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Resumo: O estudo se debruça sobre a recente decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, 
a qual adotou como tese que a competência para o julgamento das 
contas do prefeito, tanto em relação às contas de governo como 
em relação às contas de gestão, para fins de inexigibilidade, é da 
Câmara Municipal, nos termos do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/1990. 
Tal mudança interpretativa tem impactos significativos na atuação 
do controle externo, exigindo uma mudança de posicionamento dos 
Tribunais de Contas, que até então julgavam as contas de gestão dos 
prefeitos, atribuindo-lhes os mesmos efeitos a que são submetidos os 
demais ordenadores de despesas nesse tipo de julgamento, inclusive 
com o encaminhamento para a lista de inelegíveis quando a referida 
decisão reconhecia a existência de irregularidade insanável das 
contas. Assim, a partir das dúvidas em relação à aplicabilidade da 
referida decisão do STF, a Associação Nacional dos Membros dos 
Tribunais de Contas (ATRICON) publicou a Resolução nº 02/2020, 
a fim de orientar os Tribunais de Contas como proceder diante 
da nova sistemática inaugurada e, ao mesmo tempo, assegurar a 
competência constitucional conferida aos Tribunais de Contas para 
a apuração de eventuais irregularidades na aplicação dos recursos 
públicos municipais, com as respectivas repercussões nas searas civis 
e administrativas. 

Palavras-chave: Contas de prefeito. Contas de governo. Contas de 
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1 Introdução

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso 
Extra ordinário nº 848.826/DF, segundo a qual “para os fins do artigo 1º, 
inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64/1990, a apreciação das contas 
de Prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas 
câmaras de vereadores, com auxílio dos tribunais de contas competentes, 
cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de dois 
terços dos vereadores”, obrigou uma mudança de posicionamento nos 
Tribunais de Contas que, seguindo idêntica sistemática dos julgamentos 
dos ordenadores de despesa, também julgavam os prefeitos que atuavam 
nessa qualidade.

Isso porque, embora não seja típico o chefe do Poder Executivo atuar 
como ordenador de despesas, nos municípios, em especial os de menor 
porte, é comum os prefeitos assumirem tanto os atos de governo quanto 
os atos de gestão, dada a estrutura administrativa insipiente da máquina 
pública municipal. Diante de tal disfunção, a maioria dos Tribunais 
de Contas analisava a prestação de contas anual dos prefeitos sob dois 
prismas, os atos de governo e os atos de gestão e emitiam dois atos: a) o 
parecer prévio para os atos de governo; e b) o acórdão de julgamento para 
os atos de gestão. O primeiro, por disposição do art. 31, §2º, da CF/88 era 
encaminhado à Câmara de Vereadores para julgamento. O segundo, por 
aplicação do art. 71, II, da CF/88, já produzia todos seus efeitos, inclusive 
quanto à inelegibilidade, assim que publicado e transitado em julgado.

Esse modo de proceder estava alinhado ao entendimento da Justiça 
Eleitoral, que sempre considerou que o órgão competente a que se refere 
o art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/191 para julgar 
as contas do prefeito que assumia a condição de ordenador de despesas 
era o Tribunal de Contas. Desse modo se o Tribunal de Contas julgava 

1  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; [...].
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irregular contas de um prefeito, a Justiça Eleitoral considerava os efeitos 
dessa decisão para fins de inexigibilidade.

Entretanto, havia uma segunda corrente que se posicionava no 
sentido de que a competência para julgar as contas do prefeito, para fins 
de inelegibilidade, independente dos atos praticados serem de governo ou 
de gestão, era da Câmara de Vereadores. Nesse entendimento, o papel do 
Tribunal de Contas seria apenas o de prestar auxílio ao Poder Legislativo 
municipal, por meio da emissão de um parecer prévio sugerindo a aprovação 
ou rejeição das contas do prefeito. Após esse parecer ser submetido à 
Câmara, ela poderia afastar as conclusões do Tribunal de Contas, desde 
que pelo voto de, no mínimo, 2/3 dos vereadores, conforme art. 31, §2º, da 
Constituição Federal de 1988. Logo, somente após a decisão da Câmara 
Municipal rejeitando as contas do prefeito é que a Justiça Eleitoral poderia 
considerá-lo inelegível. 

O julgamento do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF trouxe 
exatamente essa discussão em relação à competência das câmaras muni-
cipais e, por apertada maioria, com seis votos pela competência das 
câmaras municipais e cinco pela competência dos Tribunais de Contas, foi 
acolhido esse entendimento pelo STF.

Frise-se, contudo, que, conforme a literalidade da tese jurídica fixada 
no Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, esse entendimento se aplica 
apenas para fins de inelegibilidade do prefeito, não se expandindo para as 
demais consequências jurídicas de irregularidades por ele praticadas nos 
atos de ordenação de despesas, a exemplo da necessidade de devolução de 
valores públicos. 

Diante das implicações e desdobramentos da tese fixada e objetivando 
trazer uma orientação uniforme aos Tribunais de Contas de como proceder, 
a Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas (ATRICON) 
emitiu a Resolução nº 02/2020 de modo a esclarecer o alcance e os efeitos 
do novo posicionamento adotado, bem como uniformizar a atuação diante 
das irregularidades eventualmente encontradas. 

Assim, este artigo tem como objetivo demonstrar que o julgamento 
das contas de gestão do prefeito pela Câmara Municipal só produz efeito 
no âmbito da responsabilização política da inelegibilidade, não alcançando 
as esferas civil e administrativa. Nem poderia ser diferente. A seara de 
elegibilidade ainda encontra algum fundamento dentro dos princípios 
demo cráticos da representação, ou seja, o parlamento (representantes do 
povo) julga a manutenção da capacidade política do chefe do Poder Exe-
cutivo. Contudo, o mesmo não se pode dizer das esferas civil e administrativa, 
já que a Carta Política não atribui tal competência ao Poder Legislativo. 
Estender ainda mais o alcance da decisão do STF significa impossibilitar a 
atuação dos Tribunais de Contas para a apuração de irregularidades, o que, 
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dito de outro modo, significaria permitir a impunidade, tendo em vista que 
os atos individuais e relacionados à gestão dos recursos públicos, quando 
praticados pelo prefeito, não seriam analisadas quanto a sua legalidade, 
abrindo-se um vácuo de competência, permissivo de eventuais desvios e 
arbitrariedades, o que não ocorreria em relação aos demais ordenadores 
de despesas. 

Tal restrição, por certo, não só violaria o preceito da sindicabilidade 
dos recursos públicos, como também afrontaria o princípio da indispo-
nibilidade do interesse público. 

2 Contas de governo e contas de gestão: naturezas distintas

Do texto constitucional, abstrai-se que existem dois regimes de 
contas públicas: as contas de governo e as contas de gestão, assim definidas 
conforme a natureza das contas prestadas, de acordo com o que dispõe o 
art. 71, I e II, da CF/88, respectivamente.2

As contas de governo, por incorporarem as decisões políticas do 
Chefe do Executivo, têm um julgamento político pelo Poder Legislativo,3 
mediante auxílio do Tribunal de Contas, que se limita à emissão do parecer 
prévio sobre a aprovação ou rejeição das contas.

No exame das contas de governo, o que deve ser focalizado é 
o desempenho do Chefe do Poder Executivo no exercício das funções 
polí ticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas 
públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias. Por essa razão, 
o Tribunal de Contas auxilia o Poder Legislativo informando sobre a har-
monia entre os programas previstos nas leis orçamentárias (PPA, LDO e 
LOA), assim como o cumprimento de tais programas quanto à legalidade, 
à legitimidade, à economicidade e ao alcance das metas estabelecidas, 
verificando o equilíbrio fiscal e evidenciando o reflexo da administração 
finan ceira e orçamentária nos desenvolvimentos econômico e social do 
ente federado, em especial nas áreas de saúde, educação, emprego, renda, 
meio ambiente, segurança, infraestrutura e assistência social. “Aqui a 
legalidade cede espaço para a legitimidade” (FURTADO, 2007, p. 71).

2 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; [...].

3 CF/1988, art. 49, IX. É da competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas 
prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de 
governo.
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Nas palavras de Carlos Ayres Britto, nas contas de governo “os 
julgamentos legislativos se dão por um critério subjetivo de conveniência 
e oportunidade, critério esse que é forma discricionária de avaliar fatos e 
pessoas” (BRITTO, 2014, p. 11).

Já as contas de gestão decorrem do que dispõe o art. 71, II, da 
CRF/1988, que obriga todos os administradores e demais responsáveis 
por dinheiros, bens e valores públicos a prestar contas desses recursos 
rece bidos durante o exercício financeiro, para julgamento técnico pelo 
Tri bunal de Contas. Nesse caso, estamos, pois, diante de documento pelo 
qual os gestores públicos submetem a exame e julgamento dos Tribunais de 
Contas os resultados específicos da administração financeira das unidades 
orça mentárias, posta em prática mediante seus atos administrativos de 
gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, 
quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, e, ainda, os relativos 
às aplicações das subvenções e às renúncias de receitas.

De forma diferente da prestação de contas de governo, que se 
con substancia nos balanços gerais do ente político – porque se refere à 
totalidade de recursos movimentados –, o conteúdo da prestação de contas 
de gestão está voltado, no âmbito do órgão ou entidade administrada, para 
demonstrar o fluxo financeiro, as licitações e os contratos realizados, os 
créditos consignados, o processamento das fases de execução da despesa, o 
cumprimento das normas legais em relação à gestão de pessoal, o controle 
da gestão patrimonial, as alienações de bens móveis e imóveis, a obediência 
às normas de transparência fiscal, dentre outros.

Em síntese, a apreciação das contas de gestão diz respeito ao julgamento 
dos gestores responsáveis pela arrecadação da receita, pela realização da 
despesa e pela guarda e aplicação de bens, dinheiros e valores públicos, 
nos termos do art. 71, II, da CF. Nessa hipótese, verifica-se a existência de 
uma competência exclusiva e indelegável, em razão da qual os Tribunais 
de Contas podem determinar a devolução de recursos públicos e aplicar 
sanções aos administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos, sem que haja a participação do legislativo no jul-
gamento. Ademais, os gestores que têm suas contas julgadas irregulares por 
vício insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa 
têm seus nomes encaminhados à Justiça Eleitoral para inclusão na lista de 
inelegíveis. 

Foi nessa parte final que o STF, ao apreciar o RE nº 848.826/DF, 
adotou posicionamento restritivo em relação à interpretação do art. 71, II, 
transferindo para o legislativo municipal a apreciação tanto das contas de 
governo como das contas de gestão do prefeito, para fins de inelegibilidade. 
Assim, o prefeito que tenha agido na qualidade de ordenador de despesas 
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durante o exercício e tenha esses atos julgados irregulares só será incluído 
no rol de inelegíveis após apreciação e julgamento pela Câmara Municipal.

3 Consequências da tese fixada pelo STF sobre a responsabilização do 
prefeito ordenador

A discussão sobre a controvérsia de quem seria competente para 
julgar as contas de gestão do prefeito e acarretar, em caso de rejeição das 
contas, sua inelegibilidade ficou assim ementada pelo STF: 

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 res-
peito 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. 1º, 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 (BRASIL, 2016).

A partir da tese adotada, somente após decisão final da Câmara 
de Vereadores rejeitando as contas do prefeito, sejam de governo ou de 
gestão, é que ele se tornaria inelegível perante a Justiça Eleitoral. 

Entretanto, a decisão aborda somente a dimensão política de 
responsabilização do prefeito que pratique atos de gestão, não abordando 
as consequências civis e administrativas de irregularidades cometidas por 
um ordenador. Afinal, quando o Tribunal de Contas julga as contas de 
um ordenador de despesas, esse julgamento se desdobra em três possíveis 
esferas de responsabilização: a) política, por meio do encaminhamento 
da lista de inelegíveis para avaliação da Justiça eleitoral; b) civil, quando 
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determina a devolução de valores; e c) administrativas, quando aplica 
multas e outras sanções.

É de se reconhecer que a ordenação de despesas pelo Chefe do 
Poder Executivo é uma atividade atípica, vez que normalmente delegada 
aos gestores que compõem a estrutura da administração pública do ente, 
esses sim os ordenadores que efetuam a execução da despesa, realizam as 
licitações, firmam os contratos, fazem a gestão de pessoal, dentre outros. 
Tipicamente, o Chefe do Poder Executivo assume as decisões políticas, 
expressas nos planos de governo e instrumentos de planejamento. Dessa 
forma, a gestão propriamente dos recursos públicos dificilmente ficaria a 
cargo de um governador ou de um Presidente da República. Entretanto, no 
âmbito municipal, em especial nos pequenos municípios que não possuem 
uma estrutura administrativa definida, muitos prefeitos assumem tanto as 
decisões políticas quanto as decisões administrativas do município. Tal fato 
é disfuncional por si só e acabou agravado pela decisão do STF, tendo em 
vista que tornou disfuncional também as instâncias de responsabilização.

Explico. A avaliação do desempenho político, refletido nas contas 
de governo, tem como objetivo aferir a legitimidade da atuação do gover-
nante perante seus eleitores, e, por tal razão, o julgamento feito pelo 
par lamento é uma instância de responsabilização política que, diante do 
sistema de representatividade democrática, ancora-se no princípio da 
maioria. Já a avaliação da gestão de recursos pelos Tribunais de Contas 
tem como finalidade um julgamento técnico-jurídico da conduta do gestor 
na aplicação concreta das leis e na habilidade de gerir os recursos públicos 
com economicidade e efetividade, sendo uma instância contramajori tária 
de responsabilização civil e administrativa. Ressalte-se que as decisões dos 
Tribunais de Contas que imputem débito têm eficácia de título execu-
tivo (art. 71, §3º, CF/88), e dentre seu poder sancionador destacam-se a 
aplicação de multas, declaração de inidoneidade para licitar, suspensão 
para ocupação de cargos públicos etc.

Assim, a decisão do STF ampliou essa disfuncionalidade na medida 
que remeteu às Câmaras de Vereadores a competência para também julgar, 
sob o crivo técnico-jurídico, as contas anuais do prefeito que, atipicamente, 
atua na condição de ordenador de despesas. A submissão das contas de 
gestão a julgamento pelas câmaras de vereadores não somente desestimula 
a estruturação e profissionalização da máquina pública municipal como 
reduz a ação dos Tribunais de Contas, o que é extremamente prejudicial 
ao efetivo controle da gestão das finanças públicas. Sem contar que, no 
mais das vezes, as Câmaras de Vereadores não são dotadas de capacidade 
técnica que permita uma avaliação adequada das contas, tampouco têm 
poderes sancionatórios e instrumentos capazes de promover o ressar-
ci mento de prejuízos causados ao erário. Coutinho (2016) ressalta a 
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gravidade da situação e bem lembra que “questões técnicas sobre atos 
concretos de ordenação do gestor, como o não pagamento de fornecedores 
para locupletar-se dos valores ou a não apresentação de notas fiscais, por 
exemplo, estarão sujeitas à absolvição política”.

Assim, é preciso aplicar a tese fixada em sua literalidade, ou seja, 
o julgamento pelo parlamento municipal das contas de governo e ges-
tão do prefeito repercute tão somente sobre sua responsabilização política, 
não avançando sobre a responsabilização civil e administrativa dos atos de 
gestão. Nem poderia ser diferente, pois seria contrário ao ordenamento 
jurídico permitir a impunidade do prefeito diante de casos de flagrante 
ilegalidade. 

A conformação interpretativa dada pelo STF ao art. 1º, I, “g”, da LC 
nº 64/1990 à luz do art. 31, §2º, da CF/88, para contornar a atipicidade 
dos atos de gestão do prefeito, na seara da elegibilidade ainda encontra 
fundamento dentro dos princípios democráticos da representação, ou seja, 
o parlamento (representantes do povo) julga a manutenção da capacidade 
política do chefe do Poder Executivo. Entretanto, permitir que, por uma 
decisão política, o prefeito se exima de responder por atos ilegais, como 
desvios de recursos públicos, por exemplo, seria decidir a favor da impu-
nidade e um salvo conduto para que o Prefeito, diante de uma maioria 
de sua base governista, puxasse para si os atos de gestão e depois fosse 
absolvido das consequências civis e administrativas comum a todo e 
qualquer ordenador de despesa, criando uma distinção injusta e contrária 
a todos os princípios da república.

Por tal razão, as decisões monocráticas proferidas pelo Ministro 
Alexandre de Moraes, que extinguiu a imposição de multa e débito pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul nas contas de gestão 
do prefeito (BRASIL, 2019a), e as proferidas pelo Ministro Luiz Fux 
(BRASIL, 2019b), que também extinguiu aplicação de multa pelo Tribunal 
de Contas do Estado do Ceará, afastam-se da tese fixada.

Inclusive, em sua decisão, o Ministro Luiz Fux parece ter ampliado 
o alcance da tese fixada no Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, ao 
afirmar que, apesar de a tese firmada dizer “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 ratio decidendi do julgado 
não se restringe à seara eleitoral no que se refere aos Tribunais de Contas, 
pois não haveria razão para se atribuir a órgãos diversos o julgamento das 
contas de gestão dos prefeitos, considerados seus efeitos eleitorais, civis ou 
administrativos, vez que se trata do mesmo objeto. O ministro salientou 
ainda que as consequências de ordens civil e administrativa advindas 
de eventuais irregularidades cometidas pelos prefeitos na ordenação de 
despesas independem de deliberação das Câmaras de Vereadores, mas não 
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podem ser impostas diretamente pelos Tribunais de Contas, havendo a 
necessidade de manejo das ações judiciais próprias (BRASIL, 2019b). 

Em primeiro lugar, deve-se aclarar que não se trata do mesmo objeto. 
Ora, o objeto do julgamento levado a cabo pela Câmara de Vereadores é 
o desempenho político do prefeito, a fim de julgá-lo apto ou não a con-
tinuar como governante eleito. Essa é a exata medida do que prevê o art. 
31, §2º, CF. Ainda que a Câmara de Vereadores passe a julgar os atos de 
gestão do Prefeito, frise-se, realizados de forma atípica em relação aos 
Chefes do Poder Executivo dos demais entes, tal fato não tem o condão 
de alterar, em essência, o objeto do julgamento do parlamento municipal 
de modo a alcançar as esferas civis e administrativas de responsabilização, 
notadamente, em função do princípio da independência das instâncias, 
conforme pacífica jurisprudência e doutrina.

Em segundo lugar, ao afirmar que as consequências civis e admi-
nis trativas de eventuais irregularidades cometidas pelos prefeitos na 
orde nação de despesas dependem do manejo de ações judiciais próprias, a 
decisão monocrática desconsiderou que o órgão constitucionalmente estru-
turado e competente para apurar irregularidades na aplicação de recursos 
públicos é justamente os Tribunais de Contas. Ao assim decidir, acabou 
também com as devidas vênias, por incorrer em grave contradição: se as 
consequências civis e administrativas não se submetem ao crivo da Câmara 
de Vereadores e a responsabilização pelas irregularidades podem se dar por 
meio de ações judiciais, por que tal responsabilização não poderia ocorrer 
justamente pelo órgão estruturado para tal finalidade, como ocorre com 
todo e qualquer ordenador de despesas? Não é razoável que se exija dos 
Tribunais de Contas o apontamento das irregularidades, mas que remeta 
a outro órgão seu processamento, sem qualquer previsão constitucional 
nesse sentido, pois é certo que as ações de improbidade administrativa não 
se confundem nem possuem o mesmo alcance que as decisões das Cortes 
de Contas. Diante desse cenário, que amplia o alcance da tese fixada e 
parece inaugurar uma nova tese, foi interposto agravo regimental, ainda 
pendente de julgamento.

Outra implicação da referida tese diz respeito à gestão dos recursos 
de transferências voluntárias e de transferências de fundo a fundo. Esses 
atos de gestão praticados pelo prefeito foram excluídos da tese fixada, 
conforme se depreende do enxerto:

Adianto que, após detida análise dos autos, pedindo vênia aos Ministros que votaram 
pela negativa de provimento, cheguei à conclusão de que o recurso merece prosperar, 
mantendo, assim, a posição que defendi quando fui julgador no Tribunal Superior 
Eleitoral.

[...].
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O entendimento ficou consolidado em acórdão assim ementado: “RECURSO 
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS 
ESTADUAL. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. JULGAMENTO DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 
DA CÂMARA DE VEREADORES. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS 
DESPROVIDOS. 1. À exceção das contas relativas à aplicação de recursos oriundos de con-
vênios, a competência para o julgamento das contas prestadas por prefeito, inclusive 
no que tange às de gestão relativas a atos de ordenação de despesas, é da respectiva 
Câmara Municipal, cabendo aos Tribunais de Contas tão somente a função de emitir 
parecer prévio, conforme o disposto no art. 31 da Constituição Federal. 2. Agravos 
regimentais desprovidos”4 (BRASIL, 2016).

A lógica para essa interpretação decorre do princípio da autonomia 
dos entes federativos. Assim, quando os valores são transferidos ao Municí-
pio por outros entes federados (Estado ou União) ou autarquias (estaduais 
ou federais), é mais condizente com o sistema federativo a conclusão de 
que compete o julgamento ao Tribunal de Contas da União (quando a 
convenente é a União, repassadora de valores), e aos Tribunais de Con-
tas estaduais (quando o convenente é o Estado, repassador de valores) 
por simetria à competência do Tribunal de Contas da União. Nesse sen-
tido, violaria a autonomia dos entes da federação a autorização para que a 
Câmara de Vereadores julgasse a gestão de recursos de outros entes. 

Aqui, importa um breve parênteses, para demonstrar que a tese 
fixada acabou por criar uma dicotomia: se, ao praticar atos de gestão com 
recursos municipais, a inelegibilidade do prefeito somente pode ser decre-
tada após julgamento conclusivo pela Câmara de Vereadores, o mesmo não 
ocorre quando o Tribunal de Contas da União ou o Tribunal de Contas do 
Estado julga a aplicação dos recursos em suas respectivas juris dições – se o 
julgamento for pela irregularidade insanável das contas –, o nome do Pre-
feito é encaminhado à Justiça Eleitoral, podendo se tornar inele gível, sem 
qualquer crivo pelo legislativo municipal. Nessa linha, a responsabilização 
política do prefeito deixou de ser em razão da natureza do ato praticado, 
para ser em função da origem do recurso gerido. Veja-se jurisprudência do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RE’s NOS 848.826 E 729.744. 
INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO PRONUNCIAMENTO 
DO TCE. DESPROVIMENTO. 1. O art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal 
Superior Eleitoral autoriza que o Relator negue seguimento a recurso manifesta-
mente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 
com jurisprudência dominante. Precedentes. 2. Em se tratando de contas atinentes a 
recursos repassados pela União ou pelo Estado, a competência para o julgamento não é da 

4 O acórdão do TSE mencionado pelo Ministro Ricardo Lewandowski em seu voto refere-se ao REsp 
29.681/MG.
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Câmara de Vereadores, e sim do Tribunal de Contas respectivo, inaplicável o entendimento 
firmado pela Suprema Corte no julgamento dos REs nos 848.826 e 729.744. Precedentes. 
3. Determinado o retorno dos autos à origem para o exame do pronunciamento 
exarado pelo TCE/SP, com vista à aferição quanto à presença, ou não, dos requisitos 
necessários à incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei 
Complementar nº 64 /1990. Agravo regimental conhecido e não provido (BRASIL, 
2020e).

A partir da tese fixada e da jurisprudência que se formou a partir dela, 
muitas dúvidas surgiram pelos Tribunais de Contas de como proceder. Até 
a decisão do STF, a maioria dos Tribunais de Contas julgava as prestações 
de contas de gestões anuais dos prefeitos, embora houvesse procedimentos 
distintos entre eles. Muitos Tribunais de Contas, ao apreciar as contas 
anuais do prefeito, emitiam duas manifestações distintas: a) parecer 
prévio nas contas de governo; b) acórdão, nas contas de gestão. Outros 
Tribunais de Contas não julgavam as contas de gestão, emitindo apenas 
parecer prévio quanto às contas de governo e de gestão, indistintamente, 
e encaminhando à Câmara de Vereadores para julgamento. Já o TCE/BA 
julgava as contas de gestão e opinava sobre as contas de governo no mesmo 
ato, conforme se verifica da tabela a seguir. 

Tribunal de Contas

Contas anuais 
de gestão 
julgadas e 

parecer prévio 
de contas de 
governo em 
ato separado

Apenas 
emitem 

parecer prévio 
nas contas de 

governo

Contas anuais 
de gestão 
julgadas e 

parecer prévio 
de contas de 
governo no 
mesmo ato

Tribunal de Contas do Estado do Acre X
Tribunal de Contas do Estado do Alagoas X
Tribunal de Contas do Estado do Amapá X
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas X
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia X
Tribunal de Contas do Estado do Ceará X
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo X
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás X
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão X
Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso X
Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul X
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais X
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará X
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba X
Tribunal de Contas do Estado do Paraná X
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco X
Tribunal de Contas do Estado do Piauí X

(continua)
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Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro X
Tribunal de Contas do Estado de Rio de Janeiro X
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte X
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul X
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia X
Tribunal de Contas do Estado de Roraima X
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina X
Tribunal de Contas do Município de São Paulo X
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo X
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe X
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins X

Fonte: tabela elaborada pela autora.

Assim, com o propósito de conferir maior efetividade e almejando 
orientar os Tribunais de Contas a partir da tese fixada pelo STF, a 
ATRICON instituiu grupo de trabalho, conforme a Portaria nº 14/2018 
(ATRICON, 2018a), a fim de emitir orientação de uniformização aos 
Tribunais de Contas, que culminou com as recomendações editadas na 
Resolução nº 01/2018-ATRICON (ATRICON, 2018b). Como as dúvidas 
ainda perduraram, nova comissão foi constituída para revisar as orientações 
ante riores, conforme Portaria nº 01/2020 (ATRICON, 2020a), e, após pro-
fundos debates, foi publicada a Resolução nº 02/2020, que recomendou a 
todos os Tribunais de Contas do Brasil o seguinte:

Art. 1º – Na prestação de contas anuais do Prefeito, ainda que este figure como orde-
nador de despesa, o Tribunal de Contas emitirá parecer prévio, caracterizando e 
distinguindo os atos de governo e os atos de gestão, a fim de instrumentalizar o 
julgamento pela Câmara Municipal para todos os fins, observado o disposto no art. 
31, §2º, da Constituição Federal.

§1º – O disposto no caput não impede que o Tribunal de Contas, em processo 
autô nomo, no exercício de suas atribuições, realize a apuração dos atos de gestão 
irre gulares, constatados ou reportados a qualquer tempo, emitindo acórdão de julga-
mento com a imputação de débito e com a aplicação de penalidades, exceto para fins 
do previsto no art. 1º, I, “g”, da LC 64/1990.

§2º – Não se aplica a emissão do parecer prévio previsto neste artigo, ainda que figure 
o Prefeito como responsável, nos processos cujo objeto seja a fiscalização e o jul ga-
mento da aplicação de recursos recebidos por meio de transferências voluntárias e 
de transferências fundo a fundo, devendo o Tribunal de Contas emitir acórdão de 
julgamento com todos os seus efeitos, inclusive para fins do previsto no art. 1º, I, “g”, 
da LC 64/1990.

§3º – O parecer prévio de que trata o caput deste artigo aplica-se somente ao Prefeito, 
não abrangendo os demais ordenadores de despesa do Município, cujas contas são 
julgados exclusivamente pelo Tribunal de Contas.

Art. 2º – Após trânsito em julgado do processo, os Tribunais de Contas deverão dar 
ciência dos atos decisórios previstos no art. 1º à Justiça Eleitoral.

(conclusão)
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Art. 3º – Esta Resolução revoga a Resolução nº 01/2018 e entra em vigor na data de 
sua publicação, prevalecendo as recomendações nela contidas até que sobrevenha 
eventual alteração da jurisprudência da Suprema Corte (ATRICON, 2020b).

Como se verifica, a orientação é para que os Tribunais de Contas 
não mais julguem as contas de gestão do prefeito, emitindo apenas o 
parecer prévio e limitando-se a fazer a distinção entre os atos de governo e 
os atos de gestão, como forma de informar e instrumentalizar a Câmara de 
Vereadores no julgamento conclusivo, para fins de inelegibilidade.

Entretanto, a resolução esclarece que os Tribunais de Contas não 
estão impedidos de apurar os fatos que acarretem eventuais irregularidades 
na aplicação de recursos públicos nos processos específicos de denúncias, 
representações, auditorias ou tomadas de contas especiais, devendo realizar 
normalmente o julgamento de tais processos, com a ressalva, apenas, de 
que a decisão, ao contrário dos demais ordenadores de despesas, não terá 
reflexo sobre a inelegibilidade.

Ainda, no mesmo sentido da jurisprudência do STF e da Justiça 
Eleitoral, orienta que as prestações de contas oriundas das transferências 
voluntárias e de fundo a fundo devem manter seu rito de processamento e 
julgamento regular pelos Tribunais de Contas, inclusive com reflexos sobre 
a inelegibilidade.

Essa parece ser a aplicação que melhor assegura o alcance da tese 
fixada, sem, no entanto, desprezar as competências dos Tribunais de Con-
tas e a indisponibilidade do interesse público, que fatalmente será violado 
ao não se assegurar, minimamente, tratamento isonômico entre o prefeito 
e os demais ordenadores de despesas. Sendo a atuação como orde nador 
de despesas uma escolha do prefeito, é consectário lógico que ele também 
assuma, ainda que restrito ao âmbito civil e administrativo, as conse-
quências advindas dos atos que praticar nessa condição. 

4 Considerações finais

A partir da tese fixada pelo STF, os Tribunais de Contas não mais 
julgarão prestações de contas de gestão do prefeito, devendo apenas emitir 
parecer prévio sobre as contas anuais, independentemente de os atos 
praticados serem de governo ou de gestão, a fim de instrumentalizar o 
julgamento pela Câmara de Vereadores, somente após o qual, se rejeitadas 
as contas, o nome do prefeito será inscrito no rol de inelegíveis pela Justiça 
Eleitoral.

Embora a decisão, basicamente, tenha desconsiderado uma das 
mais, se não a mais, importante competência e finalidade dos Tribunais de 
Contas de julgar a utilização dos recursos públicos, por meio de parâmetros 
objetivo e técnicos de legalidade, legitimidade e economicidade, observa-se 
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que o que se buscou foi realizar a conformação dos atos de gestão praticados 
pelo prefeito à regra constitucional do julgamento político do Chefe do 
Poder Executivo, nas contas de governo.

Nessa seara, verifica-se que a decisão do STF aprofundou uma 
disfun cionalidade na medida que a submissão das contas de gestão a 
julga mento pelas Câmaras de Vereadores não apenas desestimula a 
estrutu ração e a profissionalização da máquina pública municipal como 
reduz a ação dos Tribunais de Contas ao prever que, em um juízo político, 
ou seja, de conveniência e oportunidade que não terão os mesmos parâ-
metros objetivos de avaliação para os demais ordenadores de despesa, o 
Legislativo municipal possa isentar e inclusive permitir que aquele gestor 
exerça, novamente, o comando da máquina pública. Cria-se, em verdade, 
uma imunidade e descriminação não prevista em todo o ordenamento 
jurídico brasileiro, uma vez que as contas do prefeito não serão analisadas 
quanto à legalidade de cada ato, podendo ser permitidos eventuais 
desvios e arbitrariedades que não se apresentam aos outros ordenadores 
de despesas, violando-se o princípio da indisponibilidade do interesse 
público e permitindo-se um julgamento em critérios políticos para atos 
que exigem um julgamento estritamente técnico.

Ademais, a decisão do SFT criou uma dicotomia ao afirmar que as 
contas de gestão dos recursos municipais serão julgadas pelas Câmaras de 
Vereadores, para fins de inelegibilidade dos prefeitos, porém, as contas 
de gestão oriundas de recursos federais e estaduais permanecem sendo 
julgadas pelos respectivos Tribunais de Contas, mantendo-se todos os seus 
efeitos, inclusive o da inelegibilidade. Estabelece-se, assim, uma respon-
sabilização política oriunda não do tipo de ato praticado, mas da origem 
do recurso gerido.

Dessa forma, a orientação expedida pela ATRICON na Resolução 
nº 02/2020, que aplica a literalidade da tese fixada pelo STF no Recurso 
Extraordinário nº 848.826/DF, para pôr fim ao julgamento das prestações 
de contas de gestão dos prefeitos pelos Tribunais de Contas, bem como 
à qualquer repercussão política (inelegibilidade) em suas decisões, e, ao 
mesmo tempo, assegura que as irregularidades na aplicação dos recursos 
públicos possam ser apuradas em processos específicos, mostra-se a mais 
adequada e razoável ao interesse público.

É cediço que as Câmaras de Vereadores não são dotadas de capa-
cidade técnica que permita uma avaliação adequada das contas, tampouco 
têm poderes sancionatórios e instrumentos capazes de promover o ressar-
cimento de prejuízos causados ao erário, ao contrário dos Tribunais de 
Contas cujas decisões têm força de título executivo extrajudicial.

Portanto, conclui-se que o mais correto, do ponto de vista jurídico-
moral, em se tratando de ordenação de despesas pelos prefeitos, 
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preservando-se as diretrizes instituídas pela Constituição Federal, é a 
repartição das funções e do alcance da responsabilização do julgamento 
entre o legislativo municipal e os Tribunais de Contas. O primeiro, por 
envolver a deliberação política do desempenho do prefeito, tem alcance e 
repercussão na esfera eleitoral. O segundo, por envolver um juízo eminen-
temente técnico de legalidade, legitimidade e economicidade, deve manter 
seu alcance e repercussão nas esferas civil e administrativa pelos Tribunais 
de Contas.

Courts of Auditors and mayor’s accounts: implications of the 
thesis fixed by the Supreme Federal Court in RE n. 848.826/DF

Abstract: The study looks at the recent decision of the Supreme 
Federal Court (STF) in RE n. 848.826/DF, which adopted as a central 
thesis that the competence to judge the Mayor’s accounts, both in 
relation to government accounts, and in relation to management 
accounts, for purposes of unenforceability, belongs to the City Council, 
pursuant to art. 1º, I, “g”, of LC n. 64/1990. Such an interpretative 
change has significant impacts on the performance of external 
control, requiring a change in the position of the Courts of Accounts, 
which until then judged the management accounts of the mayors, 
attributing to them the same effects to which the other originators 
of expenses in this type of judgment are subjected, including the 
forwarding to the list of ineligible when the mentioned decision 
recognized the existence of an insurmountable irregularity in the 
accounts. Thus, based on doubts regarding the applicability of the 
aforementioned STF decision, the National Association of Members 
of the Courts of Auditors (ATRICON) published Resolution n. 
02/2020, in order to guide the Courts of Auditors on how to proceed 
with the new system inaugurated and, at the same time, ensure the 
constitutional competence conferred to the Courts of Accounts for 
the investigation of any irregularities in the destination of municipal 
public resources, with the respective repercussions in the civil and 
administrative fields.

Keywords: Mayor accounts. Government accounts. Management 
accounts. Audit office.
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