
Os Tribunais de Contas e a 

lista de gestores com contas irregulares:

como eu voto?
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Apresentação

J. R. Caldas Furtado



Lei complementar estabelecerá outros casos de

inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger

(art. 14, §9º):

a) a probidade administrativa;

b) a moralidade para o exercício de mandato, considerada a

vida pregressa do candidato; e

c) a normalidade e legitimidade das eleições contra a

influência do poder econômico ou o abuso do exercício de cargo

público.
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A PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA

LEI DAS INELEGIBILIDADES
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Lei Complementar nº 64/90

(redação da LC nº 135/10)

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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PRESSUPOSTOS PARA  A INELEGIBILIDADE

POR REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS

a) contas públicas rejeitadas por irregularidade insanável

que configure ato doloso de improbidade administrativa;

b) decisão irrecorrível do órgão competente, aplicando-se

o art. 71, II, da Constituição Federal, a todos os ordenadores

de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem

agido nessa condição;

c) decisão não suspensa ou não anulada pelo Poder

Judiciário.
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1º PRESSUPOSTO:

IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE CONFIGURE 

ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

ORIENTAÇÕES DO TSE:

a) a existência de infração à norma legal e de dano ao

erário configura irregularidade insanável;
(Respe 115-43 / SP, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, 09/10/12)

b) não se exige o dolo específico (requer objetivo

especial); basta o genérico (vontade consciente de praticar a

conduta em si) ou o eventual (ocasiona dano diferente do

visado pelo agente);
(Respe 101-82 / MS, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 11/12/12)

c) a não aposição de nota de improbidade administrativa

pelo TC não afeta a inelegibilidade.
(AgR-Respe 105-97 / CE, Rel. Min. Laurita Vaz, 28/02/13)
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1º PRESSUPOSTO:

IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE CONFIGURE 

ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

IRREGULARIDADES ENQUADRADAS PELO TSE:
a

a) débito imputado pelo TC;
(Respe 493-45 / PB, Rel. Min. Marco Aurélio, 03/09/13)

b) não aplicação em MDE dos 25% do art. 212 da CF;
(Respe 246-59 / SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 27/11/12)

c)não aplicação do mínimo em ações e serviços de saúde;
(AgR-Respe 441-44 / SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 05/02/13)

d) abertura de crédito suplementar sem autorização legal;
(Respe 325-74 / MG, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 17/12/12) 

e) ilicitude de processo licitatório;
(AgR-Respe 55-27 / CE, Rel. Min. Arnaldo Versiani, 23/10/12)
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1º PRESSUPOSTO:

IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE CONFIGURE 

ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

IRREGULARIDADES ENQUADRADAS PELO TSE:
a

f) contratação de pessoal sem concurso público;
(AgR-Respe 254-54 / SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 02/04/13)

g) não repasse de valores retidos de ISS e de IRRF;
(AgR-Respe 89-75 / CE, Rel. Min. Dias Toffoli, 21/02/13)

h) vinculação ou equiparação de salários (CF, art. 37,XIII);
(ED-AgR-Respe 455-20 / PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 14/05/13)

i) pagamento indevido de diárias;
(AgR-Respe 237-22 / CE, Rel. Min. Dias Toffoli, 18/12/12)

j) descumprimento de limite estabelecido na LRF;
(Respe 259-86 / SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, 11/10/12) 
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1º PRESSUPOSTO:

IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE CONFIGURE 

ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

IRREGULARIDADES ENQUADRADAS PELO TSE:
a

k) não recolhimento de contribuições sociais arrecadadas;
(Respe 259-86 / SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, 11/10/12)

l) não pagamento de precatórios, havendo dinheiro;
(Respe 259-86 / SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, 11/10/12)

m) restos a pagar em final de mandato sem cobertura

financeira (LRF, art. 42);
(Respe 202-96 / PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 18/10/12)

n) salários dos professores abaixo de 60% do Fundeb;
(Respe 101-82 / MS, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 11/12/12) 
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1º PRESSUPOSTO:

IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE CONFIGURE 

ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

IRREGULARIDADES ENQUADRADAS PELO TSE:

o) desvio de recursos de convênio, ainda que aplicados

em fins públicos;
(Respe 143-13 / MG, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 06/12/12)

p) despesa total da Câmara Municipal acima do limite (CF,

art. 29-A), ainda que dentro do previsto na LOA;
(Respe 115-43 / SP, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, 09/10/12,)

q) subsídio de vereadores acima do limite (CF, art. 29, VI);
(Respe 93-07 / RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 18/12/12)

r) pagamento de sessão extraordinária pela Câmara

Municipal após EC nº 50/06.
(AgR-Respe 329-08 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 13/11/12) 
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2º PRESSUPOSTO:

DECISÃO IRRECORRÍVEL DO ÓRGÃO COMPETENTE

Contas de governo Parlamento

Contas de gestão Tribunal de Contas
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2º PRESSUPOSTO:

DECISÃO IRRECORRÍVEL DO ÓRGÃO COMPETENTE

O CASO DO PREFEITO ORDENADOR DE DESPESA:

a) o TC só tem competência para julgar as contas de

Prefeito no caso de recursos de convênios (CF, art. 71, VI);
(Respe 120-61 / PE, Rel. para o acórdão Min. Arnaldo Versiani, 25/09/12)

b) a omissão do Parlamento sobre as contas de Prefeito

não faz prevalecer o parecer prévio, ainda que a Lei Orgânica

assim determine;
(Respe 199-67 / SE, Rel. Min. Luciana Lóssio, 29/11/12)

c) compete ao TCE julgar as contas de recursos do

Fundef aplicados pelo Prefeito, sendo desnecessário o

julgamento dessas contas pelo Parlamento;
(Respe 101-82 / MS, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 11/12/12)



12

O CASO DO PREFEITO ORDENADOR DE DESPESA

POSIÇÃO DO STJ

Nesses casos, o Prefeito submete-se a duplo julgamento. Um

político perante o Parlamento, precedido de parecer prévio; outro

técnico a cargo da Corte de Contas.

(STJ, 2ª Turma, ROMS 11.060 / GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel.

para acórdão Min. Paulo Medina, 25/06/02, D.J. 16/09/02)
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JULGAMENTO DA  ADC/ADI DA LEI DA FICHA LIMPA

EMENTA: AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM JULGAMENTO CONJUNTO. LEI

COMPLEMENTAR Nº 135/10...

(...)

13. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga

improcedente. Ações declaratórias de constitucionalidade cujos pedidos

se julgam procedentes, mediante a declaração de constitucionalidade das

hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas alíneas “c”, “d”, “f”, “g”, “h”,

“j”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q” do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90,

introduzidas pela Lei Complementar nº 135/10, vencido o Relator em

parte mínima, naquilo em que, em interpretação conforme a Constituição,

admitia a subtração, do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade

posteriores ao cumprimento da pena, do prazo de inelegibilidade

decorrido entre a condenação e o seu trânsito em julgado.
(...).

(STF, Plenário, ADC 29-DF, ADC 30-DF, ADI 4578 / DF, Rel. Min. Luiz Fux,

21/09/94, 16/02/2012 , D.J.E 29/06/12)



14

O CASO DO PREFEITO ORDENADOR DE DESPESA

Decisão do Min. Luiz Fux favorável ao julgamento das contas

do Prefeito ordenador de despesa pelo Tribunal de Contas:

(STF, Decisão Monocrática, Rcl 15.902 / GO, Rel. Min. Luiz

Fux, 21/06/13, D.J.E. 24/06/13).
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2º PRESSUPOSTO:

DECISÃO IRRECORRÍVEL DO ÓRGÃO COMPETENTE

Decisão 

irrecorrível

foram esgotadas todas as possibilidades

(o feito já exauriu sua tramitação)

preclusão temporal do direito de recorrer

(o direito não foi exercido no prazo legal) 

Entendimento do TSE! Liminar concedida pelo TC em recur-

so de revisão/pedido de rescisão não afasta a inelegibilidade.
(Respe 281-60 / CE, Rel. para o acórdão Min. Nancy Andrighi, 21/11/12)
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3º PRESSUPOSTO:
DECISÃO NÃO SUSPENSA OU NÃO ANULADA PELO

PODER JUDICIÁRIO

MARCO IMPORTANTE NO CAMPO ELEITORAL

DIA 24/08/2006

TSE alterou entendimento sobre a Súmula nº 01: passou

a exigir liminar ou tutela antecipada para suspensão da

decisão de rejeição de contas.

(RO 912 / RR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 24/08/06.

Vencido o Min. Arnaldo Versiani)
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A LISTA ENCAMINHADA À JUSTIÇA ELEITORAL
a

A Lei nº 9.504/97, art. 11, §5º 

Até o dia 05/07 do ano de eleições, os Tribunais de

Contas disponibilizarão à Justiça Eleitoral a lista dos que

tiveram contas rejeitadas por irregularidade insanável e por

decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os

casos em que a questão estiver sendo submetida à

apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial

favorável ao interessado.
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A LISTA ENCAMINHADA À JUSTIÇA ELEITORAL
a

A Lei nº 9.504/97, art. 11, §5º 

IMPORTANTE:

a) o TC não declara inelegibilidade de pré-candidato; essa

competência é da Justiça Eleitoral;

b) na relação pode constar não ordenador de despesa e

até particular responsabilizado por figurar como coautor dos

atos fiscalizados/beneficiado de seus efeitos.
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A LISTA ENCAMINHADA À JUSTIÇA ELEITORAL
a

O período abrangido pela relação 

8 (OITO) ANOS
(contados a partir da data do trânsito em julgado do

processo de contas/publicação do decreto legislativo até a

data da eleição)

Eleições 2014

05/10/2006 a 05/10/2014
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A LISTA ENCAMINHADA À JUSTIÇA ELEITORAL
a

Os nomes e as alterações na lista

A lista deve incluir o nome de todos que tiveram contas de

governo (parecer prévio) ou de gestão (acórdão)

desaprovadas nos últimos 8 (oito) anos.
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A LISTA ENCAMINHADA À JUSTIÇA ELEITORAL
a

Os nomes e as alterações na lista

Importante:

a) quem sofreu sanções (multas, etc.) aplicadas pelo TC

fora do processo de contas não terá seu nome relacionado;

b) é possível a inclusão/exclusão de um nome, mesmo

depois de a relação ter sido entregue à Justiça Eleitoral, caso

o responsável venha a se enquadrar/deixar de preencher os

critérios legais;

c) pagamento de débito imputado/multa aplicada não

exclui o responsável da relação (permanece inalterado o

julgamento das contas).
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A LISTA ENCAMINHADA À JUSTIÇA ELEITORAL
a

Documentos úteis para a Justiça Eleitoral

Premissas operadas pelo TSE:

a) não compete à Justiça Eleitoral analisar o acerto ou o

desacerto da decisão de rejeição de contas públicas;
(Respe 259-86 / SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, 11/10/12)

b) não cabe à Justiça Eleitoral analisar o nível de

responsabilidade do administrador, mas sim ao órgão

julgador de contas;
(Respe 115-43 / SP, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, 09/10/12)

c) à Justiça Eleitoral compete aferir apenas a incidência

da inelegibilidade.
(Respe 115-43 / SP, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, 09/10/12)
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A LISTA ENCAMINHADA À JUSTIÇA ELEITORAL
a

Documentos úteis para a Justiça Eleitoral

Devem ser disponibilizadas ao MP Eleitoral e demais

interessados as seguintes peças:

a) inteiro teor do parecer prévio/acórdão (relatório, voto do

relator e demais votos escritos);

b) parecer do Ministério Público de Contas;

c) defesa do responsável e recursos apresentados;

d) relatórios do corpo técnico.

Posição do TSE! O inteiro teor do acórdão pode ser

dispensado, ante a suficiente descrição, na ementa, das

irregularidades constatadas.
(AgR-RO 2197-96 / PE, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, 28/10/10)
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Obrigado!


