
MACROFLUXOS RECOMENDADOS 

CONTAS DE GOVERNO DO GOVERNADOR E PREFEITOS 

CONTAS DE GESTÃO DE PREFEITOS 

(Portarias 14 e 17/2020/CNPTC) 

Reunião Seconex – 04/12/2020 



1. Constituição Federal: incisos  I, II, VI, VIII, IX e § 3º do art. 71, no § 2º do art. 

74 e no § 3º do art. 198 

2. ADCT: alínea “d” do inciso III do art. 60 

3. Lei 8.666/1993: art. 113 

4. Lei 10.028/2000: art. 5º 

5. Lei 9.424/1996: art. 11 

6. Lei 11.494/2007: art. 26 

 

Fundamentos Constitucionais e Legais  
Competência dos TCs sobre Contas de Chefes do Poder Executivo  

Estado e Municípios 
 



Síntese do macrofluxo de processos de controle externo nos TCs  
antes do RE 848.826/DF - STF  

CONTAS FISCALIZAÇÃO 

GOVERNO GESTÃO INICIATIVA EXTERNA INICIATIVA PRÓPRIA 

CONTAS DE GOVERNO 
CONTAS DE GESTÃO 

TOMADA DE CONTAS 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

DENÚNCIA 
REPRESENTAÇÃO EXTERNA 

INSPEÇÃO 
ACOMPANHAMENTO 

LEVANTAMENTO 

AUDITORIA 
MONITORAMENTO 

REPRESENTAÇÃO INTERNA 

Emite parecer prévio 
 

Encaminha à Câmara 
Municipal, para 

julgamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com impacto eleitoral, 
se as contas forem 

reprovadas pela CM 

Julga por acórdão 
Determina 

Recomenda 
Multa 

Imputa Débito 
Impõe medidas cautelares 

Demais sanções 
 
 
 
 
 
 
 

Com impacto eleitoral 

Julga por acórdão 
Determina 

Recomenda 
Multa 

Impõe medidas cautelares 
Demais sanções 

 
 
 

Converte em TCO/TCE se 
houver débito 

 
 
 

Sem impacto eleitoral, 
exceto se converter em 

TCO/TCE 

Não julga 
 
 
 
 
 
 
 
 

Converte ou subsidia contas, 
auditoria, RNI, TCO ou TCE 

 
 
 

Sem impacto eleitoral, 
exceto se converter em 

TCO/TCE 

Julga por acórdão 
Determina 

Recomenda 
Multa 

Impõe medidas cautelares 
Demais sanções 

 
 
 

Converte em TCE/TCO se 
houver débito 

 
 
 

Sem impacto eleitoral, 
exceto se converter em 

TCO/TCE 



Decisões de Tribunais Superiores 
com impacto sobre as competências dos TCs 

STF – RE nº 848.826/DF 

Tese fixada: Para os fins do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/1990, a 

apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida 

pelas Câmaras Municipais, com auxílio dos TCs competentes, cujo parecer prévio somente 

deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos vereadores. 

 

TSE – RESPE nº 24020/TO e AgRRESPE nº 8993/SP 

Estabeleceram, em síntese, que a tese fixada pelo STF no RE nº 848.826/DF não se aplica no 

caso de contas de convênio (RESPE nº 24020/TO) e que envolvem transferências fundo a 

fundo (AgRRESPE nº 8993/SP).  



Decisão monocrática expedida pelo Ministro do STF Luiz Fux no RE 1.231.883/CE 

 

Com efeito, apesar de a tese firmada no Tema 835 da Repercussão Geral dizer “Para fins do art. 1º, 

inciso I, alínea g, da LC 64/1990, alterado pela LC 135/2010”, a ratio decidendi do julgado não se 

restringe à seara eleitoral no que se refere aos TCs, 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. 

Saliento que as consequências de ordem civil e administrativa advindas de eventuais 

irregularidades cometidas pelos Prefeitos na ordenação de despesas independem de deliberação 

das Câmaras Municipais, mas não podem ser impostas diretamente pelos TCs, havendo a 

necessidade de manejo das ações judiciais próprias.  

Decisões de Tribunais Superiores 
com impacto sobre as competências dos TCs 



Esvaziamento das competências dos TCs sobre prefeitos, 
se consideradas a intenção dos Ministros do STF no RE 848826DF e a 
decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no RE 1.231.883/CE... 

CONTAS FISCALIZAÇÃO 

GOVERNO GESTÃO INICIATIVA EXTERNA INICIATIVA PRÓPRIA 

CONTAS DE GOVERNO 
CONTAS DE GESTÃO 

TOMADA DE CONTAS 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

DENÚNCIA 
REPRESENTAÇÃO EXTERNA 

INSPEÇÃO 
ACOMPANHAMENTO 

LEVANTAMENTO 

AUDITORIA 
MONITORAMENTO 

REPRESENTAÇÃO INTERNA 

Emite parecer prévio 
 
 
 

Encaminha à Câmara 
Municipal, para julgamento 

 
 
 
 
 
 

Com impacto eleitoral, se 
contas reprovadas pela CM 

Julga por acórdão 
Determina 

Recomenda 
Multa 

Imputa Débito 
Impõe medidas cautelares 

Demais sanções 
 
 
 
 
 

Com impacto eleitoral 

Julga por acórdão 
Determina 

Recomenda 
Multa 

Impõe medidas cautelares 
Demais sanções 

 
 

Converte em TCO/TCE se 
houver débito 

 
 

Sem impacto eleitoral, exceto 
se converter em TCO/TCE 

Não julga 
 
 
 
 
 
 
 

Converte ou subsidia contas, 
auditoria, RNI, TCO ou TCE 

 
 

Sem impacto eleitoral, exceto 
se converter em TCO/TCE 

Julga por acórdão 
Determina 

Recomenda 
Multa 

Impõe medidas cautelares 
Demais sanções 

 
 

Converte em TCE/TCO se 
houver débito 

 
 

Sem impacto eleitoral, exceto 
se converter em TCO/TCE 

 

Instrui, mas não julga por acórdão 
Emite parecer prévio (em separado ou agrupados nas contas de governo) 

Encaminha à Câmara Municipal, para julgamento 
Com impacto eleitoral, se contas reprovadas pela CM 



Observar a tese jurídica de repercussão geral estabelecida pelo STF relativa ao 

julgamento das contas dos prefeitos municipais, sem abrir mão da competência 

atribuída constitucionalmente aos TCs no inciso II do artigo 71. 

 

Premissa do Sistema Nacional dos TCs  
orientadora do macrofluxo recomendado pelo CNPTC 



Síntese do macrofluxo dos processos de contas de prefeitos 
recomendado pelo CNPTC, considerando a tese fixada pelo STF no RE 848826/DF 

CONTAS FISCALIZAÇÃO 

GOVERNO GESTÃO INICIATIVA EXTERNA INICIATIVA PRÓPRIA 

CONTAS DE GOVERNO 
CONTAS DE GESTÃO 

TOMADA DE CONTAS 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

DENÚNCIA 
REPRESENTAÇÃO EXTERNA 

INSPEÇÃO 
ACOMPANHAMENTO 

LEVANTAMENTO 

AUDITORIA 
MONITORAMENTO 

REPRESENTAÇÃO INTERNA 

Emite parecer prévio 
 
 

Encaminha à Câmara 
Municipal, para 

julgamento 
 
 
 
 
 
 

Com impacto eleitoral, se 
contas reprovadas pela 

CM 

Julga por acórdão 
Determina 

Recomenda 
Multa 

Imputa Débito 
Impõe medidas cautelares 

Demais sanções 
 
 
 
 
 

Com impacto eleitoral 
 
 
 

Julga por acórdão 
Determina 

Recomenda 
Multa 

Impõe medidas cautelares 
Demais sanções 

 
 

Converte em TCO/TCE se 
houver débito 

 
 

Sem impacto eleitoral, 
exceto se converter em 

TCO/TCE 
 

Não julga 
 
 
 
 
 
 
 

Converte ou subsidia contas, 
auditoria, RNI, TCO ou TCE 

 
 

Sem impacto eleitoral, 
exceto se converter em 

TCO/TCE 
 

Julga por acórdão 
Determina 

Recomenda 
Multa 

Impõe medidas cautelares 
Demais sanções 

 
 

Converte em TCE/TCO se 
houver débito 

 
 

Sem impacto eleitoral, 
exceto se converter em 

TCO/TCE 

Todas as medidas acima e, se contas irregulares (exceto convênio e transferências fundo a fundo): 
Emite parecer prévio e encaminha à CM, para julgamento 

Com impacto eleitoral, se contas reprovadas pela CM 



1. casos aplicáveis: 

a. contas de gestão de prefeitos municipais (prestadas ou tomadas); 

b. constituição dos processos de acordo com regras próprias de cada TC. 

 

2. no contraditório e ampla defesa: 

a. recomendável: defesa, defesa oral e recursos; 

b. não recomendável: comentários do gestor (previamente ao relatório técnico e conclusivo) e 

alegações finais. 

Fluxo recomendado para as contas de gestão de prefeitos 



3. na apreciação e julgamento: 

a. emitir apenas acórdão: 

 qdo as contas forem julgadas regulares (sem impacto no processo eleitoral); 

 qdo envolver recursos de convênios e de transferências fundo a fundo, qualquer que seja a decisão. 

 

b. emitir acórdão e parecer prévio: 

 qdo contas forem julgadas irregulares (acórdão, sem impacto no processo eleitoral) e o parecer 

prévio for pela reprovação (com impacto eleitoral, se as contas forem reprovadas pela CM); 

 

c. imputar débitos e multas aos prefeitos mediante acórdão nas contas de gestão (prestadas ou tomadas). 

 

4. envio do parecer prévio à CM após o encerramento do prazo de apresentação ou o julgamento de recurso. 

Fluxo recomendado para as contas de gestão de prefeitos 



5. divulgação de listas de responsáveis: 

a. lista de gestores com contas rejeitadas por decisão irrecorrível do TC nos últimos anos: 

 prefeitos com contas de convênios e de transferências fundo a fundo julgadas irregulares pelo TC;  

 prefeitos com contas de gestão reprovadas pela CM com base em parecer prévio do TC; 

 para transparência, com impacto no processo eleitoral. 

 

b. lista de gestores com parecer prévio pela reprovação das contas de gestão: 

 apenas prefeitos que tenham recebido parecer prévio do TC pela reprovação das contas de gestão 

(manter atualizada informação acerca do resultado do julgamento pela CM); 

 para transparência, sem impacto no processo eleitoral. 

 

c.  divulgação de ambas as listas apenas após o encerramento do prazo de apresentação ou de julgamento 

de recurso, caso se conclua pela irregularidade e/ou pela emissão de parecer prévio pela reprovação das 

contas. 

Fluxo recomendado para as contas de gestão de prefeitos 



 

6. etapas não recomendadas: 

a. submeter os achados a comentários do gestor antes da elaboração do relatório técnico 

preliminar pela equipe técnica. 

 impactaria os prazos processuais, em que já se assegura contraditório e ampla defesa; 

 mais adequado aos processos de auditoria, a critério de cada TC; 

 essa etapa poderia ser suprida com eventuais diligências sobre pontos específicos. 

 

b. admitir alegações finais durante a apreciação e o julgamento do processo. 

 impactaria os prazos processuais, em que já se assegura contraditório e ampla defesa. 

 

Fluxo recomendado para as contas de gestão de prefeitos 



 

Alguns destaques: 

a. contas de governo do governador e dos prefeitos; 

b. contraditório e ampla defesa do responsável quando opinião for adversa ou com abstenção ou 

MPC apontar irregularidades; 

c. defesa oral durante a sessão; 

d. tipo de sessão: solene para governador; 

e. deliberação do órgão colegiado: definir se Pleno ou Câmaras; 

f. possibilidade ou não de algum tipo recursal; 

g. acompanhamento do julgamento do Poder Legislativo; 

h. monitoramento das deliberações no parecer prévio: segregação recomendação e 

determinação. 

 

Fluxo recomendado para as contas de governo  
sem grandes alterações em relação ao atualmente 

praticado pelos TCs 



Obrigado! 
 
 

Cons. Paulo Curi Neto – TCE-RO 
 

Coordenador da Comissão do CNPTC 
Portarias 14 e 17/2020 


