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ADI 4578 – STF – “Entendimento” 

Contas de Governo (Prefeito): 
 
- Cumprimento dos limites constitucionais; 

 
- Cumprimento da Lei de Responsabilidade 

Fiscal; 
 

- Cumprimento das obrigações previdenciárias; 
 

- Demais análises de ordem fiscal. 

Contas de Gestão: 
 
- Notas de Empenho; 

 
- Ordens de pagamento; 

 
- Comprovante de despesas; 

 
- Processos Licitatórios; 

 
- Contratos Administrativos; 

 
- Etc. 



Último entendimento do STF 
(REs 848826 e 729744) 

•Por força da Constituição, são os vereadores quem 
detêm o direito de julgar as contas do chefe do 
Executivo municipal, na medida em representam 
os cidadãos. 



Último entendimento do STF 
(REs 848826 e 729744) 

•“Com grandes poderes vêm 
grandes responsabilidades.” 
• -Stan Lee 



Responsabilidade nº 1 

• DAR ANDAMENTO AO PROCESSO DE JULGAMENTO DAS 
CONTAS 

• Observar o prazo estabelecido nas leis orgânicas de cada 
Município! 

• Deixar de praticar ato de ofício É IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA! 



...e se a Câmara deliberadamente não julgar? 

• No julgamento do RE 729744, de relatoria do ministro Gilmar 
Mendes, o Plenário decidiu, também por maioria de votos, 
vencidos os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, que, em caso de 
omissão da Câmara Municipal, o parecer emitido pelo Tribunal 
de Contas não gera a inelegibilidade prevista no artigo 1º, 
inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64/1990. 



...e se o prazo para julgamento das contas for 
ultrapassado? 

•O prazo é impróprio e é apenas referencial. 

•Não pode haver aprovação por decurso de prazo. 



Responsabilidade nº 2 

• Respeitar o devido processo legal; 

• O devido processo legal deve ser respeitado mesmo se o parecer 
prévio do TCE/PE vier pela aprovação e o Prefeito dispor de 
maioria! (RE 261.885/SP) 

• Apreciar as contas do Prefeito é um DIREITO do Vereador. 



Responsabilidade nº 3 

• RESPEITAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA: 

• “não é correto o entendimento de que, no caso de apreciação de 
contas de Prefeito, o exercício do direito de defesa se dá apenas 
perante o Tribunal de Contas durante a fase de elaboração do 
parecer prévio, e isto porque esta instituição não julga, atuando 
apenas como órgão auxiliar do Poder Legislativo Municipal a quem 
cabe tal competência;” 
• (“Julgamento de Contas de Prefeito e Princípio da Ampla Defesa”, “in” “Direito Administrativo e Constitucional – Estudos em 

Homenagem a Geraldo Ataliba”, vol. 2/334-338, 1997, Malheiros) 



...a natureza da deliberação do TCE/PE é diferente 
da natureza do julgamento da Câmara... 

•Natureza da deliberação do TCE/PE: 

• Exclusivamente Administrativa; 

•Natureza da deliberação da Câmara Municipal: 

• Político-Administrativa. 



...o que deve ser garantido na ampla defesa? 

•Observar o procedimento próprio previsto em cada 
regimento; 

• Encaminhar ao interessado cópia integral do processo 
de prestação de contas do TCE/PE abrindo uma 
PRIMEIRA OPORTUNIDADE para se manifestar sobre o 
parecer prévio emitido pelo TCE/PE e especificar as 
provas que pretende produzir. 



...que tipos de provas podem ser produzidas? 

• Prova Testemunhal: não há previsão legal para a oitiva 
de testemunhas no julgamento político-administrativo. 

•No julgamento das contas do Prefeito as provas são 
eminentemente documentais. 



...que tipos de provas podem ser produzidas? 

• Perícia Técnica: é possível mas deve ser apresentada e 
custeada pelo interessado; 

•O órgão auxiliar da Câmara Municipal é o próprio TCE/PE. 

•A Câmara Municipal em nenhuma hipótese pode 
custear perícia. 



COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

• A Comissão de Finanças e Orçamento deverá elaborar 
parecer abordando as conclusões do Parecer Prévio do 
TCE/PE, confrontando com os argumentos apresentados 
pela defesa. 

• A Comissão deve concluir pela MANUTENÇÃO ou pela 
REJEIÇÃO do Parecer Prévio do TCE/PE. 



COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

• Após a proposição da Comissão de Finanças e 
Orçamento pela manutenção ou rejeição do Parecer 
Prévio do TCE/PE, o processo deve ser encaminhada para 
a Comissão de Justiça e Redação para emissão de 
parecer SOBRE A PROPOSIÇÃO. 



ETAPA FINAL DO CONTRADITÓRIO 

• Após a emissão dos Pareceres por parte das Comissões, 
a proposição deve ser enviada ao interessado, dando-lhe 
ciência das conclusões e informando sobre a data da 
sessão de julgamento, onde poderá fazer sustentação 
oral em plenário (SEGUNDA OPORTUNIDADE). 



Sessão de Julgamento 

•Observar o procedimento do Regimento Interno. 

•O parecer prévio do TCE/PE só deixa de prevalecer pela 
maioria de 2/3 dos membros da Câmara. 

•Qualquer fração deve ser desconsiderada para alcançar o 
quórum. 



A decisão da Câmara torna automaticamente o 
Prefeito Inelegível? 

•Não! 

•O TCE/PE emite o Parecer Prévio; 

• A Câmara Municipal julga; 

• A Justiça Eleitoral decide se aquela irregularidade é 
passível de inelegibilidade! 



A última palavra é sempre da Justiça Eleitoral! 
Lei da Ficha Limpa – LC nº 135/2010 – LC 64/1990 

• 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 [...] 
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