
OMISSÃO AO DEVER DE PRESTAR 
CONTAS COMO HIPÓTESE DE 
REPROVAÇÃO DAS CONTAS 



CONSIDERAÇÕES INICIAIS



CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Conceitos:

- Convênio
- Prestação de Contas
- Tomada de Contas
- Arquivamento sem baixa de responsabilidade



CONSIDERAÇÕES INICIAIS
- Ampliação das hipóteses de arquivamento sem baixa de 

responsabilidade;
- Resolução nº 137/2013;



LACUNA NORMATIVA

Na legislação aplicável aos processos de contas 

que tramitam no Tribunal de Contas do Estado 

da Bahia, não há nenhuma norma que 
estabeleça, como consequência jurídica da 
omissão ao dever de prestar contas, a 
desaprovação das contas tomadas.



ANÁLISE DO ORDENAMENTO 
JURÍDICO

Nada obstante, é possível encontrar a solução 
para esse problema na busca por disposições 
constitucionais/legais de variadas disciplinas 
jurídicas que abordem o dever de prestar 
contas.



DISPOSIÇÕES QUE ABORDAM O 
DEVER DE PRESTAR CONTAS

CF/88

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



DISPOSIÇÕES QUE ABORDAM O 
DEVER DE PRESTAR CONTAS

CE/89

Art. 89 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Estado e dos Municípios, incluída a das entidades da 
administração indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções, renúncia de receitas e isenções fiscais, será 
exercida pela Assembléia Legislativa, quanto ao Estado, e pelas Câmaras 
Municipais, quanto aos Municípios, mediante controle externo e sistema de 
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único - Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores públicos ou pelos quais o Estado e os Municípios respondam, 
ou que, em nome destes, assumam obrigações de natureza pecuniária.



DISPOSIÇÕES QUE ABORDAM O 
DEVER DE PRESTAR CONTAS

CE/89

Art. 2º - São princípios fundamentais a serem observados pelo Estado, 
dentre outros constantes expressa ou implicitamente na Constituição 
Federal, os seguintes:
(...)
VIII - prestação de contas da administração pública, direta e indireta.



DISPOSIÇÕES QUE ABORDAM O 
DEVER DE PRESTAR CONTAS

CF/88

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto 
para:
(...)
VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:
(...)
d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.



DISPOSIÇÕES QUE ABORDAM O 
DEVER DE PRESTAR CONTAS

CF/88

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos 
Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:
(...)
II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;



DISPOSIÇÕES QUE ABORDAM O 
DEVER DE PRESTAR CONTAS

LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

LEI 1.079/50

Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na 
administração:
(...)
2 - não prestar ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a 
abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior;



DISPOSIÇÕES QUE ABORDAM O 
DEVER DE PRESTAR CONTAS

LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

LEI 1.079/50

Art. 2º Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, 
são passíveis da pena de perda do cargo, com inabilitação, até cinco anos, 
para o exercício de qualquer função pública.



DISPOSIÇÕES QUE ABORDAM O 
DEVER DE PRESTAR CONTAS

LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

Decreto Lei nº 201/1967

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal (sic), sujeitos 
ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento 
da Câmara dos Vereadores:
 
(...)
 
VI - deixar de prestar contas anuais da administração financeira do 
Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do 
Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos;
 



DISPOSIÇÕES QUE ABORDAM O 
DEVER DE PRESTAR CONTAS

LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

Decreto Lei nº 201/1967

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal (sic), sujeitos 
ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento 
da Câmara dos Vereadores:
 
(...)
 
VII - Deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão competente, da 
aplicação de recursos, empréstimos subvenções ou auxílios internos ou 
externos, recebidos a qualquer titulo;
 



DISPOSIÇÕES QUE ABORDAM O 
DEVER DE PRESTAR CONTAS

LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

Decreto Lei nº 201/1967

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal (sic), sujeitos 
ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento 
da Câmara dos Vereadores: (...)
 
§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, 
acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o 
exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo 
da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular.
 



DISPOSIÇÕES QUE ABORDAM O 
DEVER DE PRESTAR CONTAS

LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI Nº 8.429/92)

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:
(...)
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

 



DISPOSIÇÕES QUE ABORDAM O 
DEVER DE PRESTAR CONTAS

LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI Nº 8.429/92)

Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 
previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de 
improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

 



DISPOSIÇÕES QUE ABORDAM O 
DEVER DE PRESTAR CONTAS

LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI Nº 8.429/92)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda 
da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, 
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 
percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

 



CONSEQUÊNCIAS

a) a supressão temporária da autonomia de ente federativo (Estado, 
Distrito Federal e municípios); b) a perda do cargo e a inabilitação para o 
exercício de qualquer função pública do Presidente da República, do 
Governador de Estado e de outras autoridades que se submetem à Lei nº 
1.079/50; c)  a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer 
cargo ou função pública do prefeito; d) perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até 
cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.



CONSEQUÊNCIAS
Inelegibilidade – LC 64/90

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;



CONSEQUÊNCIAS
Decisão do TSE:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE 
CANDIDATURA. PREFEITO. CONVÊNIO. OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR AS 
CONTAS. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA 
LC N. 64/90. PRECEDENTES. MPE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 
11/TSE. AGRAVO REGIMENTAL DO CANDIDATO E DA COLIGAÇÃO 
DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO MPE NÃO CONHECIDO.
1.A omissão do dever de prestar contas, nos termos do art. 11, VI, da Lei 

n. 8429/92, atrai a incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC n. 

64/90. Precedentes (Recurso Especial Eleitoral n. 2437/AM, rel. o Ministro 
Dias Toffoli, PSESS de 29.11.2012).
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral 640-60.2012.6.26.0386, 
Pirapora do Bom Jesus/SP, relatora Ministra Luciana Lóssio, julgado em 
30.4.2013, publicado no DJE 114, em 19.6.2013, pág. 99)



DEVER DE COERÊNCIA DO 
ORDENAMENTO JURÍDICO

Diante do cenário normativo apresentado, é inadmissível pretender que o 
descumprimento do dever de prestar contas seja situação ensejadora de 
intervenção federal/estadual, crime de responsabilidade e ato de 
improbidade administrativa, nos moldes das disposições constitucionais e 
legais retrocitadas, e, ao mesmo tempo, não seja qualificado como hipótese 
de desaprovação no julgamento da tomada de contas pela Corte de Contas.



DEVER DE COERÊNCIA DO 
ORDENAMENTO JURÍDICO

Nesse sentido, sustentamos que a inobservância do dever de prestar contas, 
em conformidade com a estatura constitucional que a Carta Maior, a 
Constituição Estadual e a legislação infraconstitucional lhe reservam, deve 
conduzir à desaprovação das contas do gestor público omisso, 
independentemente da configuração de dano ao erário, que é pressuposto da 
imputação de responsabilidade financeira, e da possibilidade de aplicação de 
penalidade pecuniária em face do enquadramento no art. 35, da Lei 
Complementar Estadual nº 005/91 (Lei Orgânica do TCE).



OMISSÃO AO DEVER DE PRESTAR 
CONTAS. COMO IDENTIFICÁ-LA?
Alguns elementos imprescindíveis da prestação de contas de convênios:

- Comprovantes de Despesa;
- Extrato bancário da conta por onde os recursos transitaram.



QUANDO FICA CARACTERIZADA 
A OMISSÃO?

Acórdão TCU 800/2008

“A prestação de contas posterior, sem causa justificada, não elide a 
irregularidade das contas do responsável, podendo o débito ser afastado caso 
a documentação apresentada esteja de acordo com as normas legais e 
regulamentares e demonstre a boa e regular aplicação dos recursos”.



POSICIONAMENTO DO TCE



FIM


