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RESUMO 

 

A presente monografia tem por objetivo averiguar como é realizado o procedimento de 

julgamento de contas dos chefes do Poder Executivo, para identificar a atuação da Justiça 

Eleitoral e os limites de sua competência na identificação dos requisitos da alínea “g”, do  

inciso I do art. 1 da LC 64/90 para declaração de inelegibilidade nos casos de rejeição de contas 

do governo. Desta forma, tem por objetivo geral a análise da limitação da competência da 

Justiça Eleitoral na valoração dos fatos presentes na decisão que rejeita a conta e, também, no 

parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas nos presentes casos. Assim, o presente trabalho 

abordará o funcionamento do controle externo do executivo pelo Legislativo e a importância 

dos cortes de contas neste exercício, sob o viés do julgamento das contas anuais dos Chefes do 

Executivo. Essa pesquisa pertence à vertente metodológica jurídica-dogmática, sendo o 

raciocínio desenvolvido predominantemente dedutivo. Conclui-se que, formalmente, a Justiça 

Eleitoral é aquela competente para declaração de inelegibilidade, contudo, dada a avaliação dos 

requisitos constantes na alínea “g” por esta justiça, há o prejuízo do contraditório e da ampla 

defesa dos candidatos em potencial, devido à natureza do procedimento em que são avaliados 

e à ausência de especialização técnica do juízo eleitoral para tanto. 

 

Palavras-chave: Rejeição de contas. Inelegibilidade. Competência da Justiça Eleitoral. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O atual cenário político brasileiro tem colocado em evidência o processo eleitoral 

adotado pelo ordenamento jurídico pátrio. Isso porque, com as recentes movimentações sociais 

avivadas pelas descobertas de grandes esquemas de corrupção encabeçados, na maioria das 

vezes, por políticos, a discussão sobre as sanções que devem ser aplicadas a eles tem se tornado 

central no debate político do Brasil. 

Em decorrência das intensas discussões, os órgãos Executivo, Judiciário e 

Legislativo adotaram inúmeras medidas para agravar as punições daqueles que infringem a lei, 

principalmente daqueles que desrespeitam os princípios basilares da Administração Pública. 

Todavia, a busca desenfreada pelo “ideal” de justiça, com objetivo de suprir o sentimento de 

vingança de uma população enfurecida, acabou por transformar o Brasil em um dos países que 

mais cassa mandatos no mundo, principalmente, os delegados aos chefes do Poder Executivo 

municipal. 

Segundo um estudo realizado pelos advogados Frederico Alvim e Luiz Fernando 

Pereira, apresentado no Congresso Nacional de Direito Eleitoral que ocorre em Curitiba, desde 

1999, o Brasil cassa, em média, 5% dos prefeitos eleitos a cada pleito e, na maioria das vezes, 

isso ocorre por força de ilícitos eleitorais ou julgamentos políticos realizados pelo Legislativo 

na prestação de contas dos chefes do Poder Executivo. 

Assim, fica claro a relevância do presente tema, haja vista que as cassações 

ocorrem, em suma, pela declaração de inelegibilidade com base nos processos de rejeição de 

contas face aos requisitos autorizadores da alínea “g”, do inciso I do art. 1° da LC 64/90 (Brasil, 

1990), que, por possuírem natureza demasiadamente subjetiva, geram dúvidas pertinentes no 

que concerne à sua identificação pela justiça especializada no momento de registro de 

candidatura. 

Nesse sentido, vale ressaltar Rodolfo Viana: “A alínea “g”, do art. 1º, inc. I, da  

LC  64/90, que estabelece a inelegibilidade por rejeição de contas, é a que mais retira candidatos 

das disputas eleitorais, o que demonstra a importância do tema.” 

Dessa forma, justifica-se a necessidade de pesquisa e análise do tema, uma vez que 

as consequências da atuação da Justiça Eleitoral podem causar suposta extrapolação de 

competência, possuindo repercussões gravosas para os indivíduos e para o respeito à 

democracia. Nesse sentido, reitera Rodolfo Viana (2017, p. 237) em Palestra proferida no  

V Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral:  
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Extrai-se do sítio do Tribunal Superior Eleitoral série de reportagens a respeito da Lei 

da Ficha Limpa. Segundo dados reunidos, realmente, a redação trazida pela alínea 

“g”, do art. 1º, inc. I é a que mais impede candidaturas. Vale ressaltar trecho da 

referida matéria: “A alínea ‘g’ é a que tem originado o maior número de registro de 

candidaturas negados entre as 14. Assim como as outras, a alínea demonstra o rigor 

do legislador ao elaborar a lei. Ela estabelece que ficam inelegíveis para as eleições 

dos próximos oito anos, contados a partir da decisão, aqueles que tiverem suas contas 

de exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável por 

ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão 

competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Com 

base na alínea ‘g’, o TSE já negou o registro a candidatos que haviam sido eleitos 

prefeitos em outubro de 2012 nas seguintes cidades: Pedra Branca do Amapari, no 

Amapá; Diamantina, em Minas Gerais; Meruoca, no Ceará; Bonito e Sidrolândia, no 

Mato Grosso do Sul; Diamantina, em Minas Gerais; Santa Maria da Boa Vista, em 

Pernambuco; Joaquim Távora, no Paraná; e General Salgado, em São Paulo, entre 

outros. ‘A alínea ‘g’ é a maior causa de inelegibilidade de candidatos. Isto porque o 

administrador de recursos públicos que presta contas com alguma irregularidade 

insanável [por ato doloso de improbidade administrativa], ou omite essa prestação é 

considerado inelegível pela alínea’, lembra Salmito” (TRIBUNAL SUPERIOR 

ELEITORAL. Série Ficha Limpa: inelegibilidades criadas pela lei causam 

afastamentos de candidatos. Brasília, 12 jun. 2013.) (VIANA; SILVA; PECCININ, 

2017, pp. 236-237). 

É diante desta possibilidade de declaração de inelegibilidade aos chefes do Poder 

Executivo, pela rejeição de contas do exercício destes, que a presente pesquisa pretende elucidar 

as seguintes questões: Como são identificados e analisados, na rejeição de contas do Chefe 

do Executivo, os requisitos da alínea “g”, do inciso I do art. 1° da LC 64/90 (Brasil, 1990) 

pela Justiça Eleitoral para a declaração de inelegibilidade? Essa identificação exorbita a 

competência da Justiça Eleitoral?  

Para isso, fará uso dos ensinamentos de José Jairo Gomes (2016) e Evandro Martins 

Guerra (2013), uma vez que será necessária a interlocução entre duas grandes áreas do direito, 

para melhor análise do tema, quais sejam: o direito administrativo e o direito eleitoral, 

desenvolvendo-se, por meio da vertente metodológica jurídico-dogmática e no tipo 

investigativo jurídico-diagnóstico, conforme classificação de Witker (1985) e Gustin (2010), 

pelo raciocínio predominantemente dedutivo. 

Posto isso, a hipótese dessa pesquisa circunda a extrapolação da competência da 

Justiça Eleitoral no que concerne à identificação dos requisitos da alínea “g”, inciso I, art. 1° da 

LC 64/90 (Brasil, 1990). Isso porque não cabe à Justiça Eleitoral julgar as contas do Poder 

Executivo, portanto, se os supracitados requisitos não estiverem de forma identificável, tanto 

pela decisão que rejeita as contas quanto pelo parecer dado pelo Tribunal de Contas, não cabe 

à Justiça Eleitoral extrair dos motivos determinantes estes requisitos, sob pena de julgar 

novamente algo que já foi julgado. 
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Infere-se, ainda, que, apesar de a maioria das decisões condenatórias não possuírem, 

de maneira expressa, em seus dispositivos, todos os requisitos necessários para a correta 

avaliação pela Justiça Eleitoral, seria plausível que esta interpretação estivesse adstrita a extrair 

desta decisão estes mesmos requisitos, de maneira a não revalorar ou alterar os fatos que ali 

estão, limitada pela cognição do juízo primevo. 

Pretende-se, então, averiguar essa hipótese, perlustrando, em primeiro lugar, como 

o ordenamento brasileiro estabelece a realização do controle externo do Executivo pelo Poder 

Legislativo. Em seguida, será analisado, especificamente, o processo de julgamento das contas 

do chefe do Poder Executivo sobre o Legislativo, desdobrando-se entre a natureza do parecer 

prévio emitido pelos Tribunais de Contas e a competência destes tribunais no julgamento das 

contas de governo do Chefe do Executivo.  

A partir de tais análises, serão abordados os efeitos da rejeição de contas do Chefe 

do Executivo, identificando, em um primeiro momento, quais são os requisitos dispostos na 

alínea “g”, do inciso I do art. 1° da LC 64/90 (Brasil, 1990) e o papel da Justiça Eleitoral na 

identificação destes requisitos no momento do registro de candidatura dos candidatos ao pleito 

que possuam as contas de governo rejeitadas. 

Esta análise permitirá compreender como estão presentes os requisitos ensejadores 

da inelegibilidade no parecer dado pelos Tribunais de Contas e na decisão das Casas 

Legislativas, identificando como estes requisitos são encontrados e aplicados pela Justiça 

Eleitoral. 

 

2 O CONTROLE EXTERNO DO PODER EXECUTIVO  

 

De início, cumpre salientar que é preciso resgatar a história da formação do Estado 

como se conhece hoje para que o conceito de controle externo seja efetivamente compreendido. 

Isto porque o controle externo é diretamente atrelado à forma com a qual são repartidos os 

poderes entre os órgãos que constituem o atual Estado Democrático de Direito. 

Dentre as concepções de Estado, salienta-se algumas premissas básicas como 

“criação necessária da exigência de coexistência e cooperação entre os homens, que não pode 

realizar-se, de modo satisfatório, se o grupo social não se organiza sob uma autoridade, 

reconhecida por todos e com força de impor-se” (RIBEIRO JUNIOR, 1995, p. 113). 

O que se percebe, portanto, é que o surgimento do Estado tem, a princípio, por 

escopo, manter a boa convivência entre os diversos membros de uma sociedade por meio destes 
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próprios, sendo edificado por meio da concentração do poder de tomada de decisões em um 

grupo de pessoas, órgãos, ou até mesmo indivíduo, a depender da sistemática adotada. 

Ora, não existe um padrão estatal para a delegação do poder de auto-organização 

social, como é possível perceber através dos diversos tipos de Estado ao longo da história. 

Todavia, é substancial que independentemente da autoridade aventada pelo grupo social, esta 

precisa, nas palavras de João Ribeiro Júnior, dar “ao grupo o ordenamento jurídico 

indispensável para realizar a convivência pacífica e a atuação dos fins coletivos, garantindo, 

ainda que coativamente, a observância daquele ordenamento” (RIBEIRO JUNIOR, 1995, 

p.113). 

Assim, partindo da idade média, precisamente a partir do movimento Renascentista, 

as formas de governo existentes eram predominantemente monárquicas e absolutistas, 

derivando daí a doutrina de soberania que, atualmente, é tida como requisito fundamental à 

existência do Estado. Nas palavras de Bonavides: 

Esta doutrina extraiu-se de uma imposição casuísta do poder – o poder do monarca, 

gradativamente edificado, ampliado e afirmado no curso das dissensões e antinomias 

medievais, como absoluto e supremo, quer do ponto de vista interno, quer do ponto 

de vista externo. (BONAVIDES, 2000, p. 171) 

 

Com efeito, o sistema monarquista absolutista se caracterizava justamente pela 

concentração das funções estatais, sendo a supracitada soberania estabelecida a partir da teoria 

do direito divino, de Bossuet, além, também, da teoria contratualista de cessão de direitos, de 

Hobbes. 

Para Bossuet, “o príncipe deveria perseguir, em suas ações políticas, finalidades 

espirituais inspiradas pela Providência, como se ele próprio – o soberano – fosse um autêntico 

pastor de almas.” (LOPES, 2009, p.217). À vista disso, a legitimação do poder soberano, 

apoiando-se em ideais da baixa idade média, circundava a derivação direta do poder de Deus, 

não sendo possível que a Igreja ou a sociedade interviessem em tal, justificando, assim, a cessão 

hereditária deste poder. 

A autoridade divina derivava de uma autoridade paternal celeste, o “rei pastor”, 

aquele que assistia toda a população:  

De modo geral, as formas mais frequentes de enunciar os fundamentos da soberania 

absoluta dos reis da Europa Moderna trazem proposições do tipo: o direito divino é a 

teoria segundo a qual se estabelecia que a prerrogativa para governar era uma 

delegação de Deus ao rei, ficando este desobrigado a prestar qualquer espécie de 

satisfação a seus súditos; ou, o direito divino era a teoria pela qual o poder vinha 

diretamente de Deus aos soberanos, sem qualquer possibilidade de intervenção do 

povo.” (LOPES, 2009, p.220) 
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Todavia, mesmo com concessão de um poder quase irrestrito a uma autoridade, 

ainda assim, via-se a limitação deste por meio dele próprio, ou seja, por meio dos freios morais 

que eram impostos pela religiosidade, o Rei, como uma extensão de Deus, devia se atentar aos 

postulados do cristianismo. 

Já por outra perspectiva, Hobbes legitimava o poder soberano absolutista através da 

observação do homem em seu estado de natureza. Para o filósofo, o homem como detentor de 

um poder irrestrito prejudicava a si mesmo, daí porque se falar de um único poder que pudesse 

limitar e manter uma boa manutenção social: 

o homem abdica da liberdade dando plenos poderes ao Estado absoluto a fim de 

proteger a sua própria vida [...]. O poder do Estado se exerce pela força, pois só a 

iminência do castigo pode atemorizar os homens [...]. Investido de poder, o soberano 

não pode ser destituído, punido ou morto. Tem o poder de prescrever leis, escolher os 

conselheiros, julgar, fazer a guerra e a paz, recompensar e punir. (HOBBES, 2004, 

p.132) 

 

Desta forma, a partir do início da construção da doutrina da soberania, os Estados, 

apoiados na ordem econômica mercantilista, consolidam-se através da figura da monarquia e 

dos reis absolutistas. Contudo, este regime não trazia segurança para a sociedade, uma vez que 

a figura e as vontades do monarca se confundiam com o Estado em si, ficando toda a economia 

à mercê dos desejos pessoais daquele que é Estado e Pessoa. 

É desta instabilidade gerada pelo regime absolutista que nasce o princípio da 

separação de poderes, em que o poder estatal é repartido de tal forma que possibilite que o 

controle e fiscalização do Estado ocorram através do próprio Estado. O principal precursor deste 

princípio foi Montesquieu, que, por meio da obra Espírito das Leis, proporcionou à França 

absolutista uma reforma em seu sistema e, posteriormente, em todo modo mundial de pensar. 

Montesquieu estabeleceu toda a teoria da separação de poderes em torno do 

conceito de liberdade: a liberdade de fazer aquilo que as leis permitem, ele afirma: “uma 

experiência eterna atesta que todo homem que detém o poder tende a abusar do mesmo.” 

(MADISON, 1948 apud BONAVIDES, 2000, p. 175).  

Ainda, é de se enfatizar a importância do pensamento de Locke para a construção 

da teoria de Montesquieu, uma vez que Locke foi o precursor do ideal de liberdade no qual se 

ancora a concepção da divisão de poderes e, também, o liberalismo, originando dos poderes e 

direitos inerentes aos indivíduos no estado de natureza os poderes políticos de Montesquieu 

(RODRIGUES, 2017, p.25). 

Desta forma, a teoria lockeana, negando a divindade do poder concedido ao rei e 

realocando-a ao povo, dá origem aos fundamentos dos variados princípios democráticos 

estabelecidos atualmente (GUERRA; PAULA, 2013, p. 7099).  
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Inicia-se, portanto, o percurso da consolidação do que se entende, hoje, por 

liberalismo, solidificando o pensamento da limitação do poder estatal, ou seja, da não 

intervenção deste na propriedade e, consequentemente, a liberdade do homem, uma vez que 

este escolhe delegar a sua capacidade como criador das normas e julgador natural desta a 

outrem, em prol da convivência social. 

É partindo desta premissa que se funda uma das bases pela qual se constrói o 

princípio norteador do que conhecemos, atualmente, como Estado democrático de direito, para 

que não ocorra o abuso de poder, sendo este pertencente ao próprio povo que o delega, é 

necessário que o poder atue como seu próprio limitador, noutras palavras, que haja uma divisão 

deste dentro do Estado e que este próprio se regule. 

Identifica Montesquieu, em sua teoria, a existência de três poderes no Estado: o 

Poder Executivo, como aquele que atuaria diante do que ele denomina direito das gentes, 

tratando, portanto, da guerra e da paz, sendo identificado como a “personificação” do rei e do 

qual beberia também o Poder Legislativo, responsável pela edificação das leis da sociedade. 

Por último, o Poder Judiciário, depreendido do direito civil, em que reside a capacidade de 

julgar atrelada ao povo (BONAVIDES, 2000, p.176). 

Vale ressaltar que essa pesquisa não pretende adentrar, de maneira aprofundada, na 

teoria basilar da separação de poderes, mas tão somente consolidar o entendimento em relação 

à origem dos poderes estatais como se conhece hoje, com o fim de alicerçar a construção lógica 

da separação e independência entre estes, uma vez que, nas palavras de Rodrigues, valendo-se 

de Montesquieu, é de extrema necessidade compreender que “[...] sem a separação, a liberdade 

política estará ameaçada. E sem a independência, ou seja, a capacidade de um poder resistir às 

ofensivas dos demais, a separação é impossível” (RODRIGUES, 2017, p.25). 

Deste modo, passa-se, agora, a adentrar à explicação das funções típicas e atípicas 

de cada um desses poderes ou, de forma mais assertiva, função estatal, já que o poder do Estado 

é uno, e a repartição aqui elencada são das funções deste poder, sendo estas definidas, 

principalmente, pela Constituição e, também, por meio de leis infraconstitucionais, tornando os 

supracitados “poderes” verdadeiros “centros constitucionais de imputação do poder” 

(VERGOTTINI apud GUERRA; PAULA, 2013, p.7102). 

Começando pelo Legislativo, cabe a este formular as leis e normas que regem o 

Estado, sendo esta a sua função típica, contudo, em função atípica, cabe a este a fiscalização do 

que realiza o Poder Executivo (o poder limitando o poder). 
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Por sua vez, ao Poder Executivo cabe, de maneira precípua, cuidar dos interesses 

estatais internos e externos, mantendo a organização e administração do Estado. 

Eventualmente, cabe a este o poder de editar normas, todavia, essa função atípica está limitada 

a regras e matérias específicas. 

Por último e não menos importante, o Poder Judiciário, e a este cabe manter o 

regular e correto funcionamento das leis, regulando a aplicabilidade e sanções decorrentes 

destas, aplicando o poder jurisdicional estatal. De forma atípica, pode o judiciário editar normas 

e, também, administrar seus órgãos, porém, também de forma estrita, a própria esfera de 

administração. 

Cumpre enfatizar que não se pode afirmar que o poder jurisdicional é exercido 

somente pelos órgãos do Poder Judiciário, isto porque, se houver autorização constitucional 

para tanto, outros órgãos também o poderão exercer, como é o caso do controle externo 

realizado pelo Legislativo em face do Poder Executivo quando do julgamento de contas dos 

chefes deste último poder, além, também, de julgamentos políticos envolvendo crime de 

responsabilidade destes mesmos chefes. 

Este controle externo é fruto precípuo do sistema de pesos e contrapesos. Nas 

palavras de Bonavides: 

Do Legislativo, por sua vez, partem laços vinculando o executivo e o judiciário à 

dependência das câmaras. São pontos de controle parlamentar sobre a ação 

executiva: a rejeição do veto, o processo de impeachment contra a autoridade 

executiva, aprovação de tratado e a apreciação de indicações oriundas do Poder 

Executivo para o desempenho de altos cargos da administração pública. Com 

respeito ao judiciário, a competência legislativa de controle possui, em distintos 

sistemas constitucionais, entre outros poderes eventuais ou variáveis, os de determinar 

o número de membros do judiciário, limitar-lhe a jurisdição, fixar a despesa dos 

tribunais, majorar vencimentos, organizar o Poder Judiciário e proceder a 

julgamento político (de ordinário pela chamada “câmara alta”), tomando, assim, 

o lugar dos tribunais no desempenho de funções de caráter estritamente 

judiciário. (BONAVIDES, 2000, p. 179) [Grifo nosso.] 

 

Assim, é possível perceber que o controle externo do Poder Legislativo sob o Poder 

Executivo tem a função precípua de limitar o exercício irrestrito do poder dos Chefes do 

Executivo.  

É este controle que permite que o Poder Legislativo exorbite de suas funções típicas 

para realizar julgamentos políticos daqueles que compõem o executivo, angariando para si um 

pedaço da função jurisdicional do Estado, que, nas palavras de Giuseppe Chiovenda, é “aquela 

que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei por meio da substituição, pela atividade 

de órgãos públicos, da atividade de particulares, já no afirmar a existência da vontade da lei, já 

no torná-la praticamente efetiva” (CHIOVENDA apud GUERRA; PAULA, 2013, p. 7107).  
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Portanto, o que se depreende é que o poder estatal repartido em funções estatais é 

precipuamente atribuído à órgãos públicos por meio de normativas constitucionais e 

infraconstitucionais, concentrando funções, mas também as redistribuindo conforme a 

necessidade do Estado, de maneira a permitir que estas próprias exerçam o controle entre si. 

Desta forma, a atribuição da função jurisdicional ao Poder Legislativo para casos 

específicos, desde que respaldada na lei, não encontra óbice algum ao funcionamento 

harmônico entre os poderes, pelo contrário, exerce função importante dentro da ordem 

democrática republicana, uma vez que ambos os poderes são compostos por cidadãos eleitos.  

Nas palavras de Simões apud Kessler (2019), é essencial, para a manutenção da 

relação entre Estado e sociedade, que haja o controle da atividade estatal, uma vez que esta 

atividade é decorrente do uso do poder por aqueles que são eleitos representantes do povo. 

 

2.1 O Exercício do controle externo do executivo pelo Legislativo  

 

Precipuamente, o controle externo pode ser identificado como uma função estatal 

que, no ordenamento jurídico brasileiro, foi construída constitucionalmente de maneira 

desconcentrada entre os diferentes pontos de poder que compõem o Estado federativo. 

Um dos desdobramentos do controle exercido entre os poderes é aquele exercido 

pelo Legislativo em relação aos chefes do Poder Executivo, sendo este auxiliado, em sua maior 

parte, pelos Tribunais de Contas, que possuem suas competências devidamente estabelecidas 

no art. 71 da Constituição Federal: 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

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

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; 
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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. (Brasil, 1988) 

 

Desta forma, é possível perceber que a Constituição da República cuidou por 

estipular que o controle externo exercido pelo Legislativo em relação ao executivo será exercido 

mediante o auxílio dos Tribunais de Contas. Contudo, é preciso levar em conta que, apesar de 

o supracitado artigo se referir apenas às contas do Governo Federal e ao Tribunal de Contas da 

União, este mesmo artigo deve ser replicado aos demais entes federativos. 

 Em outras palavras, os Tribunais de Contas dos Estados possuem, também, as 

mesmas competências do Tribunal de Contas da União, sendo, nesse sentido, o disposto pelo 

art. 75 da Constituição Federal: 

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à 

organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do 

Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas 

respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros. (Brasil, 1988) 

 

 O Supremo Tribunal Federal já afirmou, no julgamento da ADI 2361, que aos 

Tribunais de Contas do âmbito estadual e municipal são aplicadas as mesmas disposições 

regentes do Tribunal de Contas da União, por força do princípio da simetria: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE 

DA REQUERENTE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA. RESTRIÇÃO DAS 

COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS. 

SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DIRETA NO ÂMBITO ESTADUAL ATÉ O 

JULGAMENTO DO MÉRITO DA QUE TRAMITA PERANTE O STF. 

COMPETÊNCIA DESTE. Legitimidade da requerente já reconhecida. Precedentes. 
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Ocorrência de pertinência temática. 2. Verificada a reprodução obrigatória pela Carta 

Estadual (artigos 76, incisos I, II, IV, V e VI) das disposições constantes dos incisos 

I, II, IV, V e VI do artigo 71 da Constituição Federal, é do STF a competência para 

julgar a ação. Precedentes. 3. O controle externo das contas do Estado-membro é 

do Tribunal de Contas, como órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, na forma 

do artigo 71 da Constituição Federal, por força do princípio da simetria.  

4. Constitui ato atentatório à efetiva atuação das Cortes de Contas disposição que 

restrinja de seu controle fiscalizador quaisquer das competências constitucionais 

a elas outorgadas como agentes desse múnus (CF, artigo 71). 5. Se a ADI é 

proposta inicialmente perante o Tribunal de Justiça local, e a violação suscitada diz 

respeito a preceitos da Carta da República, de reprodução obrigatória pelos Estados-

membros, deve o Supremo Tribunal Federal, nesta parte, julgar a ação, suspendendo-

se a de lá; se além das disposições constitucionais federais há outros fundamentos 

envolvendo dispositivos da Constituição do Estado, a ação ali em curso deverá ser 

sobrestada até que esta Corte julgue em definitivo o mérito da controvérsia. 

Precedente. 6. Cautelar deferida para suspender a vigência do § 3º do artigo 47 da Lei 

12.509, de 6 de dezembro de 1995, acrescentado pelo artigo 2º da Lei 13.037, de 30 

de junho de 2000, do Estado do Ceará. (STF, 2001) [Grifo nosso.] 

 

Portanto, sendo as normas constitucionais aplicáveis aos tribunais estaduais, é de 

suma importância salientar que a estes também foram dadas prerrogativas de autonomia 

constitucional, sendo distinguidos como “uma das estruturas políticas da soberania, no 

desempenho das atividades inerentes à proteção dos direitos fundamentais” (GUERRA; 

PAULA, 2013, p.7112). 

Posto isso, é clarividente que o inciso I do art. 71 da Constituição da República 

(Brasil, 1988), aliado à norma replicada em respectiva Constituição Estadual, atribui aos 

tribunais de contas dos estados a competência para auxiliar no julgamento de contas dos chefes 

do Poder Executivo pelo Legislativo, sendo este o ponto nevrálgico do presente trabalho. 

Este julgamento é, em suma, um julgamento político realizado pela Câmara 

Municipal, no âmbito dos municípios; pela Assembleia Legislativa, no âmbito estadual; e pelo 

Congresso Nacional, no âmbito federal, sendo auxiliado pelo parecer prévio e técnico do 

Tribunal de Contas. 

Pode ser assim considerado porque os responsáveis pelo julgamento são aqueles 

que também podem ser considerados representantes da população, uma vez que, assim como 

os chefes do Poder Executivo, os legisladores são eleitos democraticamente. Daí é possível 

perceber a importância da competência para determinar possíveis consequências de 

inelegibilidade advindas da alínea “g”, do inciso I do art. 1° da LC 64/90 (Brasil, 1990), sendo 

atribuída aos órgãos de representação estatais e não ao Poder Judiciário, como é o caso da 

Justiça Eleitoral. 

A jurisprudência brasileira já é sedimentada no sentido de ser atribuída ao Poder 

Legislativo a decisão sobre a aprovação ou desaprovação das contas do chefe do Poder 
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Executivo, para fins dos efeitos que decorrem desta decisão. Assim dispõe o Supremo Tribunal 

Federal no RE 848.826: 

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO 

TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. 

COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS 

CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, 

ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. 

DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.  

I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder 

Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão 

parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer 

por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º).  

II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de 

todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em 

respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República 

(“checks and balances”).  

III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão 

irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, 

é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas.  

IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da 

Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, 

de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto 

as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de 

Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão 

de 2/3 dos vereadores”.  

V - Recurso extraordinário conhecido e provido. (STF, 2016) [Grifo nosso.] 

 

A obrigação de prestação de contas por parte dos gestores tem tal importância no 

ordenamento jurídico que a sua ausência pode desaguar na interferência de um ente em outro, 

segundo inteligência do art. 34, inciso VII, alínea “c” da CF/88 (ZYMLER, 2015, p. 164).  Por 

isso, a Carta Magna brasileira cuidou por consolidar, de forma expressa, a competência do 

órgão Legislativo para apreciação das contas de gestão dos Chefes do Executivo. 

Pretendia, portanto, o legislador constituinte vincular a função legislativa estatal, 

propriamente política em sua natureza, às cortes de contas, daí depreendendo-se duas 

importantes concepções que, nas palavras de Evandro Martins Guerra e Denise Mariano de 

Paula (2013), poderiam significar que este legislador tencionava estabelecer entre os 

supracitados órgãos de poder uma relação de cooperação, não se tratando nem de uma relação 

hierárquica ou paritária, nem que a cooperação fosse por si só uma função estatal, 

compartilhando com a função de controle a mesma natureza. 

Assim, como bem enfatiza os supracitados autores: 

[...] o controle externo caracteriza-se pela existência de um sistema de duas forças 

paralelas de suportes distintos, com sentido único, atuando sobre o mesmo 

objeto. Vale dizer, há o exercício pelo Poder Legislativo, com ou sem a colaboração 

do Tribunal de Contas e, por parte deste, a execução autônoma das competências 

privativas que lhe foram outorgadas pela Carta da República. Com efeito, para uma 
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só função genérica dois órgãos foram determinados, formando um sistema a 

serviço da mesma causa. (GUERRA; PAULA; 2013, p. 7116) [Grifo nosso]. 

 

Dessa maneira, percebe-se que o controle externo é o resultado da soma do trabalho, 

para o mesmo fim, de órgãos distintos. Desse modo, é crucial que, para que os desdobramentos 

do exercício deste controle sejam propriamente averiguados, haja um consistente substrato 

sobre os órgãos de poderes protagonistas do seu funcionamento, quais sejam a Casa Legislativa 

e o Tribunal de Contas, como se fará a seguir. 

 

3 O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO  

 

A prestação de contas por governantes é tida como uma das principais 

manifestações democráticas, isto porque ela carrega em si a natureza de transparência e 

satisfação dada pelo representante àqueles que delegam o poder a ele. Segundo Luiz Henrique 

Lima, o grande filósofo Aristóteles, há milhares de anos, já reiterava a importância da prestação 

de contas para a prevenção contra ilícitos e possíveis fraudes na gestão dos governantes (LIMA, 

2018, p.2) 

A administração pública, representação máxima do Poder Executivo, é composta por 

órgãos e entidades públicas fundacionais, autárquicas, sociedades de economia mista e 

empresas públicas, além de agentes públicos, consubstanciados em pessoas naturais que 

ocupem quaisquer funções ou cargos dentro da própria administração e que exercem atividades 

próprias dela. 

Estas atividades próprias da administração são aquelas que envolvem o interesse 

público, a prestação e execução de serviços públicos, o exercício do poder de polícia, limitando 

a liberdade e a propriedade da população, quando necessário, além da intervenção econômica 

na sociedade e a regulação da atividade financeira (GUERRA; PAULA, 2013, p. 7117). 

Para Odete Medauar (2018, p. 39), “Sob o ângulo organizacional, a Administração 

Pública representa o conjunto de órgãos e entes estatais que produzem serviços, bens e 

utilidades para a população, coadjuvando as instituições políticas de cúpula no exercício das 

funções de governo”. 

Assim, é possível perlustrar pelo caminho de que a administração pública, de forma 

geral, é composta por funções governamentais e funções puramente administrativas. Isto 

porque, atualmente, tornou-se complexo dissociar o governo da administração pública em si, e 

a estrutura organizacional brasileira moldou-se de forma a não permitir somente um domínio 



20 

político (função governamental) ou um domínio burocrático (administrativo) (MEDAUAR, 

2018, p. 41). 

Dessa forma, as atividades exercidas pela administração, apesar de perseguirem o 

mesmo objetivo, possuem distinções importantes em sua natureza, podendo ser classificadas 

conforme a função exercida, se política ou administrativa propriamente dita.  

Assim, os atos administrativos exercidos por governantes podem ser classificados como 

políticos, uma vez que são dotados de características de comando e de tomada de decisão, 

enquanto aqueles realizados por servidores e demais agentes públicos são atos puramente 

administrativos. 

Logo, o controle externo financeiro exercido sobre os atos dos governantes enseja as 

chamadas contas de governo, ao contrário do controle exercido na conta dos demais agentes 

públicos, especificamente, daqueles que se enquadram como ordenadores de despesas, pois a 

esses são atribuídas as contas de gestão. 

Para o Superior Tribunal de Justiça, as contas de governo podem ser assim 

definidas: 

(...) demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa. Revelam o 

cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas governamentais, 

demonstram os níveis de endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e 

máximo previstos no ordenamento para saúde, educação, gastos com pessoal. 

Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei nº4.320/64. (STJ, 

2ª Turma, ROMS 11.060/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. para o acórdão Min. Paulo 

Medina, 25/06/02, D.J.16/09/02.) 

 

As contas de governo, diferentemente das contas de gestão, podem ser vistas como 

contas de resultado, uma vez que a diferença precípua entre a tomada de uma e de outra é 

justamente a focalização no ato administrativo em si. Nas contas de governo, são avaliadas as 

execuções orçamentárias, aplicação mínima do orçamento na saúde e educação, a utilização de 

créditos adicionais, entre outros. 

Em outras palavras, nas contas de governo, é observado se o administrador exerceu 

corretamente suas funções precipuamente políticas de organização, planejamento, de instituição 

de políticas públicas e se respeitou as normas orçamentárias. 

É por isso que o julgamento das contas anuais do Chefe do Executivo pode ser 

considerado como uma das medidas mais importantes no controle externo do Executivo, isto 

porque é através desta medida que é permitido ao poder Legislativo a averiguação da gestão 

daquele que esteve à frente do Poder Executivo. 

Tendo em vista que este julgamento é atrelado às contas de governo e que, portanto, 

observa a conduta daquele que esteve à frente do executivo sob a égide de princípios basilares 
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do múnus público, este é considerado, em suma, um julgamento político, que ocorre mediante 

o auxílio de um parecer prévio do Tribunal de Contas, conforme o art. 71, inciso I da 

Constituição Federal (Brasil, 1988).  

Desta forma, após a emissão do supracitado parecer, opinando pela rejeição ou 

aprovação das contas, a Casa Legislativa respectiva deverá votar definitivamente, no caso dos 

entes municipais, por força do art. 31, §2 da Constituição Federal, e a Câmara Municipal deverá 

votar acompanhando o entendimento do Tribunal de Contas ou decidindo de forma contrária a 

este, mediante a escolha de ⅔ dos membros da respectiva casa (Brasil, 1988). 

 

3.1 O parecer prévio do Tribunal de Contas  

 

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece, no art. 71, inciso I da Constituição 

Federal, a obrigatoriedade da emissão de parecer prévio pelo Tribunal de Contas no julgamento 

das contas anuais do chefe do Poder Executivo (Brasil, 1988).  

Para Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 434), o termo parecer significa 

“manifestação opinativa de um órgão consultivo expendendo sua apreciação técnica sobre o 

que lhe é submetido”. Já para Odete Medauar (2018, p. 144) o termo parecer “é ato que veicula 

entendimento de órgãos técnicos em geral ou jurídicos a respeito de questões e dúvidas 

relacionadas à respectiva área de atuação”. 

Para Medauar (2009, p. 434), os pareceres podem ser classificados em facultativos 

e obrigatórios. Os pareceres facultativos podem ser solicitados ou não pelos órgãos e, nestes 

casos, não são considerados vinculantes, tornando-se apenas parte da motivação se forem 

utilizados. 

Os pareceres obrigatórios, de forma geral, são vinculativos, ou seja, precisam ser 

emitidos para que o ato de tomada de decisão a ser realizado tenha legitimidade. Todavia, em 

alguns casos, a obrigatoriedade de sua emissão não deve ser confundida com a vinculação e 

obrigatoriedade da decisão. 

No contexto aqui abordado, o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas 

possui natureza técnica e meramente opinativa, mesmo sendo obrigatório. Ele tem por objetivo 

auxiliar o Poder Legislativo na tomada de decisão. Ele “visa colaborar com os representantes 

do povo, ao oferecer opinião fundamentada e especializada acerca das contas globais 

apresentadas pelo chefe do Poder Executivo” (GUERRA; PAULA, 2013, p. 7118). 

É o parecer técnico do Tribunal de Contas que permite ao Poder Legislativo avaliar, 

de maneira cabal, o desempenho governamental nos aspectos econômicos, patrimoniais e 
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estratégicos e, também, no que se refere ao planejamento e execução de serviços públicos e, 

ainda, ao que se refere à diminuição ou aumento de dívidas de cada ente. 

Isto porque é no parecer prévio que os documentos apresentados pelo Chefe do 

Executivo, de forma extensa, por meio de um relatório, conjuntamente com o Balanço Geral 

financeiro, entre outros (SIMÕES, 2014, p.339), são tecnicamente avaliados. Assim, para 

Andrada e Barros: 

(...) em termos mais particulares, o Parecer Prévio pode ser definido como um 

documento que contém a análise técnica e, a priori, formal, feita pelo Tribunal de 

Contas da União, por Tribunal de Contas Estadual ou por Tribunal de Contas dos 

Municípios sobre determinados aspectos das contas prestadas anualmente pelos 

chefes dos Poderes Executivos Federal, Estaduais ou Municipais, análise esta que 

orientará o Poder Legislativo no julgamento dessas contas. (ANDRADA; BARROS, 

2010, p.55) 

 

No parecer prévio, o Tribunal de Contas, após a massiva exposição dos dados 

econômicos funcionais do governo, opina pela aprovação, quando não há qualquer 

irregularidade; aprovação com ressalvas, quando existem irregularidades que não são 

caracterizadas como graves, elencando-se as condutas que visem sanar tais problemas; ou 

desaprovação das contas, quando as irregularidades encontradas possuem grande relevância e 

peso.1  

É imperioso destacar que a análise realizada pelo Tribunal de Contas é meramente 

formal, ou seja, os valores apresentados pelos Chefes do Executivo não são analisados em sua 

materialidade, pois parte-se do pressuposto que os valores informados estão corretos. Dessa 

forma, apenas são identificadas possíveis falhas na classificação das contas prestadas, para uma 

avaliação macro. 

Todavia, em regra geral, o supracitado parecer tem a natureza meramente opinativa, 

ou seja, a conclusão alcançada pelo Tribunal de Contas, nestes casos, não vincula a decisão do 

órgão Legislativo. Por outro lado, no caso dos entes municipais, a incidência da norma do §2 

 
Lei 8443/92:  

Art. 16. As contas serão julgadas: 

I – regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos 

contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável; 

II – regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 

formal de que não resulte dano ao Erário; 

III – irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou 

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; 

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. (BRASIL, 1992) 
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do art. 31 da Constituição da República (Brasil, 1988) faz com que a natureza do parecer prévio 

emitido sofra certa distorção. 

Isto porque, como já elencado acima, as Câmaras Municipais precisam do quorum 

de ⅔ da Casa Legislativa para derrogar o opinado pela corte de contas em seu parecer. Elucida 

Evandro Martins Guerra e Denise Mariano de Paula: 

Nesse ponto, entendem alguns, a peça técnica lavrada pelos Tribunais de Contas não 

pode ser considerada como simples parecer, mas, sim, trata-se de princípio de 

julgamento, posto que deixará de prevalecer tão só por maioria qualificada de dois 

terços. Ademais, tal parecer é citado por alguns como anomalia à pretendida 

autonomia político-administrativa destinada aos Municípios brasileiros, tendo o 

constituinte originário de 1988 determinado um tratamento diferenciado a um dos 

entes federados sem haver fundamentação lógica. (GUERRA; PAULA, 2013,  

p. 7121) 

 

Todavia, a expressão princípio de julgamento não encontra respaldo na doutrina ou 

jurisprudência pátria, de maneira que a maior parte dos estudiosos ainda consideram a natureza 

meramente opinativa do presente parecer, mesmo com a exigência de quorum qualificado para 

sua votação. 

Portanto, como bem leciona Andrada e Barros: 

o Parecer Prévio, emitido pelos Tribunais de Contas, pode ser percebido como uma 

importante e imprescindível peça de natureza técnica que orienta o Poder Legislativo 

no julgamento das contas prestadas anualmente pelo Poder Executivo; esse 

julgamento, por sua vez, é uma das formas de efetivação do mecanismo de equilíbrio 

entre esses Poderes e de fiscalização de um Poder sobre o outro, mecanismo chamado 

de “freios e contrapesos” ou “checks and balances” (ANDRADA; BARROS, 2010, 

p.58) 

 

Desta maneira, é clarividente a natureza opinativa do parecer prévio emitido pelo 

tribunal de contas, mesmo que este seja obrigatório. 

 

3.2 A natureza e competência dos Tribunais de Contas na análise das contas do chefe do 

Poder Executivo  

 

Estando consolidado que a função de controle externo é exercida pelo Legislativo, 

mediante auxílio dos Tribunais de Contas, e que estes possuem competências 

constitucionalmente estabelecidas, bem como autonomia para o exercício de suas funções, é 

necessário destrinchar qual o papel, propriamente dito, das Cortes de Contas no julgamento das 

contas dos Chefes do Executivo. 

Isto porque, como bem salientado no tópico anterior, a Constituição da República 

cuidou por estabelecer que a competência para o julgamento das contas dos Chefes do 

Executivo é da respectiva Casa Legislativa, sendo não vinculativo o auxílio do Tribunal de 
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Contas desde que o parecer prévio emitido por esta corte seja rejeitado por ⅔ da Casa 

Legislativa, conforme expressa dicção do art. 31, §2 da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 

1988). 

Assim, para que o papel do Tribunal de Contas seja devidamente apurado nas 

consequências que advêm do supracitado julgamento, é preciso, antes, entender a sua natureza 

e sua respectiva competência no contexto aqui abordado. 

A natureza dos Tribunais de Contas é um assunto recorrentemente debatido, isto 

porque, apesar de estarem atreladas ao Poder Legislativo como um órgão auxiliar, é clarividente 

que estas acabaram por se tornar muito mais do que isso. 

Ora, em primeiro lugar, porque à Corte de Contas foi atribuída a mesma autonomia 

e independência dos Tribunais Judiciais. Isso quer dizer que estes funcionam como órgãos de 

poder independentes e autônomos, não havendo qualquer relação hierárquica com o Poder 

Legislativo, Executivo ou Judiciário. 

É possível afirmar, portanto, que o Tribunal de Contas possui, em suma, uma 

natureza operacional de auxílio aos poderes e, ao mesmo tempo, fiscalizatório destes. Para 

Evandro Martins Guerra e Denise Mariano de Paula (2013), este órgão possui natureza  

sui generis, sendo um órgão constitucionalmente autônomo que não se enquadra em nenhuma 

das três funções estatais existentes. 

Chega-se, inclusive, a falar sobre a criação de um quarto poder, o Poder 

Fiscalizatório, já que o supracitado órgão se posiciona paralelamente aos já existentes, sem 

destes fazer parte. Neste ponto, aos que defendem a concepção de uma função fiscalizatória 

estatal, inclui-se, também, o Ministério Público, que, para alguns, também não encontra espaço 

dentro do Poder Judiciário, uma vez que suas competências possuem precipuamente natureza 

fiscalizatória. 

É nesse sentido o entendimento do Il.mo. professor José Luiz Quadros de 

Magalhães: 

Com a evolução do Estado moderno, percebemos que a ideia de tripartição de poderes 

se tornou insuficiente para dar conta das necessidades de controle democrático do 

exercício do poder, sendo necessário superar a ideia de três poderes para se chegar a 

uma organização de órgãos autônomos reunidos em mais funções do que as três 

originais. Essa ideia vem se afirmando em uma prática diária de órgãos de fiscalização 

essenciais à democracia, como os tribunais de contas e o Ministério Público. Ora, por 

mais esforço que os teóricos tenham feito, o encaixe desses órgãos autônomos em um 

dos três poderes é absolutamente artificial, e mais, inadequado. (MAGALHÃES, 

2009, p. 95) 

 

Posto isso, dada a natureza operacional e, também, fiscalizatória das Cortes de 

Contas, é imperioso reiterar que estas não podem ser vistas ou enquadradas como mero órgão 
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auxiliar do Poder Legislativo, apesar da redação dada pelo caput do art. 71 da Constituição 

Federal (Brasil, 1988), principalmente, tendo em vista a vasta lista de atribuições estabelecidas 

para estes órgãos. 

Estas atribuições, ou competências constitucionalmente conferidas aos Tribunais 

de Contas, serão aqui abordadas somente no que concerne à fiscalização de contas do Poder 

Executivo, quais sejam os incisos I e II do art. 71 da Constituição Brasileira de 1988 (Brasil, 

1988).  

Nas palavras de Evandro Martins Guerra e Denise Mariano de Paula: 

Competência é o feixe de atribuições reservadas a determinado órgão, entidade ou 

servidor, propiciando a titularização do poder e a consequente capacidade de exercício 

das funções. Em outras palavras, é a aptidão prevista, em primeiro plano pela 

Constituição e, em segundo, pela lei, para a atuação do Estado, mediante seus órgãos, 

entidades ou agentes públicos. É, por assim dizer, a distribuição do poder uno estatal 

proporcionado a partir da ideia de desconcentração da Administração. (GUERRA; 

PAULA, 2013, p. 7115) 

 

Dentre as competências estabelecidas constitucionalmente para os Tribunais de 

Contas, é possível encontrar a atuação dessas cortes de forma apenas opinativa e colaborativa, 

dotada de jurisdição. 

Isso porque, no processo de julgamento de contas dos Chefes dos Poderes 

Executivos estabelecido no inciso I do art. 71 da Constituição da República (Brasil, 1988), o 

Tribunal de Contas atua de forma colaborativa, emitindo parecer prévio sobre as contas 

prestadas, este que, por sua vez, não possui força vinculativa, cabendo ao Poder Legislativo a 

última palavra sobre a aprovação ou reprovação das contas.  

Já no que concerne aos ordenadores de despesa, o julgamento de aprovação ou 

desaprovação das contas é de competência da Corte de Contas, como bem preleciona o inciso 

II do art. 71 da Constituição Federal (Brasil, 1988).  

Em outras palavras, aos tribunais de contas também é conferida uma parcela do 

exercício da função jurisdicional estatal. Todavia, é necessário enfatizar que, mesmo exercendo 

uma parcela desta jurisdição, as decisões proferidas por estes tribunais não possuem natureza 

judicial, ou seja, não geram coisa julgada, podendo, sim, serem revistas pelo Poder Judiciário 

se houver afronta ao devido processo legal ou manifesta ilegalidade (GUERRA, 2012, 

pp.159/160). Segundo Guerra e Paula: 

A jurisdição compete apenas aos órgãos do Poder Judiciário. Não obstante, 

modernamente, já é aceita a noção de que outros órgãos também exercem a função 

jurisdicional, desde que exista autorização constitucional. Um exemplo é a 

competência que foi dada ao Senado Federal para julgar o Presidente da República 

em caso de crime de responsabilidade. (GUERRA; PAULA, 2013, p. 7106) 
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Daí porque é necessário falar em exercício jurisdicional especial, uma vez que, 

ainda que o poder de julgamento das contas dos ordenadores de despesa seja concedido 

constitucionalmente, ainda sim, pode ser limitado em casos específicos, pelo Poder Judiciário. 

Isto porque a jurisdição, como função do Estado, dentro da teoria de separação dos poderes, 

pertence, em regra, ao Poder Judiciário. 

O entendimento da jurisdição, no caso dos ordenadores de despesa, é de suma 

importância para a correta análise da competência do Tribunal de Contas no julgamento das 

contas do Chefe do Poder Executivo. Isto porque, em muitas situações no âmbito municipal, 

grande parte dos Prefeitos também exercem o papel de ordenador de despesas, a depender do 

tamanho do município, e, nestes casos, há um conflito de competência interna dos Tribunais de 

Contas.  

Esse conflito acaba por gerar instabilidade na execução dos efeitos que advêm da 

decisão de rejeição dessas contas, isto porque, como será abordado no quarto capítulo deste 

trabalho, a rejeição de contas pode acarretar na inelegibilidade daquele que as teve rejeitadas, 

por força do art. 1°, inciso I, alínea “g” da LC 64/90 (Brasil, 1990), sendo este Chefe do 

Executivo ou ordenador de despesas. 

Uma vez que um chefe do Poder Executivo acumula para si as duas funções, 

transitando entre os aspectos de ordenador de despesas e Prefeito, é questionada a atuação do 

Tribunal de Contas, se esta deve perlustrar pela natureza opinativa, nos termos do inciso I do 

Art. 71 da Constituição da República, ou se deve possuir caráter de julgamento, segundo o 

inciso II do supracitado artigo (Brasil, 1988). 

Essa controvérsia já foi outrora abordada pelo Tribunal Superior Eleitoral, em tese 

fixada pelo RO 401-37, para as eleições ocorridas no ano de 2014, em que se identificou a 

competência de julgamento dos Tribunais de Contas nas contas de gestão de Prefeitos. 

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em tema de repercussão geral, no 

julgamento do RE 848.826, fixou a competência da Câmara Municipal para o julgamento das 

contas anuais do Prefeito e, também, das suas contas de gestão, principalmente, tendo em vista 

que a Casa Legislativa é o órgão máximo de representação do município.  

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO 

TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. 

COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS 

CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, 

ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. 

DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.  

I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo 

municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja 
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eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços 

dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º).  

II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de 

todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em 

respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República 

(“checks and balances”).  

III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão 

irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, 

é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. I 

V - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da 

Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, 

de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo 

quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos 

Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de 

prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.  

V - Recurso extraordinário conhecido e provido. 

(STF, 2016) [Grifo nosso.]  

 

No voto do Min. Relator Ricardo Lewandowski, este atribui a competência para a 

Câmara Municipal com base nas normativas constitucionais do art. 31, caput, §1 e §2 da 

Constituição Federal (Brasil, 1988), o qual dispõe de forma expressa que o município será 

fiscalizado pelo Poder Legislativo através do controle externo, e que este controle terá apenas 

o auxílio do Tribunal de Contas. 

Ademais, o referido Ministro reitera que a competência da Casa Legislativa para o 

julgamento das contas do Chefe do Executivo não opera mediante a natureza das contas 

prestadas, mas sim da posição que ocupa a pessoa que a presta, independentemente se de gestão 

ou de governo. Para isso, faz uso da posição adotada pelo Min. Celso de Mello e Marco Aurélio 

no julgamento da ADI 3.715/TO: 

Tenho para mim que os preceitos constitucionais ora em exame – notadamente os 

incisos I e II do art. 71 e o art. 75, c/c o art. 31, §§ 1º e 2º, todos da Constituição da 

República – permitem definir como órgão competente para apreciar as contas 

públicas, sejam estas contas de Governo ou contas de gestão, do Presidente da 

República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal e, também, dos Prefeitos 

Municipais, o Poder Legislativo, a quem foi deferida a atribuição eminente de efetuar, 

com o auxílio opinativo do Tribunal de Contas, o controle externo em matéria de 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. As contas 

públicas dos Chefes do Executivo devem sofrer o julgamento – final e definitivo – da 

instituição parlamentar, cuja atuação, no plano do controle externo da legalidade e 

regularidade da atividade financeira e orçamentária do Presidente da República, dos 

Governadores e dos Prefeitos Municipais, é desempenhada com a intervenção ‘ad 

coadjuvandum’ do Tribunal de Contas. Tal como destaquei em casos anteriores de 

que fui Relator (Rcl 10.445-MC/CE – Rcl 14.395-MC/CE, v.g.), a apreciação das 

contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo – que é a expressão visível da unidade 

institucional desse órgão da soberania do Estado – constitui prerrogativa intransferível 

do Legislativo, que não pode ser substituído pelo Tribunal de Contas no desempenho 

dessa magna competência, que possui extração nitidamente constitucional” (fls. 862-

863; grifos do original). (STF, 2014) 

 

Para além, o Min. Marcelo Ribeiro, no julgamento do RE, que deu origem ao tema 

de repercussão geral consolidado, também argumenta que a distinção que é realizada pelos 

incisos I e II do art. 71 da Constituição Brasileira não pode ser aplicada aos municípios, uma 
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vez que há outra norma constitucional, no caso, o art. 31, que dispõe expressamente acerca dos 

municípios, atribuindo a competência à Casa Legislativa (Brasil, 1988). 

Portanto, é possível inferir que, atualmente, a competência do Tribunal de Contas 

para julgamento de Prefeitos que se confundem com ordenadores de despesa é somente 

opinativa e consultiva, não possuindo o órgão o poder de decisão no presente caso que, de fato, 

provoque efeitos, como a inelegibilidade. 

Todavia, essa decisão do colendo Supremo Tribunal Federal foi recebida por muitos 

como um retrocesso, uma vez que a Câmara Municipal, no presente caso, não possui 

competência técnica para averiguar as contas de gestão, mas tão somente as contas anuais e, 

ainda sim, é o órgão máximo de representação democrática, angariando para si tal competência. 

 

4 OS EFEITOS DECORRENTES DA REJEIÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO  

 

Dada a explicação sobre o processo de julgamento das contas do chefe do Poder 

Executivo, é preciso, então, avaliar quais são as consequências advindas deste julgamento. Isso 

porque a rejeição das contas pela Casa Legislativa pode acarretar em inelegibilidade para aquele 

que as tem rejeitadas, segundo a alínea “g” do inciso I do art. 1° da LC 64/90 (Brasil, 1990), 

sendo aplicável também para as contas de gestão daqueles que são identificados como 

ordenadores de despesa. 

Percebe-se, portanto, uma preocupação do legislador brasileiro em assegurar que 

aqueles que tenham as contas rejeitadas sejam impedidos de pleitear novas funções políticas. 

Em outras palavras, a rejeição de contas acaba sendo atrelada à incapacidade de gestão do órgão 

público. 

Essa preocupação, fortemente atrelada a uma questão moral e manifestada através 

da LC 135/2010 conhecida como “Lei da Ficha Limpa” (Brasil, 2010), que acrescentou a 

supracitada alínea “g” ao inciso I do art. 1° da LC 64/90 (Brasil, 1990), teve a sua 

constitucionalidade fortemente questionada por uma grande parcela da sociedade, dando azo às 

Ações Diretas de Constitucionalidade n°. 29 e nº. 30 e à Ação Direta de Inconstitucionalidade 

n°. 4.578, esta última, especificamente, em relação ao acréscimo da alínea “m” ao inciso I, do 

art. 1 da LC 64/90 (Brasil, 1990) 

No bojo destas ações, que foram julgadas de forma conjunta, o Supremo Tribunal 

Federal, rebatendo os argumentos levantados, decidiu que a LC 135/2010 é constitucional. 

Entre os principais pontos debatidos nas supracitadas ações estavam a abrangência da lei a fatos 
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pretéritos, o aumento das hipóteses de restrição ao direito político passivo e a possibilidade de 

aplicação da sanção de inelegibilidade sem a necessidade do trânsito em julgado diante o 

princípio da presunção de inocência, entre outros pontos levantados. 

Com efeito, para este trabalho, não serão abordados os argumentos levantados em 

relação às alíneas diversas da alínea “g” e também a aplicação temporal da supracitada lei. 

Serão abordados aqueles que são aplicados ao caso específico do julgamento de contas dos 

chefes do Poder Executivo. 

Há quem diga que o controle de convencionalidade da LC 135/2010 deixou de 

observar importantes normas internacionais das quais o Brasil faz parte. Marcelo Ramos 

Peregrino Ferreira (2014) critica a concepção e aplicação da supracitada lei em dois importantes 

pontos, quais sejam: o (i) retrocesso dos direitos políticos em face do desenvolvimento 

progressivo do art. 262 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a (ii) presunção de 

inocência e o devido processo convencional. 

 Para o mencionado autor, o aumento de hipóteses na restrição da participação política 

de indivíduos, aliado ao acréscimo de novos agentes específicos nestas restrições e à ampliação 

do período de inelegibilidade para 8 anos, na maioria dos casos, possui significativo reforço 

retrógrado aos direitos políticos brasileiros (FERREIRA, 2014, p.22). Para este autor: 

[...] a primeira objeção à legislação é, sem dúvida, relacionada ao retrocesso severo 

dos direitos políticos, amesquinhados, reduzidos e limitados, sob novas formas, com 

maiores prazos de inelegibilidade, com a inclusão de novos sujeitos, em contrariedade 

ao caráter progressivo dos direitos humanos, em claro atentado ao desenvolvimento e 

ao princípio da proibição do retrocesso, conforme Parecer Consultivo nº 4/84 da Corte 

Interamericana e artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos 

(FERREIRA, 2014, p. 23) 

 

No entanto, o Il.mo relator Min. Luiz Fux em seu voto no julgamento das ADC’s 

n° 29 e 30 e ADI n° 4.578, ao dispor sobre possível retrocesso legal como um dos argumentos 

para superar o entendimento de que a lei em comento estaria ultrapassando os limites do 

princípio da presunção de inocência, salienta que esta é razoável tendo em vista o disposto no 

art. 14, §9 da Constituição Federal da República (Brasil, 1988). 

Para o ministro, a Constituição Federal preleciona expressamente que Lei 

Complementar poderá estabelecer novas hipóteses de inelegibilidade, protegendo “a probidade 

 
2
 Artigo 26.  Desenvolvimento progressivo. Os Estados Partes comprometem-se a adotar 

providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente, econômica e 

técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas 

econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados 

Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa 

ou por outros meios apropriados. 
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administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada vida pregressa do 

candidato” (LUIZ FUX, 2012, fls. 29–34). 

Nesse sentido, também acompanha o Min. Maro Aurélio em seu voto, este também 

fazendo uso do termo “vida pregressa do candidato” contido no art. 14, §9 da CF/88, afirma 

que, por se tratar de um termo subjetivo inserido pelo legislador brasileiro na constituição, a 

análise do contido na LC 135/2010 não só pode como deve ocorrer de forma ampla e completa, 

acompanhando a moralidade e probidade dispostas na Carta Republicana (KOBAYASHI, 

2012, p.143). 

Assim, em uma análise objetiva sobre as duas linhas de pensamento, tendo em vista 

que o Brasil se tornou signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos no ano de 

1992, e que o §9 do art. 14 foi alterado pela emenda constitucional revisional n° 4/1994, é 

possível inferir que a presente modificação não encontrou óbice às normas internacionais, logo, 

a discussão levantada pela LC 135/2010 encontra respaldo constitucional. 

Ferreira também critica a mitigação do princípio da presunção de inocência em várias 

passagens da LC 135/2010, que permitem a declaração de inelegibilidade sem o trânsito em 

julgado da decisão, podendo ocorrer após decisão colegiada (Brasil, 2010). Assunto este que 

também foi abordado no julgamento em comento. Por óbvio, esta crítica não será abordada a 

fundo neste trabalho, uma vez que a hipótese de inelegibilidade por rejeição de contas da alínea 

“g” exige que haja decisão irrecorrível do órgão competente.  

Contudo, Marcelo Ramos Peregrino Ferreira tece críticas contundentes à alínea “g” 

no que concerne ao devido processo convencional, uma vez que, valendo-se dos ensinamentos 

de Torquato Jardim, este considera que a vinculação da inelegibilidade a um julgamento 

inteiramente político é, por si só, desconcertante: 

O juízo Legislativo, particularmente no julgamento de contas, é o mais eminentemente 

político, é o que menos carece de fundamentação, porque é quando a minoria política 

afirma sua posição em face da maioria. É um juízo político onde se a afirma a minoria 

política, em face da Administração. Mudada a composição de cadeiras do Poder 

Legislativo, não raro, sucede uma nova votação, cuja motivação, por ser juízo político, 

não judiciável, escapa do Poder Judiciário. (JARDIM, 1998, p.80 apud FERREIRA, 

2014, p. 217) 

 

O principal ponto que deve ser levado em consideração para os supracitados autores 

é a grande dificuldade gerada para a defesa no procedimento de julgamento de contas. Isto 

porque, como será visto a seguir, a simples rejeição de contas não enseja a declaração de 

inelegibilidade, é preciso que a rejeição se dê por força de irregularidade insanável que 

configure ato doloso de improbidade administrativa.  
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Assim, tanto na construção do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, 

quanto no processo de julgamento das contas pela Casa Legislativa, a defesa do Chefe do 

Executivo não é voltada para a presença ou ausência de dolo e, muito menos, para a 

caracterização ou não de irregularidade insanável, o que, na opinião de Ferreira citando Jardim 

Jardim, pode comprometer a análise dos requisitos pela justiça especializada, já que inexistente 

qualquer defesa na exordial e, “num processo em que não se buscou a existência de ‘ato doloso 

de improbidade administrativa’” (JARDIM, 1998, p.80 apud FERREIRA, 2014, p.217). 

Contudo, em contraposição ao elencado pelos autores, importante ponto a ser 

levantado é a oportunidade de defesa dada, no processo propriamente dito de registro de 

candidatura daquele que tem as contas rejeitadas, onde é possível discutir a presença de todos 

os elementos elencados na alínea “g”, do inciso I, art. 1° da LC 64/90 (Brasil, 1990), o que será 

propriamente analisado, com todas as consequências que advém deste processo, nos próximos 

subtópicos deste capítulo. 

 

4.1 A inelegibilidade da alínea “G”, do inciso I, art. 1 da LC 64/90  

 

A alínea “g”, do inciso I, art. 1° da LC 64/90 modificada pela LC 135/2010 pode 

ser vista como a expressão máxima de um desejo do legislador pátrio em regulamentar as 

hipóteses de inelegibilidade conforme as disposições constitucionais brasileiras. Isto porque, ao 

restringir os direitos políticos daqueles gestores que possuem suas contas rejeitadas com base 

em condutas que configurem atos dolosos de improbidade administrativa e vícios insanáveis, 

fica clara a intenção do legislador em, através da análise da vida pregressa do candidato, 

proteger a probidade e moralidade administrativa. 

Assim dispõe a supracitada alínea: 

Art. 1º São inelegíveis  

I - para qualquer cargo: 

[...] 

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. (Brasil, 1990) 

 

Percebe-se, portanto, que o legislador estabelece três requisitos cumulativos para 

que a rejeição de contas seja considerada suficiente para aplicação da sanção de inelegibilidade 

para aquele que as tem rejeitadas, sendo estes: (i) decisão irrecorrível do órgão competente;  

(ii) irregularidade insanável; e (iii) ato doloso de improbidade administrativa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art71ii
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Desta forma, é possível constatar, na presente alínea, a forte presença do princípio 

basilar da administração pública: a moralidade, princípio este que é encontrado tanto no art. 37 

da CF/88 quanto no art. 14, §9 do mesmo diploma (Brasil, 1988). Para Rafael Carvalho Rezende 

Oliveira “é possível afirmar que a moralidade está relacionada com atuação administrativa 

ética, leal e séria” (OLIVEIRA, 2013, p.99). 

Este mesmo autor, em cooperação com Daniel Amorim Assumpção Neves, também 

preleciona que “existe uma íntima ligação entre a moral e o “bom administrador”, que é aquele 

que conhece as fronteiras do lícito e do ilícito, do justo e do injusto” (NEVES; OLIVEIRA, 

2014, p. 7). 

Ainda, fazendo uso dos ensinamentos de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, os 

supracitados autores enfatizam que “enquanto a moral comum é orientada por uma distinção 

puramente ética entre o bem e o mal, distintamente, a moral administrativa é orientada por uma 

diferença prática entre a boa e a má administração” (NETO, 2009, p. 105 apud NEVES; 

OLIVEIRA, 2014, p.7,). 

Em outras palavras, para além da conduta objetiva, é preciso averiguar todo o 

contexto moral em que esta é inserida, devendo ser observada, também, a probidade do agente 

político na condução da coisa pública. Esta necessidade fica claramente demonstrada na alínea 

“g” quando um dos seus requisitos se consubstancia através da presença do dolo.  

Por conseguinte, somente poderão sofrer a sanção de inelegibilidade os agentes que 

tiverem atuado com claro fim de burlar os princípios administrativos basilares da moralidade e 

probidade. 

 

4.1.1 A decisão irrecorrível do órgão competente  

 

A decisão irrecorrível do órgão competente é, no entendimento do Supremo Tribunal 

Federal (RE 848.826) e nos termos do art. 71 da Constituição da República (Brasil, 1988), 

cabível à Casa Legislativa respectiva, mesmo no caso dos prefeitos ordenadores de despesa, 

como já abordado anteriormente neste trabalho. 

Desta forma, não havendo julgamento pelo órgão competente, não há como se falar em 

aplicação da supracitada alínea, mesmo que haja parecer prévio do Tribunal de Contas, uma 

vez que não é possível a convalidação “automática” deste para fins de inelegibilidade, conforme 

preleciona a Suprema Corte brasileira, no julgamento do RE 729.744. 
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4.1.2 A irregularidade insanável  

 

Como o próprio termo já estabelece, a irregularidade insanável é aquela que, nas 

palavras de Gomes (2016, p. 223) “só se configura se [...] for irremediável, ou seja, se for 

insuperável ou incurável.”. Desta maneira, meras irregularidades formais que podem ser 

supridas não podem ser consideradas suficientes para ensejar a inelegibilidade da alínea “g”, 

do inciso I, do art. 1 da LC 64/90 (Brasil, 1990). 

Assim, para o supracitado autor, as irregularidades insanáveis podem ser definidas 

como: “[...] as irregularidades graves, decorrentes de condutas perpetradas com dolo ou má-fé, 

contrárias ao interesse público; podem causar dano ao erário, enriquecimento ilícito, ou ferir 

princípios constitucionais reitores da Administração Pública” (GOMES, 2016, p. 223). 

Nesse sentido o entendimento do promotor eleitoral Edson de Resende Castro 

(2018) também enfatiza a necessidade da relevância da contravenção para aplicação da alínea 

“g”: esta deve ser revestida de características que permitam a identificação da natureza de 

improbidade administrativa.  

Em outras palavras, meras irregularidades contábeis não devem ser consideradas, é 

preciso que haja efetivo enriquecimento ilícito do agente público ou, ainda, violação aos 

princípios da Administração pública, aliado, também, ao dano aos cofres públicos. A presença 

desses requisitos não precisa ser cumulativa, para que haja a identificação de tal irregularidade, 

basta a presença de um deles na modalidade dolosa, como se verá a seguir. 

 

4.1.3 O ato doloso de improbidade administrativa  

 

Os atos de improbidade administrativa encontram-se previstos nos artigos 9° 

(Enriquecimento Ilícito), 10 (Dano ao Erário) e 11 (Princípios da Administração Pública) da 

Lei 8.429/1992 (Brasil, 1992). Estes são enumerados de forma totalmente exemplificativa na 

supracitada lei, tendo o legislador deixado a sua tipificação totalmente aberta, haja vista que 

seria de alta complexidade que esta abarcasse todas as situações que pudessem ocorrer.  

Nesse sentido, exemplifica Maria Sylvia Zanella Di Pietro “embora a lei, nos três 

dispositivos, tenha elencado um rol de atos de improbidade, não se trata de enumeração 

taxativa, mas meramente exemplificativa” (DI PIETRO, 2009, p. 820). Assim, para que a 

conduta seja identificada como improbidade administrativa, esta deve preencher os elementos 

elencados nos caputs dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei 8.429/1992 (Brasil, 1992). 
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Assim, no entendimento de Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho 

Rezende Oliveira, o termo improbidade administrativa: 

pode ser compreendido como o ato ilícito, praticado por agente público ou terceiro, 

geralmente, de forma dolosa, contra as entidades públicas e privadas, gestoras de 

recursos públicos, capaz de acarretar enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou 

violação aos princípios que regem a Administração Pública” (NEVES; OLIVEIRA, 

2014, p. 9) 

 

Posto isto, para que seja aplicada a sanção de inelegibilidade, a rejeição de contas deve 

ter por substrato a prática de ato que importe enriquecimento ilícito, dano ao erário ou 

infringência aos princípios da administração pública, todos estes de forma dolosa, o que acaba 

sendo um facilitador da aplicação da lei, já que de todas as modalidades enumeradas acima 

somente uma comporta a modalidade culposa, qual seja o dano ao erário. 

Desta forma, é preciso que haja a correta compreensão da presença do elemento 

subjetivo dolo em cada modalidade da conduta. O enriquecimento ilícito, disposto no art. 9, 

deve ser identificado como a vontade do agente público em angariar para si vantagem 

patrimonial indevida em razão do cargo, mandato, função, emprego ou atividade na entidade 

pública em que ocupa. Assim dispõe o art. 9° da Lei de Improbidade Administrativa – 

8.429/1992: 

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito 

auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 

cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° 

desta lei, e notadamente: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra 

vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, 

gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser 

atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 

público; 

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, 

permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas 

entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; 

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, 

permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por 

preço inferior ao valor de mercado; 

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 

material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das 

entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores 

públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar 

a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de 

contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de 

tal vantagem; 

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer 

declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro 

serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de 

mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta 

lei; 

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução 

do patrimônio ou à renda do agente público; 
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VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 

assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser 

atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 

público, durante a atividade; 

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba 

pública de qualquer natureza; 

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para 

omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;  

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 

patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. (Brasil, 1992) 

 

Para a configuração do enriquecimento ilícito, é preciso que haja o dolo específico do 

agente em obter para si vantagem indevida, não admitindo, portanto, a espécie culposa, nem 

mesmo o dolo genérico, sendo este definido pelo Superior Tribunal de Justiça como descrito na 

ementa abaixo do julgamento do processo 821.122/RS: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUESTÃO FÁTICA BEM DELIMITADA 

NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº. 7. 

REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SEM A DEVIDA 

PUBLICIDADE. FATO INCONTROVERSO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

LEGALIDADE E DA PUBLICIDADE. PRESENÇA DO DOLO GENÉRICO E DO 

PREJUÍZO PRESUMIDO. ATOS ÍMPROBOS CARACTERIZADOS. [...] 

VIII - Cumpre mencionar que o dolo genérico se revela pela simples vontade 

consciente do agente de realizar a conduta, produzindo os resultados proibidos pela 

norma jurídica ou, então, "a simples anuência aos resultados contrários ao Direito 

quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles 

levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas" (STJ, AgRg 

no REsp nº. 1.539.929/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe de 2/8/2016). (STJ, 2021). 

 

Em relação à violação aos Princípios da Administração Pública, identificada no art. 11, 

o dolo é encontrado na má-fé do sujeito ativo em praticar conduta ou se omitir de forma a burlar 

os princípios da Administração Pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade e lealdade às instituições. Assim dispõe o supracitado artigo: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 

da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 

previsto, na regra de competência; 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que 

deva permanecer em segredo; 

IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

V - frustrar a licitude de concurso público; 

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva 

divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 

mercadoria, bem ou serviço.  

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas 

de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 
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IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na 

legislação. 

X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de 

saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos 

termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

(Brasil, 1992) 
 

Importa salientar, ainda, que, nos casos de violação aos Princípios da Administração 

Pública, o Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento, uma vez que considerava que, 

nas palavras de Neves e Oliveira:  

De acordo com o STJ, a aplicação do art. 11 da Lei 8.429/1992 depende da 

comprovação do dolo eventual ou genérico de realizar conduta que atente contra os 

Princípios da Administração Pública, não sendo necessária a presença de intenção 

específica (dolo específico) para caracterizar o ato como ímprobo, pois a atuação 

deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, 

evidencia a presença do dolo. Com base nesse entendimento, o STJ manteve 

condenação por improbidade de médico, servidor público, que emitiu laudo médico 

para si próprio (STJ, AgRg no AREsp 73.968/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, DJe 29.10.2012 - Informativo de Jurisprudência do STJ 505) 

(NEVES; OLIVEIRA, 2014, p.89) 

 

Em resumo, anteriormente, o STJ considerava que, por possuir um conceito 

demasiadamente aberto, a incidência das sanções por improbidade do art. 11 precisam, 

necessariamente, do dolo específico do agente em agir com má-fé, uma vez que, se assim não 

fosse considerado, qualquer ilegalidade praticada pelo sujeito ativo poderia ser tida como 

improbidade.  

Todavia, atualmente, o STJ unificou a tese de que o dolo genérico é suficiente para 

configurar a improbidade decorrente da violação de princípios da administração pública. Nesse 

sentido, vale consultar: AgInt no AREsp nº. 1.431.117/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 

(STJ, 2019) e AgInt no AREsp nº. 1.366.330/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, (STJ, 2019). 

E, por último, a ilicitude contida no art. 10, qual seja, o dano ao erário. Este que deve 

ser tratado de forma mais completa, uma vez que, por aceitar a modalidade culposa e também 

o dolo genérico é encontrado como protagonista na maioria dos processos que visam suspender 

os direitos políticos passivos daqueles que possuem as contas rejeitadas. 

Assim, o dano ao erário se consubstancia através de qualquer conduta comissiva ou 

omissiva, dolosa ou culposa, que importe perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1° da Lei de 

Improbidade Administrativa. Enumera o art. 10 da Lei 8.429/1992: 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 

referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm#art24
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I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio 

particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes 

do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, 

rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 

mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou 

regulamentares aplicáveis à espécie; 

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de 

fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de 

qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das 

formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 

IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do 

patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação 

de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado; 

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço 

superior ao de mercado; 

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares 

ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades 

legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração 

de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente; 

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 

regulamento; 

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz 

respeito à conservação do patrimônio público; 

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir 

de qualquer forma para a sua aplicação irregular; 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 

equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de 

qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de 

servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de 

serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades 

previstas na lei;  

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação 

orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.  

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio 

particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos 

transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de 

parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 

espécie; 

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, 

rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade 

privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais 

ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a 

observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

XIX -  agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de 

contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas; 

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades 

privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma 

para a sua aplicação irregular.  

XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades 

privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma 

para a sua aplicação irregular. (Brasil, 1992) 
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O elemento subjetivo contido neste ilícito de improbidade administrativa pode ser 

praticado mediante dolo ou culpa. Assim, o legislador brasileiro cuidou por sancionar aquele 

agente público que cause prejuízo ao erário tanto com base na má-fé quanto decorrente de 

conduta culposa grave. 

Alguns autores consideram que a modalidade culposa seria inconstitucional, uma vez 

que, segundo Neves e Oliveira, “o art. 10, caput da Lei de Improbidade Administrativa, teria 

extrapolado os termos do art. 37, §4 da CRFB, para punir não apenas o agente desonesto, mas, 

também, o inábil.” (NEVES, OLIVEIRA, 2014, p.85). Nesse sentido, acompanham os autores  

Gina Copola (2011, p.63-64), José Antônio Lisbôa Neiva (2011, p.82) e Marcelo Harger (2010, 

p.179-180). 

Todavia, a jurisprudência atual tem considerado a modalidade culposa grave para 

identificação da improbidade administrativa por dano ao erário. Isto porque, o art. 37 da 

Constituição da República não exige que os atos de improbidade administrativa 

necessariamente necessitem de dolo para existir (Brasil, 1988). Assim tem considerado o STJ 

como demonstra o julgamento do processo 1.724.854/RJ: 

DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

ACP POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO E CULPA AFASTADOS 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE, CONTRARIAMENTE, RESSALTOU AS 

CONCLUSÕES DO EXPERT, SEGUNDO AS QUAIS AS OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EFETUADAS POR PREÇO GLOBAL NO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ FORAM 

REALIZADAS SEGUNDO O POSTULADO DA ECONOMICIDADE DO 

CONTRATO, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONDUTA 

ÍMPROBA NA ESPÉCIE. 

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 DA 

LEI 8.429/1992 QUE NÃO MERECE GUARIDA. AGRAVO INTERNO DO 

ÓRGÃO ACUSADOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em desfavor de A.F.B.D.O e outros, 

com fundamento na suposta ocorrência de fracionamento de licitação, o que, na ótica 

ministerial, configuraria ato ímprobo. 

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao reformar a sentença e julgar 

improcedente o pedido condenatório, verificou que, considerando a inexistência de 

indícios de danos ao erário municipal ou de fraude no procedimento, bem como a 

ausência de demonstração de culpa grave ou mesmo dolo, ainda que genérico na 

condução dos certames, impõe-se reconhecer a ausência de conduta ímproba por 

parte dos réus (fls. 3.288)  

3. Não se deve admitir que a conduta culposa renda ensejo à responsabilização do 

Agente Público por improbidade administrativa. Com efeito, a negligência, a 

imprudência ou a imperícia, embora possam ser consideradas condutas irregulares e, 

portanto, passíveis de sanção, não são suficientes para ensejar a punição por 

improbidade administrativa. O elemento culpabilidade, no interior do ato de 

improbidade, se apurará sempre a título de dolo, embora o art. 10 da Lei 8.429/1992 

aluda efetivamente a sua ocorrência de forma culposa; parece certo que tal alusão 

tendeu apenas a fechar por completo a sancionabilidade das ações ímprobas dos 

agentes públicos, mas se mostra mesmo impossível, qualquer das condutas descritas 

nesse item normativo, na qual não esteja presente o dolo. 
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4. Aceitando-se essa matriz analítica do ato de improbidade sugerida nessa 

ponderação, pode-se concluir de imediato que eventuais ilegalidades formais ou 

materiais cometidas pelos Servidores Públicos não se convertem automaticamente em 

atos de improbidade administrativa, se nelas não se identifica a vontade deliberada e 

consciente de agir, ou seja, excluindo-se a possibilidade de improbidade meramente 

culposa; essas limitações servem à finalidade de escoimar da prática administrativa a 

banalização das imputações vazias e para revelar a gravidade dessas mesmas 

imputações, que devem ser combatidas e intoleradas. 

5. Por outro lado, a tipificação deficiente ou a falta de tipificação fechada do ato 

ímprobo – como é manifestamente desejável, por se tratar de requisito próprio do 

Direito Sancionador – pode levar a Administração a punir com a mesma sanção os 

atos simplesmente ilegais e os atos induvidosamente caracterizados como de 

improbidade administrativa praticados por Agentes Públicos, o que impõe a atuação 

moderadora e corretiva do Poder Judiciário, para evitar os excessos e o tratamento 

uniforme de situações objetivas distintas e inconfundíveis, com infração ao princípio 

da reserva de proporcionalidade. 

6. In casu, na linha da orientação ora estabelecida, o Tribunal de origem reformou a 

sentença de procedência da pretensão ministerial, e assim o fez por entender que a 

conduta dos acusados, caracterizada por providências no curso de procedimento 

licitatório para contratação do serviço de pavimentação asfáltica no Município de São 

José do Vale do Rio Preto/RJ, mostrou-se a conduta mais viável ao atendimento do 

interesse público, de modo que as práticas não podem ser rotuladas como improbidade 

administrativa. De fato, há laudo pericial nos autos, devidamente reconhecido pelo 

Tribunal Fluminense, que apontou a economicidade das providências tomadas, 

motivo pelo qual não há assento fático para que se conforme a improbidade 

administrativa na espécie, inexistindo, portanto, violação dos arts. 10 e 11 da LIA pelo 

acórdão recorrido. 

7. Ademais, não se constata, na referida conduta, a identificação clara, precisa e 

determinante de que aos atos do então Alcaide estejam associados à má-fé de 

menosprezar os princípios administrativos e a culpa grave de lesar os cofres públicos, 

conforme deduziu o acórdão recorrido, que, a partir da moldura fático-probatória que 

se delineou nos autos – gize-se, impermeável a modificações em sede de 

recorribilidade extraordinária –, atestou a inexistência de ato ímprobo. 

8. Agravo Interno do Órgão Acusador a que se nega provimento. (STJ, 2020) 

 

Dessa maneira, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado que a culpa no presente 

caso precisa ser grave. Também não se admite a chamada culpa inconsciente, somente a culpa 

consciente, quando o agente prevê o resultado, mas não acredita que este, de fato, possa ocorrer, 

assumindo, dessa maneira, o risco de produzir o resultado. 

 

4.2 O papel da Justiça Eleitoral  

 

Com efeito, após a análise do processo de julgamento de contas do Chefe do 

Executivo e dos requisitos necessários para que este julgamento desague em inelegibilidade, 

chega-se agora ao ponto nevrálgico da análise do presente trabalho. Isto porque, na maioria dos 

casos, a declaração de inelegibilidade ocorre pela via da Justiça Eleitoral em registros de 

candidatura, nos termos do art. 11, §10 da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições) (Brasil, 1997). 

Neste ponto, esclarece José Jairo Gomes (2016) que a inelegibilidade não é 

declarada pela Justiça Eleitoral, mas apenas reconhecida por esta, uma vez que pode ser 
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considerada como um dos efeitos da rejeição de contas. Para este autor, cabe à Justiça Eleitoral 

apenas “proceder ao enquadramento jurídico dos fatos” (GOMES, 2016, p.232). 

Desta forma, também identifica Edson de Resende Castro (2018) que pertence à 

Justiça Eleitoral a competência para averiguar se as irregularidades constantes na rejeição de 

contas ensejam ou não inelegibilidade. Ainda, enfatiza que à Justiça Eleitoral é comum tal 

avaliação em sede de registro de candidatura, independentemente da existência de impugnação 

ou não, já que a inelegibilidade pode ser considerada como matéria de ordem pública. 

Cumpre destacar, ainda, que a supracitada averiguação realizada pela justiça 

especializada não vincula outras justiças, ou seja, não deságua na condenação por improbidade 

administrativa daquele que tem a inelegibilidade reconhecida por esta justiça especializada. O 

contrário também não acontece, ou seja, para que a Justiça Eleitoral reconheça a inelegibilidade, 

não é preciso que haja qualquer condenação de improbidade ou ação em curso. 

Contudo, havendo condenação por improbidade administrativa, há vinculação da 

Justiça Eleitoral, nas palavras de Gomes: “havendo condenação emanada da Justiça Comum, o 

juízo de improbidade aí afirmado vincula a Justiça Eleitoral; esta não poderá negar a existência 

de improbidade, sob pena de haver injustificável contradição na jurisdição estatal.” (GOMES, 

2016, p. 233). 

Posto isso, o ponto controvertido desta atuação circunda a liberdade da Justiça 

Eleitoral na sua competência material para reconhecer livremente os requisitos constantes na 

alínea “g”, do inciso I, art. 1° da LC 64//90, principalmente, através do parecer prévio dado 

pelos Tribunais de Contas e o julgamento da Casa Legislativa. 

Isto porque não é comum que esteja expressamente disposto no parecer prévio do 

Tribunal de Contas e, também, no julgamento da Casa Legislativa a identificação expressa de 

irregularidades insanáveis ou ato doloso de improbidade administrativa, cabendo inteiramente 

à Justiça Eleitoral a interpretação dos dados e informações lá dispostos. 

Assim, em primeiro lugar é necessário observar que ao órgão judiciário eleitoral 

não é dado o poder de rever o teor da decisão proferida pela Casa Legislativa e muito menos a 

conclusão opinada pelo Tribunal de Contas em sua análise técnica, a este cabe somente o 

enquadramento jurídico dos fatos. Nas palavras de Jose Jairo Gomes: 

[...] a competência da Justiça Eleitoral cinge-se a verificar: (a) existência de 

prestação de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; 

(b)julgamento e rejeição das contas; (c) presença de irregularidade insanável; 

(d) caracterização dessa irregularidade como ato doloso de improbidade 

administrativa; (e) existência de decisão irrecorrível do órgão competente para 

julgar as contas; (f) se a inelegibilidade encontra-se suspensa em razão de liminar 

ou antecipação de tutela concedidos pela Justiça Comum. Note-se, porém, que 

dentro de sua esfera competencial, tem a Justiça Eleitoral plena autonomia para 
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valorar os fatos ensejadores da rejeição das contas e fixar, no caso concreto, o sentido 

da cláusula aberta “irregularidade insanável”, bem como apontar se ela caracteriza ato 

doloso de improbidade administrativa. (GOMES, 2016, p.242) [Grifo nosso.] 

 

Todavia, o que se questiona é justamente o poder concedido à Justiça Eleitoral para 

avaliação de tais requisitos, uma vez que, primariamente, esta competência não deveria 

pertencer a este órgão especializado. Ora, no bojo do registro de candidatura, não é possível ao 

candidato a ampla produção de provas para desconstituição da decisão, tendo em vista a própria 

natureza jurídica do procedimento. 

O registro de candidatura não se mostra como a via adequada para a discussão do 

enquadramento jurídico dos fatos aos requisitos da alínea “g”, haja vista a clara mitigação do 

contraditório e ampla defesa, tanto por ser vedada a instrução probatória quanto por não 

pertencer à Justiça Eleitoral o poder de alterar o teor da decisão proferida pela Câmara 

Municipal e, também, pelo parecer prévio do Tribunal de Contas. 

Assim, não parece ser acertada a decisão do legislador de conceder à justiça 

especializada a competência de realizar juízo de valor no que concerne à irregularidade 

insanável em contas de governo e gestão e, muito menos, em identificar os elementos próprios 

de ato doloso de improbidade administrativa. 

Isso porque, em primeiro lugar, falta a esta justiça a especialização nos presentes 

temas, o que pode acabar por comprometer o juízo de valor exarado por essa justiça. Aliado a 

isto, dada a natureza do procedimento em que são averiguados os requisitos, fica claro o 

prejuízo na ampla defesa e também contraditório do possível candidato. 

Isso acontece, principalmente, porque ao candidato que possuirá sua inelegibilidade 

declarada não é oportunizada, no julgamento das suas contas, defesa específica quanto à 

presença de irregularidade insanável ou ato doloso de improbidade administrativa. Primeiro 

porque a análise técnica do Tribunal de Contas não é realizada com foco em tais requisitos e 

não traz, de forma oportuna, termos expressos que permitam identificar a presença de 

irregularidade insanável. 

O mesmo ocorre na decisão que rejeita as contas, estes requisitos não são o foco                                                                                                                                                                        

propriamente identificados pela Casa Legislativa, o que torna, mais uma vez, a defesa realizada 

pelo agente público insuficiente para os devidos fins.  

Assim, no exame de inelegibilidade pela Justiça Eleitoral, esta tem acesso à decisão, 

parecer e defesas que, mais uma vez, não abordam os requisitos essenciais à configuração da 

inelegibilidade pelos órgãos que têm propriedade para fazê-los! Restando claramente 

prejudicada a defesa do possível candidato, uma vez que a sua oportunidade de contraditório 
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estará limitada pela cognição não especializada da Justiça Eleitoral aliada à necessária ampla 

produção de provas que é vedada no procedimento de registro de candidatura. 

Nesse sentido, esclarece muito bem Samuel Rosa da Fonseca Silva: 

Em suma, o cidadão que tem o seu direito subjetivo, no tocante à capacidade eleitoral 

passiva, restringido no bojo de uma ação de impugnação ou de registro de candidatura 

se vê completamente tolhido dos meios necessários e adequados para desconstituir tal 

imputação de severa gravidade, uma vez que não se evidencia mecanismo judicial 

próprio a declarar a inexistência de ato doloso de improbidade quando sequer existe 

ação específica ajuizada pelos legitimados nesse sentido. Não se pode desconsiderar 

que, dada as circunstâncias postas, pode-se apresentar até mais benéfico ao acusado 

que tramite contra ele no juízo natural uma ação própria de improbidade, pois, além 

 de ter à sua disposição todos os mecanismos para o pleno exercício do contraditório 

e da ampla defesa, tem-se, ainda, a possibilidade de acesso a todas as esferas judiciais 

recursais. (SILVA, 2016, p.22) 

 

Ora, imprescindível salientar que a própria LC 64/90 já estipula, também no art. 1°, 

inciso I, na alínea “l”, hipóteses específicas para os casos de condenação por improbidade 

administrativa, sendo extremamente rigoroso para tal, exigindo-se, para isso, que a condenação 

tenha imposto pena de suspensão de direitos políticos, sendo a conduta dolosa, e que tenha 

causado, também, lesão ao erário e enriquecimento ilícito (Brasil, 1990). 

O que se questiona, portanto, é: há duas alíneas que consideram atos dolosos de 

improbidade administrativa como ensejadores de inelegibilidade, contudo, em uma delas, a 

segurança jurídica na defesa deste ato é mitigada, uma vez que é identificável sem a necessidade 

de uma condenação da justiça competente para tal. 

A rejeição de contas de governo ou gestão não nos parece conceder substrato 

suficiente para que haja esta mitigação na análise de ato de improbidade administrativa, embora 

este não seja efetivamente declarado pela Justiça Eleitoral. Isto porque, como bem sinaliza a 

existência da alínea “l”, a identificação da existência da improbidade administrativa demanda 

um processo complexo e específico para tal. 

Portanto, tendo em vista que ambas as alíneas foram declaradas constitucionais pela 

Suprema Corte brasileira, é preciso ter em vista que, formalmente, a reenquadração dos fatos 

pela Justiça Eleitoral não encontra óbice algum, contudo, observando a completude do processo 

de julgamento das contas anuais dos Chefes do Executivo e da aplicação da alínea “g” pelo 

juízo eleitoral, fica clara a deficiência deste, que precisa de melhorias ou na restrição da 

competência da justiça especializada ou no alargamento desta para que haja efetiva prestação 

jurisdicional.  
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5 CONCLUSÃO  

 

Diante do exarado neste trabalho, percebe-se que o controle externo realizado pelo 

Legislativo ao Executivo é importante ferramenta na manutenção do estado democrático de 

direito. Isso porque este controle permite que haja a regulação das funções estatais pelas 

próprias funções, em atenção ao princípio basilar da separação de poderes de Montesquieu e o 

sistema de pesos e contrapesos. 

Este controle possui várias acepções, e uma delas é o julgamento das contas de 

governo daqueles que exercem a chefia do executivo, julgamento este que, por sua vez, é 

realizado mediante o auxílio dos Tribunais de Contas e pode acabar desaguando na declaração 

de inelegibilidade do agente pela Justiça Eleitoral, nos termos da alínea “g”, inciso I do art. 1° 

da LC 64/90 (Brasil, 1990). 

Esta inelegibilidade pode ser considerada como uma das principais causas de 

cassação de mandatos de Chefes do Executivo no Brasil, de tal forma que o presente trabalho 

debruçou-se sobre como é o processo que a enseja, com vistas a analisar como são identificados 

os requisitos necessários para sua declaração, constante na supracitada alínea pela Justiça 

Eleitoral, e se essa identificação extrapola os limites de sua competência. 

Para tanto, a presente pesquisa analisou a origem e formação constitucional do 

exercício do controle externo do executivo pelo Legislativo e sua importância, focalizando, 

principalmente, no julgamento das contas dos chefes do Poder Executivo, perpassando pelo 

procedimento estabelecido constitucionalmente, e a competência para realizá-lo, sendo, 

portanto, da Casa Legislativa com o auxílio do Tribunal de Contas. 

Posto isso, passou-se a destrinchar os requisitos ensejadores da inelegibilidade da 

alínea “g”, inciso I do art. 1° da LC 64/90 (Brasil, 1990) e como estes poderiam ser 

identificados, de modo a fundamentar a resposta do problema levantado pelo presente trabalho: 

como a Justiça Eleitoral reconhece esses requisitos e se esse reconhecimento extrapola os 

limites de sua competência. 

Por isso, analisando todo o procedimento que pode levar à rejeição de contas, foi 

possível constatar que o órgão competente para decisão definitiva no presente julgamento é a 

Casa Legislativa, auxiliada pelo parecer prévio do Tribunal de Contas, de natureza meramente 

opinativa, o que, de certa maneira, mostra-se inadequado, já que este procedimento é de suma 

importância na conservação dos direitos políticos passivos dos julgados, deixando o órgão 

técnico de figurar como protagonista para atuar como mero auxiliar. 
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É somente após esse julgamento que a justiça especializada então, no bojo dos registros 

de candidatura, identifica os requisitos dispostos na alínea “g”, do inciso I do art. 1° da  

LC 64/90 (Brasil, 1990), fazendo uso da decisão do Poder Legislativo e o parecer prévio não 

vinculativo emitido pelo Tribunal de Contas.  

Diante de tal competência concedida à justiça especializada, é possível sopesar 

importantes pontos. O primeiro é que, mesmo que seja dada oportunidade para que o indivíduo 

exerça sua defesa no bojo do RCAND, é possível inferir que esta restaria prejudicada, uma vez 

que, neste procedimento, não há possibilidade de ampla instrução probatória.  

O segundo ponto é em relação à competência material da Justiça Eleitoral para, de fato, 

avaliar presença de irregularidade insanável e o elemento subjetivo dolo na configuração de ato 

de improbidade administrativa (requisitos da alínea “g”), haja vista que estas matérias não se 

inserem na especialização da supracitada justiça, sendo possível identificar mitigação no 

princípio do juiz natural. 

Todavia, em contraponto, importa salientar, também, que a declaração de 

inelegibilidade de qualquer indivíduo, precipuamente pertence à Justiça Eleitoral, razão pela 

qual a competência desta justiça é fundamentada pelo ordenamento pátrio, razão pela qual seria 

inapropriado alegar que esta justiça não possui competência para tal, o que enfraquece a 

primeira hipótese levantada por esta pesquisa. 

Ademais, não há que se falar, também, em novo julgamento pela Justiça Eleitoral, nem 

mesmo em revaloração fática, como primariamente levantado nesta pesquisa como hipótese, 

haja vista que a Justiça Eleitoral somente procede com o reenquadramento jurídico dos fatos, e 

a declaração de inelegibilidade, em seu âmbito, não vincula a justiça comum. 

Em outras palavras, se um indivíduo tem sua inelegibilidade declarada pela Justiça 

Eleitoral com base na identificação de irregularidade insanável e ato doloso de improbidade 

administrativa em sua rejeição de contas, não significa, necessariamente, que este será 

condenado por improbidade administrativa na justiça comum, uma vez que a inelegibilidade, 

nesses casos, pode ser vista como um efeito decorrente dessa rejeição. 

Portanto, concluiu-se que, tendo em vista o ordenamento pátrio, formalmente, não há 

que se falar em extrapolação da competência pela Justiça Eleitoral. Contudo, é necessário 

realizar duras críticas à forma como as normas brasileiras regulam tal procedimento, uma vez 

que a Justiça Eleitoral não é dotada de especialização técnica suficiente para identificar tais 

requisitos, o que gera prejuízo à ampla defesa e ao contraditório dos indivíduos que vivenciam 

tal situação. 
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