

clara, onde o Tribunal de Contas exerce um papel técnico na avaliação dos 

atos da Administração, conquanto o Legislativo tenha liberdade de apreciá-los 

sob o aspecto político, podendo mesmo, derrubar o parecer emitido pelo 

primeiro, evidentemente, desde que haja quórum qualificado. 

Diante disso, é bastante importante a integração do controle social nas 

discussões sobre as contas públicas, a fim de que possam impressionar os 

Membros da Câmara Municipal – que em última análise representam os 

interesses daquela comunidade e, desse modo, fazer valer a consciência 

reverencial perante seus eleitores. 

 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612217


Conclusão 

 

Do exposto, observa-se que o trabalho dos Tribunais de Contas é 

bastante complexo e, exatamente por isso, as Cortes tem procurado se 

modernizar – sobretudo pelo aparato tecnológico e estímulo ao 

aperfeiçoamento técnico de seus servidores. 

As decisões dos Tribunais de Contas possuem ampla repercussão no 

mundo jurídico e, nesse sentido, o processo administrativo que conduz ao 

julgamento deve afastar-se de vícios de formalidade que imponham a sua 

anulação. 

Nesse sentido, cada vez mais esse processo deve se assemelhar ao 

processo judicial – ainda que guarde elementos próprios, sobretudo no que diz 

respeito à prevalência dos direitos e garantias constitucionais e 

infraconstitucionais inerentes ao devido processo legal, sobretudo pelo 

exercício do contraditório, da ampla defesa, pela observância a prazos 

razoáveis de execução dos atos e da própria duração do processo, bem como, 

prevalência do julgamento do mérito, decisão motivada, possibilidade de duplo 

grau de jurisdição administrativa, incidência da coisa julgada e segurança 

jurídica, entre outros. 

Destarte, bem afirma no novo Código de Processo Civil que “na ausência 

de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as 

disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente” 

(art. 15). 

Evidente que não seja possível a integração absoluta das regras 

processuais ao trâmite dos processos junto aos Tribunais de Contas – mas, 

devem, em boa medida, obedecer a integração sistemática, naquilo que 

couber, especialmente no que tange à uniformização da jurisprudência, 

mantida estável, integra e coerente (art. 926), bem como o respeito aos 

precedentes – inclusive sob utilização das técnicas da distinção (distinguishing) 

e superação (overruling) na motivação das decisões (art. 489). 

Enfim, o que se espera, realmente, é que as decisões caminhem de tal 

sorte a prestar a jurisdição efetiva, posto que o trabalho exercido nessas Cortes 

– pelos servidores e membros - é sobremodo espetacular e merece aplausos. 

. 
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