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Fls. 

ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00018/2019 

 - Técnico Administrativa 

 

 

Processo n°: 15798/2018     

Município: Paraúna 

Natureza:: Consulta 

Período de Referência: 2018 

Consulente: Jerônimo Coelho de Moraes Neto (Presidente da Câmara) 

Representante do MPC: Procurador Régis Gonçalves Leite 

Relator: Conselheiro Substituto Irany Júnior 

 

 

1. CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 
ATENDIDOS. CONHECIMENTO. 2. PODER LEGISLATIVO. 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. 
PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. DEFESA DE EX-
PREFEITO.  CONTRATAÇÃO E PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE 
PREVISÃO LEGAL. CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 
DEFESA. ATENDE O DEVIDO PROCESSO LEGAL, 
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCUMPRIMENTO. 
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  

1. Conhece-se da consulta por atender aos requisitos de admissibilidade 
dispostos no art. 31 da Lei Orgânica do TCMGO.  

2.  (Q1) Não há previsão legal para a contratação/nomeação de advogado 
dativo para a defesa de Ex-Prefeito em processo de julgamento, pelo 
Poder Legislativo, do Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas, 
sendo suficiente, para efeito do princípios do devido processo legal, do 
contraditório e da ampla defesa, a citação do titular das contas para o 
exercício da faculdade de apresentar defesa. (Q2) São ilegais os 
pagamentos de honorários advocatícios realizados pelas Câmaras 
Municipais, que decorram de defesa de Ex-Prefeito no julgamento do 
Parecer Prévio emitido por Tribunal de Contas, em conformidade com o 
art. 37, caput da Constituição Federal. O descumprimento pode configurar 
ato de improbidade administrativa passível das sanções previstas na Lei 
Federal nº 8.429/1992. 

 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam de 

Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Paraúna, sr. Jerônimo 
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Coelho de Moraes Neto, à luz dos dispositivos e argumentos expostos na Proposta 

de Decisão nº 189/2019-GCSICJ, do Conselheiro Substituto Irany de Carvalho 

Júnior, relator, acordam os membros do Colegiado Pleno do Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado de Goiás, em: 

I -  CONHECER DA CONSULTA, em virtude do cumprimento dos 

requisitos de admissibilidade do art. 31 e 32 da Lei Estadual nº 15.958/2007, 

outorgando-lhe eficácia normativa geral; 

II -  RESPONDER AO CONSULENTE que: 

a) Q1. A Câmara Municipal poderá nomear/contratar advogado 

dativo para promover a defesa de ex-prefeito que não apresentou defesa em 

processo de julgamento do Parecer Prévio pela Rejeição das Contas do Governo 

exarado pelo Tribunal de Contas dos Municípios? 

 R: Não é possível a contratação/nomeação de advogado dativo 

pelas Câmaras Municipais para a defesa de Ex-Prefeito em processo de julgamento 

do Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas, em face da ausência de 

previsão legal que exija a representação da parte interessada, por intermédio de 

advogado, para a realização dos atos oriundos do processo de julgamento político-

administrativo. Ademais, é suficiente para o cumprimento dos preceitos 

constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa que a 

Casa Legislativa cientifique o titular das contas para que, em prazo razoável, exerça 

a faculdade de se defender. 

b) Q2. Se sim, a Câmara Municipal poderá pagar honorários a 

advogado para promover a defesa de ex-prefeito que não apresentou defesa em 

processo de julgamento do Parecer pela rejeição das Contas de Governo exarado 

pelo Tribunal de Contas dos Municípios? Em qual rubrica contábil estes gastos 

deverão ser contabilizados? 

 R: Não são permitidos pagamentos de honorários advocatícios 

pelas Câmaras Municipais, quando o objeto dos serviços tratar da defesa de Ex-

Prefeito no julgamento do Parecer Prévio emitido por Tribunal de Contas, em face 

da inexistência de previsão legal para realização de tais despesas, na forma do art. 
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37, caput da Constituição Federal, sendo que o descumprimento deste preceito pode 

configurar ato de improbidade administrativa e submeter o ordenador da despesa 

às sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/1992. 

 À Superintendência de Secretaria para providências.  

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 14 de agosto 

de 2019. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Irany de Carvalho Júnior. 
 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. 

Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. 

Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, 

Procurador Regis Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 

Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 

Valcenôr Braz de Queiroz. 

 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

 

AC-CON            RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    -  www.tcm.go.gov.br                     
01400018-19-RESULTADO 

Página 1 de 30 

Processo nº 15798/2018 

Fls. 

PROPOSTA DE DECISÃO Nº 189/2019-GCSICJ 

Processo n°: 15798/2018     

Município: Paraúna 

Natureza:: Consulta 

Período de Referência: 2018 

Consulente: Jerônimo Coelho de Moraes Neto (Presidente da Câmara) 

Representante do MPC: Procurador Régis Gonçalves Leite 

Relator: Conselheiro Substituto Irany Júnior 

1. CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 
ATENDIDOS. CONHECIMENTO. 2. PODER LEGISLATIVO. 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. 
PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. DEFESA DE EX-
PREFEITO.  CONTRATAÇÃO E PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE 
PREVISÃO LEGAL. CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 
DEFESA. ATENDE O DEVIDO PROCESSO LEGAL, 
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCUMPRIMENTO. 
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  

1. Conhece-se da consulta por atender aos requisitos de admissibilidade 
dispostos no art. 31 da Lei Orgânica do TCMGO.  

2. (Q1) Não há previsão legal para a contratação/nomeação de advogado 
dativo para a defesa de Ex-Prefeito em processo de julgamento, pelo 
Poder Legislativo, do Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas, 
sendo suficiente, para efeito do princípios do devido processo legal, do 
contraditório e da ampla defesa, a citação do titular das contas para o 
exercício da faculdade de apresentar defesa. (Q2) São ilegais os 
pagamentos de honorários advocatícios realizados pelas Câmaras 
Municipais, que decorram de defesa de Ex-Prefeito no julgamento do 
Parecer Prévio emitido por Tribunal de Contas, em conformidade com o 
art. 37, caput da Constituição Federal. O descumprimento pode configurar 
ato de improbidade administrativa passível das sanções previstas na Lei 
Federal nº 8.429/1992. 

I - RELATÓRIO 

1.1. Do objeto 

 Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal 

de Paraúna, sr. Jerônimo Coelho de Moraes Neto (fls. 1), quanto aos seguintes 

questionamentos: 

a) A Câmara Municipal poderá nomear/contratar advogado dativo para 
promover a defesa de ex-prefeito que não apresentou defesa em processo de 
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julgamento do Parecer Prévio pela Rejeição das Contas do Governo exarado 
pelo Tribunal de Contas dos Municípios? 

b) Se sim, a Câmara Municipal poderá pagar honorários a advogado para 
promover a defesa de ex-prefeito que não apresentou defesa em processo de 
julgamento do Parecer pela rejeição das Contas de Governo exarado pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios? 

c) Se sim, em qual rubrica contábil estes gastos deverão ser contabilizados? (Sic) 

1.2. Da tramitação 

1.2.1. Da instrução originária 

2. Autuada em 26/9/2018, a consulta foi originariamente instruída com 

solicitação inicial (fls. 1/2), acompanhada de parecer jurídico (fls. 3/8). 

1.2.2. Do parecer jurídico do Consulente 

3. O Parecer Jurídico apresentado pelo Consulente, exarado pela 

Assessora Jurídica Lanna Vasconcellos de Moraes Pereira, OAB-GO nº 28.319, 

dispõe: 

PARECER JURÍDICO 

(...) 

FUNDAMENTAÇÃO 

(...) 

O Princípio do Devido Processo Legal, se apresenta com um dos mais 

importantes reguladores das atividades do Estado brasileiro, sendo que o mesmo 

se encontra devidamente descrito, na Constituição Federal de 1998, em seu art. 5º, 

inciso LIV, que determina que: 

Art. 5º - .................................................................................................................................. 

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal. 

O princípio do contraditório e da ampla defesa também vem insculpido de forma 

expressa na Constituição Federal, podendo ser encontrado no art. 5º, inciso LV, 

que assevera que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os 

mesmos recursos a ela inerentes”. 

Assim, por respeito ao princípio do contraditório, ampla defesa e do devido 

processo legal, não tendo o ex-prefeito constituído advogado para defender seus 

interesses em relação ao julgamento das Contas de Governo por ele prestada, 
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deve-se nomear advogado. Tal conclusão é corolário lógico da regra prevista no 

art. 5º, inc. LIV e LV, da Constituição Federal, que não só garante o respeito ao 

devido processo legal, ampla defesa e contraditório, como também assegura aos 

processados os meios e recursos a ela inerentes. Ora, ante a não constituição de 

advogado, apenas a nomeação de defensor dativo garantirá meio de o ex-prefeito 

exercer a sua ampla defesa. 

Não se pode olvidar, ainda, que a rejeição das contas de um gestor público torna-

o, nos termos do art. 1º, g, da Lei Complementar nº 64/1990 inelegível, ou seja, 

retira-lhe o direito de, na condição de candidato, participar de pleitos eleitorais, 

reforçando a necessidade de respeitar os princípios do contraditório, da ampla 

defesa e do devido processo legal. 

Assim, diante de o fato do ex-prefeito, mesmo devidamente notificado, não ter 

constituído advogado para defender seus interesses no julgamento da Contas de 

Governo de 2014, cujo TCM-GO emitiu Parecer Prévio pela Rejeição das contas, 

é necessário à nomeação de advogado em respeito aos princípios constitucionais 

do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. (sic) 

CONCLUSÃO 

Deste modo, tendo em vista que o ex-prefeito, Edson da Silva Ferro Filho, não 

constituiu advogado para defender seus direitos no julgamento das contas de 

Governo de 2014, opina-se pela nomeação de advogado para representar os 

interesses do ex-prefeito no julgamento das aludidas contas na Câmara Municipal 

de Paraúna-GO. 

1.2.3. Manifestação da Divisão de Documentação e Biblioteca 

4. Determinado, via Despacho nº 822/2018-GCSICJ, de 20/11/2018 

(fls. 9), o envio à Divisão de Documentação e Biblioteca, e esta, por meio do 

Despacho nº 273/2018 (fls. 11), informou que as seguintes ementas se assemelham 

ao caso em questão: 

RC nº 002/00 – Rialma 

EMENTA: Despesas com advogado para defesa de cassação de 
mandato de Prefeito. Legalidade de contratação pelo Município, pois a 
defesa do mandato eletivo importa em interesse público da 
coletividade.  

RC nº 057/85. RS nº 5605/92. 

TCM, 09.02.00 

 

RC nº 057/85 
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EMENTA: Cabe ao Município assumir o ônus de despesas com 
custas e honorários de advogado contratado para defesa de prefeito 
em processo judicial, se tais despesas forem estritamente relativas a 
assunto de interesse do Município. 

CCM, 20.05.85 

5. Ato contínuo (Despacho nº 952/2018-GCSICJ), encaminhou os autos 

à Secretaria de Licitações e Contratos e ao Ministério Público de Contas.  

1.2.4. Manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos 

6. Instada a se manifestar, a Secretaria de Licitações e Contratos, por 

meio do Parecer nº 3/2019, de 27/3/2019 (fls. 13/18), exarou a opinião a seguir 

transcrita: 

PARECER Nº 3/2019 – SLC 

(...) 

ANÁLISE JURÍDICA  

O presente pronunciamento se dá com fulcro no art. 109, inciso IV, da 
Resolução Administrativa nº 0073, de 21 de outubro de 2009, Regimento Interno 
deste Tribunal. 

Da admissibilidade 

 Embora o juízo de admissibilidade das Consultas seja de competência do 
Conselheiro Relator (art. 83, IX do RITCM/GO), antes de adentrar em seu 
mérito faz-se necessário analisá-la em confronto com os requisitos que constam 
nos artigos 199 e 200 do RITCM/GO. 

 Os dispositivos legais que embasam a Consulta despontam matéria de 
competência deste Tribunal de Contas (art. 199, caput do RI do TCMGO e art. 
31, caput, da Lei nº 15.958/2007).  

A legitimidade da autoridade consulente, Presidente da Câmara Municipal 
de Paraúna, encontra-se amparada no art. 199, I, do RITCMGO. 

 O objeto da consulta foi indicado de forma precisa, mencionando que o 
Poder Legislativo questiona sobre a possibilidade de contratação ou nomeação de 
advogado dativo, bem como se o órgão poderia pagar honorários a advogado para 
promover a defesa de ex-prefeito de Paraúna. 

Na sequência, a consulta se encontra instruída também com parecer do 
órgão de assistência jurídica (fls. 03 a 08), em atendimento ao art. 199, §1º do RI 
do TCMGO e art. 31, §1º da Lei nº 15.958/2007.  

 Ademais, quanto ao requisito previsto no art. 200 do RI do TCM e no art. 
32 da Lei nº 15.958/2007, vislumbra-se que a Consulta escrita não se refere a caso 
concreto. 

A propósito, impende salientar que a Consulta deve versar sobre dúvida 
suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à 
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matéria de competência do TCMGO, analisados em tese pelo Tribunal e não de 
maneira concreta. 

Conclui-se, portanto, que a consulta deve ser conhecida por cumprir os 
requisitos do art. 199 e 200 do RI do TCMGO e art. 31 e 32 da Lei nº 
15.958/2007. 

Das preliminares 

Primeiramente, antes de adentrar no mérito convém analisar os fatos que 
cercam a não apresentação de defesa, pelo ex-prefeito, em processo de julgamento 
que tramita na Câmara Municipal de Paraúna. 

Um segundo quesito prejudicial ao exame do mérito se refere aos motivos e 
irregularidades pela emissão de parecer pela rejeição das contas do ex-gestor no 
exercício de 2014. 

No tocante a primeira preliminar, noticiou-se nos autos que o ex-prefeito, 
Sr. EDSON DA SILVA FERRO FILHO, no processo n. 12134/15, que tramita 
nesta Corte de Contas, teve rejeitada suas contas de governo em 2014.  

Em consequência da rejeição, a Câmara Municipal intimou pessoalmente o 
ex-prefeito para que apresentasse defesa, porém, o mesmo não a apresentou e 
também não constituiu advogado. 

Considerando tais informações e a legislação brasileira, percebe-se que, de 
forma correta, o Poder Legislativo concedeu ao interessado a oportunidade de 
opor-se (intimação pessoal) ao referido pronunciamento técnico perante o órgão 
legislativo. 

No entanto, por motivos desconhecidos e não citados nos autos, o ex-
prefeito não compareceu ou nomeou advogado para apresentar defesa, apesar da 
devida intimação. 

Assim, discorda-se do parecer jurídico que acompanha a consulta do atual 
Presidente da Câmara, no ponto em que haveria ofensa ao princípio do 
contraditório e da ampla defesa, por não ser concedida oportunidade ao ex-chefe 
do Poder Executivo de se defender, tendo em vista que haveria violação da norma 
constitucional (art. 5º, inciso LV, da Constituição da República). 

No entanto, a jurisprudência apresentada às fls. 05/06 nos autos se trata de 
uma situação totalmente diversa à noticiada nos autos, já que houve a devida 
citação e intimação do ex-chefe do Executivo, não cabendo alusão a qualquer tipo 
de cerceamento de defesa, mas ao contrário, houve a correta notificação do antigo 
gestor, mas o mesmo se quedou inerte voluntariamente e não nomeou patrono 
para lhe defender. 

Sendo assim superada está qualquer alegação de ofensa ao princípio do 
contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CR) e também ao princípio do 
devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da Constituição), quanto ao possível 
cerceamento de defesa ou participação do ex-gestor no julgamento perante a 
Câmara Municipal, sendo importante mencionar que os próprios julgados citados 
no parecer jurídico que instrui a Consulta, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
reforçam a tese aqui defendida por esta Especializada. 

No tocante a segunda preliminar, atinente à emissão de parecer pela rejeição 
das contas do ex-gestor no exercício de 2014, impende trazer à baila o Acórdão 
AC n. 00577/2017, do Pleno do TCMGO, aprovado no citado processo n. 
12134/15, que retrata os motivos e as irregularidades determinantes para a 
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emissão de parecer pela rejeição das contas de governo do ex-chefe do Poder 
Executivo. 

Conforme ementa do julgado em fase de recurso ordinário ao balanço geral 
do exercício de 2014, houve parecer pela rejeição das contas, bem como 
determinou a abertura de processo de imputação de multa, em especial pela 
indisponibilidade de caixa líquido após a inscrição de restos a pagar processados, 
abertura de créditos adicionais acima dos limites fixados na LOA (Lei 
Orçamentária Anual) e em autorizações posteriores, e também, déficit 
orçamentário de execução apurado no Balanço Orçamentário - Anexo 12 (itens 
2.1, 2.2 e 2.3, do acordão). 

Do exposto, percebe-se que as irregularidades praticadas se restringem a 
atos praticados pelo ex-agente político quando do exercício de mandato eletivo, 
não havendo atos de Estado que demandem a contratação de advogados para 
defender seus agentes políticos, ainda mais ex-ocupantes de cargos públicos. 

Aqui um adendo. Acerca da natureza jurídica das sanções imputadas por 
esta Corte de Contas, em virtude das irregularidades cometidas por gestores 
públicos, no caso em tela as contas rejeitadas resultaram em imputação de multa, 
conforme citado no Acórdão AC n. 00577/17. 

Tais multas possuem natureza de sanção administrativa personalíssima, ou 
seja, somente pode ser cobrada e imputada aos responsáveis que deram causa às 
irregularidades, não sendo passíveis de imputação a pessoas diversas da 
condenada ou sancionada pelos Tribunais de Contas. 

Assim, verifica-se no caso o denominado princípio da intranscendência ou 
da pessoalidade ou, ainda, personalidade da pena, preconizando que somente a 
pessoa que praticou o ato, comissivo ou omissivo, pode ser penalizado. 

Em suma, como o ex-chefe do Poder Executivo foi sancionado com multa, 
por se caracterizar tal penalidade como pessoal, e não se tratar de um assunto de 
interesse de Estado deve o mesmo constituir advogado próprio para patrocínio e 
defesa de seus direitos e interesses. 

 Aqui a análise da preliminar se confundiu com o mérito propriamente do 
caso, conforme discorreremos mais a seguir. 

Do mérito 

Em atenção ao mérito, esta Secretaria de Controle Externo verificou que o 
consulente formulou 03 (três) quesitos para pronunciamento desta Corte de 
Contas, consistindo em: 

a) A Câmara Municipal de Paraúna poderá nomear/contratar advogado 
dativo para promover a defesa de ex-prefeito que não apresentou defesa 
em processo de julgamento do Parecer Prévio pela Rejeição das Contas 
do Governo exarado pelo Tribunal de Contas dos Municípios? 

b) Se sim, a Câmara Municipal de Paraúna poderá pagar honorários a 
advogado para promover a defesa de ex-prefeito que não apresentou 
defesa em processo de julgamento do Parecer pela rejeição das Contas 
de Governo exarado pelo Tribunal de Contas dos Municípios? 

c) Se sim, em qual rubrica contábil estes gastos deverão ser contabilizados? 

Em respeito à letra "a", que dispõe sobre a possibilidade de nomeação ou 
contratação de advogado dativo para promover a defesa de ex-prefeito que não 
apresentou defesa, mencionou-se, em preliminar, que não haveria possibilidade de 
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o Poder Público, no caso o Legislativo, arcar com recursos públicos para a 
referida defesa. 

Tal impossibilidade reside principalmente no fato de que a Administração 
Pública não pode contratar, com recursos do erário, serviços de advocacia para 
defender ex-gestores que praticaram atos irregulares pessoais no curso do 
mandato. 

A conclusão que se extrai da consulta e de uma possível 
nomeação/contratação de advogado, evidentemente ilegal, seria de que os 
cidadãos (dinheiro público) devem pagar pela defesa daquele que os lesou e agiu 
com excesso, conforme decisão desta Corte de Contas. 

Desta forma, referidos argumentos estampados acima estão também em 
consonância com jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme julgado abaixo: 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE 
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A DEFESA DE EX-PREFEITO EM 
VIRTUDE DE IRREGULARIDADES COMETIDAS NO EXERCÍCIO DO 
MANDATO - PAGAMENTO A CARGO DO ERÁRIO PÚBLICO - 
CONDENAÇÃO DO EX-PREFEITO - NECESSIDADE DE PRUDÊNCIA 
NA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS PENAS COMINADAS - ANÁLISE 
DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - PRINCÍPIOS DA 
ADEQUABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. O Prefeito (ou o ex-
Prefeito) não pode contratar, com recursos do erário, serviços de advocacia para 
defender-se, judicial ou extrajudicialmente, contra a acusação por atos irregulares 
praticados no curso do mandato - e que lhe geraram processos. A conclusão que 
se extrai da tese contrária - evidentemente absurda - é a de que os eleitores devem 
pagar pela defesa daquele que os lesou e agiu com excesso. ''A maior ilusão em 
que pode incorrer um homem público é pensar que o poder que o povo lhe 
delegou é seu (...) Quando votamos em alguém para uma função pública, o que 
dele esperamos é que exerça o poder que lhe delegamos para atuar na solução de 
problemas da comunidade. Trata-se, portanto, de um poder que está 
condicionado ao uso que o político faz dele. Se não o exerce visando ao interesse 
público, trai a delegação que lhe foi concedida, e, assim, o poder delegado se torna 
ilegítimo.'' (Ferreira Gullar - Folha de São Paulo, 28.8.2005). Em suma, o mandato 
violado não pode ser defendido com recursos das vítimas da violação. A 
contratação ilegal e contrária ao interesse público e à moralidade, fundada, 
portanto, em pressuposto inválido, não pode ser avalizada pelo Judiciário, 
devendo ser aplicada a penalidade cabível ao agente infrator, mas levando-se em 
conta as circunstâncias do caso, seja em razão do princípio da adequabilidade, seja 
em razão da proporcionalidade a que a lei convida o intérprete. (...) ''Se há para o 
Estado interesse em defender seus agentes políticos quando agem como tal, cabe 
a defesa ao corpo de advogados do Estado, ou contratado às suas custas. 
Entretanto, quando se tratar da defesa de um ato pessoal do agente político, 
voltado contra o órgão público, não se pode admitir que, por conta do órgão 
público, corram as despesas com a contratação de advogado. Seria mais que uma 
demasia, constituindo-se em ato imoral e arbitrário'' (AgREsp 681.571/GO, Rel. 
Min. Eliana Calmon, DJU 29.06.06). (grifo nosso). 

E mais. Se este Tribunal de Contas, mesmo que em tese, permitisse a 
contratação ou nomeação de advogado dativo para defesa de ex-prefeito, estaria 
avalizando uma contratação ilegal e contrária ou interesse público, em total 
desrespeito à Constituição da República, em especial o princípio da legalidade 
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estrita e da moralidade (art. 37, caput). 

Repise-se ainda, conforme citado em preliminar, que não pode se firmar 
contratos de prestação de serviços jurídicos por atos irregulares de agentes 
políticos, principalmente quando as despesas com a contratação corram por conta 
dos cofres públicos, e ainda mais, quando o ex-gestor é devidamente citado e 
intimado e não se manifesta ou nomeia advogado para lhe promover a defesa. 

Por decorrência lógica da resposta primeira questão, o segundo 
questionamento (letra "b") aduz se a Câmara Municipal de Paraúna poderia pagar 
honorários a advogado para promover a defesa de ex-prefeito. 

No ponto, insta salientar que não há previsão legal ou regulamentar para a 
referida despesa, uma vez que pagamento de defesa de ex-gestor, que em tese não 
agiu com zelo no exercício do mandato, não atende o interesse público, bem 
como não seria razoável e proporcional os cidadãos arcarem com a defesa de ex-
gestores, de acordo com menções pretéritas. 

Tal vedação de pagamento de honorários advocatícios possui amparo no 
artigo 37, caput, da Constituição da República, que veda a Administração de 
assumir compromissos sem a efetiva previsão legal (princípio da legalidade), sob 
pena de configurar uma possível prática de atos de improbidade administrativa, 
por parte do ordenador de despesas. 

Sob o tema, o STJ já debateu por diversas vezes acerca a improbidade 
administrativa quando do pagamento com verbas da municipalidade, a saber: 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PRIVADO PARA 
IMPETRAÇÃO DE MANDADOS DE SEGURANÇA EM FAVOR DE 
AGENTE PÚBLICO. PAGAMENTO COM VERBAS DA 
MUNICIPALIDADE. ALEGADO INTERESSE PÚBLICO NAS 
CONTROVÉRSIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICITAÇÃO. 
IMPROBIDADE CONFIGURADA. 1. (...) 2. Muito embora não se trate, no 
caso concreto, de oferecimento de defesa em ação civil pública - e sim de 
impetração de mandados de segurança - a lógica é a mesma, porque em ambas as 
hipóteses existe subversão do dinheiro público (ou pelo menos da legalidade) em 
proveito particular. O acórdão asseverou que as verbas usadas para quitar os 
honorários advocatícios foram verbas da municipalidade. (...). 4. Por fim, a 
existência de dolo é evidente, uma vez que houve contratação de advogado 
privado (pelo agravante) subsidiada com dinheiro público, ao qual tinha acesso em 
razão da função que ocupava. 5. O acórdão da origem deixa claro que houve 
assinatura de contrato de prestação de serviços advocatícios entre a parte 
agravante (o advogado) e o Prefeito do Município interessado a fim de que fossem 
promovidos em juízo mandados de segurança de interesse particular do referido 
agente público. O dolo, portanto, é evidente, plenamente aferível logo a princípio 
pela própria assinatura do referido contrato de prestação de serviços com cláusula 
de honorários. 6. De mais a mais, para fins de enquadramento no art. 10 da Lei n. 
8.429/92, basta a configuração da culpa, que, no caso, cuja caracterização não 
encontra qualquer dificuldade, em razão do necessário cuidado que todos os 
agentes públicos devem dispensar no trato do erário. (...).(...). 9. Agravo regimental 
não provido. (AgRg no REsp 777.337/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 18/02/2010). 
(grifo nosso). 

Desta forma, amparado na jurisprudência e também no princípio da 
legalidade, entende-se que qualquer pagamento de honorários em proveito 
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particular fere a legislação, bem como é passível de configurar ato de improbidade 
administrativa, com fulcro nos artigos 10, inciso IX e 11, caput, ambos da Lei 
Federal n. 8.429/92, a saber: 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

(...) 

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento; 

(...) 

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: 

(...) 

Em relação ao terceiro questionamento (letra "c"), entende esta SLC que 
referida matéria não se relaciona às matérias de sua atribuição, não cabendo a esta 
Especializada a emissão de posicionamento acerca de rubrica contábil e 
contabilização de despesas públicas. 

No caso, se necessário, devem os autos ser remetido à Secretaria de Contas 
Mensais de Gestão (SCMG), para exame e manifestação quanto à contabilização 
de despesas, apesar da resposta esposada por esta Secretaria de Controle Externo, 
no sentido da impossibilidade de nomeação e pagamento de honorários para 
defesa de ex-prefeito em julgamento pela Câmara Municipal. 

Assim, deve o Conselheiro Relator avaliar pela remessa ou não dos autos à 
Secretaria de Contas Mensais de Gestão (SCMG). 

Por fim, no tocante a ausência de manifestação e nomeação de advogado 
pelo ex-prefeito, esta Especializada sugere que a Câmara Municipal comunique à 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por meio de sua seção estadual e 
subseção respectiva, para que indique advogado a assumir como procurador a 
defesa do ex-prefeito, desde que o pagamento dos honorários seja de 
responsabilidade do deste, sem nenhum dispêndio de recursos públicos. 

Do exposto e em resumo, depreende-se da legislação e das informações 
prestadas as seguintes premissas, sob as quais a Câmara Municipal deve se atentar:  

i) A Câmara Municipal de Paraúna não deve contratar advogado (mesmo 
com procedimento licitatório) para promover defesa de ex-prefeito que 
não apresentou defesa em processo de julgamento de contas, tendo em 
vista a impossibilidade de utilização de recursos públicos para defesa de 
atos irregulares personalíssimos cometidos por ex-gestor; 

ii) Ausência de previsão legal e ofensa aos princípios constitucionais da 
legalidade e da moralidade em caso de pagamento de honorários a 
advogados para promover defesa de ex-prefeito, sob pena de também 
configurar atos de improbidade administrativa; 

iii) Possibilidade de atuação através de advogado dativo, desde que 
respeitados as regras e requisitos previstos na CF e legislação, em 
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indicação promovida por parte da OAB/GO e o pagamento dos 
honorários fique a cargo do ex-prefeito. 

 

Desta feita, imperiosa se faz a apreciação da presente consulta para fins de 
orientação tanto da Câmara Municipal consulente, quanto dos demais municípios 
goianos, por se tratarem de temas relevantes. 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, esta SECRETARIA DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS RECOMENDA ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, por seu Tribunal Pleno que: 

a) Conheça da Consulta realizada por cumprir os requisitos previstos nos 
arts. 31 e 32 da Lei nº 15.958/07 e arts. 199 e 200 do Regimento Interno do 
TCMGO; 

b) No mérito, em relação aos pontos destacados pelo Conselheiro Relator 
para manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos, responda ao 
Consulente da seguinte forma: 

i. A Câmara Municipal de Paraúna não deve contratar advogado (mesmo 
com procedimento licitatório) para promover defesa de ex-prefeito que não 
apresentou defesa em processo de julgamento de Contas de Governo, tendo 
em vista a impossibilidade de utilização de recursos públicos para defesa de 
atos irregulares personalíssimos cometidos por ex-gestor, sob pena de 
ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade e de 
configuração de ato de improbidade administrativa, de acordo com a Lei 
Federal n. 8.429/92; 

ii. Há a possibilidade de nomeação de advogado dativo pela Ordem dos 
Advogados do Brasil, seção de Goiás, desde que respeitados as regras e 
requisitos previstos na CF e legislação (artigos 133 e ss da Constituição da 
República) e não haja dispêndio de recursos públicos municipais, sendo o 
pagamento dos honorários custeados pelo ex-prefeito. 

Por fim, nos termos do Despacho n. 952/2018-GCSICJ (fls. 12), remetam-
se os autos ao Gabinete do Conselheiro-Substituto Irany de Carvalho Júnior, para 
as providências que julgar necessárias, inclusive quanto a avaliação da necessidade 
de remessa dos autos à Secretaria de Contas Mensais de Gestão (SCMG) para 
exame e manifestação quanto à contabilização de despesas (letra "c" da consulta). 

1.2.5. Manifestação do MPC 

7. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 2849/2019, 

de 28/5/2019 (fls. 19/23), se manifestou nos seguintes termos: 

PARECER Nº 2849/2019 

(...) 

a) Da admissibilidade da Consulta 

O Ministério Público de Contas consente com a Unidade Técnica quanto à 
admissibilidade da Consulta, pois estão preenchidos os requisitos estipulados pelo 
art. 31, §1º, da Lei Orgânica do TCM/GO, assim como pelos arts. 199 e seguintes 
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do Regimento Interno, quais sejam: a) indicação precisa de seu objeto; b) juntada de 
parecer jurídico que enfrentou os questionamentos, fls.03/08. Além disso, a 
Consulta foi encaminhada pelo Presidente da Câmara Municipal, autoridade 
competente, ao teor do disposto pelo art. 31, III, da referida lei. 

b) Da análise de mérito dos questionamentos formulados. 

O Ministério Público de Contas converge com a Unidade Técnica quanto à 
solução apresentada em relação aos questionamentos formulados, exceto no que 
concerne à redação proposta no item “b.ii”, porquanto a constituição de advogado 
e o  pagamento pelos respectivos serviços devem ser promovidos pelo ex-prefeito, 
sendo bastante para o cumprimento dos preceitos constitucionais do contraditório, 
da ampla defesa e do devido processo legal que a Casa Legislativa cientifique o 
titular das contas para que, em prazo razoável, exerça a faculdade de se defender. 
Ademais, em reforço à fundamentação já apresentada pela Especializada, o Parquet 
de Contas acrescenta as razões jurídicas adiante expendidas. 

Vale observar que os julgados proferidos pelo STF, mencionados no 
parecer da assessoria jurídica local, não consignaram a exigência de defesa 
promovida por advogado. Cite-se, como exemplo, o teor do voto proferido pelo 
Conselheiro Relator em um dos precedentes invocados, in verbis : 

O requerente promoveu contra a Câmara Municipal de Ipatinga ação 
desconstitutiva do julgamento de contas públicas, objetivando anular a 
desaprovação de suas contas, na condição de ex-prefeito, referentes ao exercício de 
1990. Sustenta a tese de que não foram observados, pela Câmara Municipal de 
Ipatinga, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, violando-
se o art. 5º, LV, da Constituição Federal, pois não lhe teria sido concedida a 
oportunidade de rebater as irregularidades apontadas no parecer prévio do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais. – grifou-se 

A ação foi julgada procedente, anulando o Magistrado de primeiro grau o 
julgamento das contas do autor, referentes ao exercício do ano de 1990, por 
reconhecer a inobservância do princípio do contraditório. 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em sede de apelação, deu 
provimento ao recurso para julgar improcedente a ação, entendendo desnecessário 
o contraditório. Interposto, então, recurso extraordinário, autuando nesta Suprema 
Corte sob o nº 414.908/MG, relator o Ministro Carlos Britto. 

Em análise preliminar, verifico que o acórdão recorrido não se harmoniza 
como o que já decidiu esta Suprema Corte. Anote-se: 

PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS REJEITADAS PELA CÂMARA 
DE VEREADORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DIREITO 
DE DEFESA (INC. LV DO ART. 5º DA CF). Sendo o julgamento das contas do 
recorrente, como ex-Chefe do Executivo Municipal, realizado pela Câmara de 
Vereadores mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que poderá deixar de 
prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Casa Legislativa (arts. 31, 
§1º, e 71 c/c o 75 da CF), é fora de dúvida que, no presente caso, em que o parecer 
foi pela rejeição das contas, não poderia ele, em face da norma constitucional sob 
referência, ter sido aprovado, sem que se houvesse propiciado ao interessado a 
oportunidade de opor-se ao referido pronunciamento técnico, de maneira ampla, 
perante o órgão legislativo, com vista a sua almejada reversão. Recurso conhecido e 
provido (RE nº 261.885/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Ilmar Galvão, DJ de 
16/03/2001). – gizou-se 
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JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL. 
PODER DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA DE 
VEREADORES (CF, ART. 31). PROCEDIMENTO DE CARÁTER 
POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA 
CLÁUSULA DA PLENITUDE DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (CF, 
ART. 5º, LV). IMPRESCINDIBILIDADE DA MOTIVAÇÃO DA 
DELIBERAÇÃO EMANADA DA CÂMARA MUNICIPAL. DOUTRINA. 
PRECEDENTES. TRANSGRESSÃO, NO CASO, PELA CÂMARA DE 
VEREADORES, DESSAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. SITUAÇÃO 
DE ILICITUDE CARACTERIZADA. CONSEQUENTE INVALIDAÇÃO DA 
DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR. RE CONHECIDO E PROVIDO (RE nº 
235.593/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 22/04/2004). 

O periculum in mora também está presente, tendo em vista os efeitos 
advindos da rejeição das contas na pretensão do requerente de se candidatar para o 
pleito de 2009/2012. 

Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, ad referendum da Turma, para 
suspender os efeitos do acórdão proferido no julgamento da apelação cível nº 
000.211.768-7/00, da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais. 

Publique-se. 

Brasília, 1º de setembro de 2008. 

Ministro MENEZES DIREITO 

Cumpre observar que, embora a consulta tenha o objeto restrito à 
contratação de advogado particular para promover a defesa de ex-prefeito, a análise 
dos questionamentos formulados requer uma apreciação preliminar acerca das 
situações em que o ordenamento jurídico tem admitido a defesa de servidores e 
agentes políticos em razão dos atos praticados no desempenho de seu mister. 

No âmbito federal, o art. 22, da Lei nº 9.028/95 dispõe que “A Advocacia 
Geral da União e seus órgãos vinculados, nas respectivas áreas de atuação, ficam 
autorizados a representar judicialmente os titulares dos membros dos Poderes da 
República, das Instituições Federais referidas no Título IV, Capítulo IV, da 
Constituição, bem como os titulares dos Ministérios e demais órgãos da Presidência 
da República, de autarquias e fundações públicas federais, e de cargos de natureza 
especial de direção e assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive 
promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério Público, 
quando vítimas de crime, quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições 
constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da 
União, suas respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas, 
podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e mandado de 
segurança em defesa dos agentes públicos de que trata este artigo.” 

O citado dispositivo é objeto da ADI nº 2.888, a qual se encontra pendente 
de julgamento. Na referida ação, o Conselho Federal da OAB sustenta que o art. 
132, da Constituição Federal, conferiu aos Procuradores do Estado apenas a 
representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, de 
modo que não se encontraria abrangida pelo texto a defesa dos agentes públicos. 
Embora o texto legal impugnado seja de aplicabilidade restrita à esfera federal, a 
decisão que vier a ser proferida pela Corte Suprema certamente terá repercussão na 
disciplina perante os demais entes da Federação, tanto que a Associação Nacional 
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dos Procuradores do Estado - ANAPE e o Estado de São Paulo foram admitidos 
no feito como amicus curiae. 

Ainda tomando como parâmetro o regramento do tema na circunscrição 
federal, verifica-se que a defesa do agente público, às expensas do erário, não é 
admitida de forma irrestrita, vez que se encontra atrelada aos lindes da teoria do 
órgão, com base na qual os agentes públicos externalizam a ação da própria pessoa 
jurídica de Direito Público. Nessa diretriz, a advocacia pública deve empreender um 
juízo prévio a respeito da juridicidade do ato praticado pelo agente, para, então, 
definir se há o interesse público na realização de sua defesa. 

Nessa toada, a Advocacia Geral da União publicou o Manual de 
Representação Extrajudicial de Órgão e Agentes Públicos da Consultoria Geral da 
União da Advocacia Geral da União , do qual se extraem os seguintes 
esclarecimentos, in litteris: 

7- Os agentes públicos podem ser defendidos extrajudicialmente pela AGU 
em quaisquer casos? 

Do quadro exposto, já se conclui que compete à AGU a representação, 
inclusive extrajudicialmente, da União. Ou seja, não visa a referida representação às 
pessoas físicas agentes públicos isoladamente, senão no âmbito da teoria do órgão, 
com base na qual aqueles passam a externalizar a ação da própria pessoa de Direito 
Público, a União. (...) 

8 – Então, a representação extrajudicial de agentes públicos, na verdade, 
constitui, através da defesa do ato do agente público, a defesa do próprio órgão 
público? 

Ainda em sede preliminar de análise, conclui-se que a representação 
exercida pela AGU decorre da teoria do órgão, e, assim, a fim de manter hígida a 
competência legal dos órgão e entidades públicos, deve a AGU atuar. Nesse 
sentido, o que se fizer necessário, quer no âmbito judicial, quer extrajudicial, para 
defender a atuação estatal federal, deve ser manejado pela AGU, considerando-se, 
todavia, que essa atuação, necessariamente, advirá de um ato praticado por agente 
público, rigorosamente dentro da juridicidade e que tenha relação estrita com sua 
atuação funcional e dentro da conveniência da atuação extrajudicial da AGU. – 
gizou-se 

9- Mas, para caracterizar um ato praticado em nome de um órgão público, 
há alguma análise jurídica prévia de enquadramento jurídico daquele ato? 

No sentido acima, de que a prática do ato pelo agente púbico é imputada ao 
próprio Estado, avulta a necessidade, todavia, de se aferir a juridicidade da conduta 
do agente público, conjugada com a estrita correlação entre o ato impugnado e sua 
atuação funcional, dentre outros requisitos, a fim de que esta, se atender aos 
preceitos normativos, passe a ser objeto de defesa da AGU. Se tal hipótese não 
ocorrer, não deve a AGU atuar, não significando, contudo, que o ato do agente, 
necessariamente feriu o ordenamento jurídico, devendo-se, para isso, manejar as 
vias próprias pelos agentes competentes. Bem assim, veja-se o requisito para, no 
âmbito da representação extrajudicial perante o TCU (de acordo com a Portaria nº 
1.016, de 2010), a AGU vir a aturar em defesa do agente público. – gizou-se 

Da jurisprudência também emerge o entendimento de que não é qualquer 
ato praticado pelo agente público que pode ser defendido às expensas do erário, de 
modo que se faz necessário perquirir acerca da existência de interesse público na 
questão, consoante elucidam os seguintes julgados: 
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PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. OFENSA 
AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PREFEITO RÉU EM AÇÃO 
POPULAR. DEFESA JUDICIAL PROMOVIDA PELA PROCURADORIA 
MUNICIPAL. INTERESSES CONFLITANTES. DOLO GENÉRICO. 
REVISÃO DAS SANÇÕES. SÚMULA 7/STJ. 

1. omissis; 

2. omissis; 

3. A caracterização de improbidade censurada pelo art. 11 da Lei 
8.429/1992 dispensa a comprovação da intenção específica de violar os princípios 
administrativos, sendo suficiente o dolo genérico. Precedentes do STJ. 

4. O próprio recorrente admite que encaminhou a citação à procuradoria 
municipal para providências, o que evidencia a sua atuação deliberada. Ademais, a 
alegação de que não houve outorga de procuração pessoal esbarra na súmula 7/STJ, 
porquanto contraria a premissa fática do acórdão recorrido. 

5. O STJ possui orientação firmada no sentido de que a defesa particular do 
agente por procurador público configura improbidade administrativa, salvo se 
houver interesse convergente da Administração. 

6. omissis; 

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e desprovido. (STJ, REsp 
1229779/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, data do julgamento: 
16/08/2011.) – grifou-se 

PROCESSO CIVIL – ADMINISTRATIVO – DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO – CONHECIMENTO PARCIAL DO 
RECURSO ESPECIAL – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PRIVADO 
PARA DEFESA DE PREFEITO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE 
IMPROBIDADE. 

1. Merece ser conhecido o recurso especial, se devidamente configurado o 
dissídio jurisprudencial alegado pelo recorrente. 

2. Se há para o Estado o interesse em defender seus agentes políticos, 
quando agem como tal, cabe a defesa ao corpo de advogados do Estado, ou 
contratado às suas custas. 

3. Entretanto, quando se tratar da defesa de um ato pessoal do agente 
político, voltado contra o órgão público, não se pode admitir que, por conta do 
órgão público, corram as despesas com a contratação de advogado. Seria mais que 
uma demasia, constituindo-se ato imoral e arbitrário.  

4. Agravo regimental parcialmente provido, para conhecer em parte o 
recurso especial. 

5. Recurso especial improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 
681.571/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 29/06/2006) – grifou-se 

Do mesmo modo, apresenta-se oportuna a decisão proferida pelo Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco, em sede de Consulta, definida no Acórdão nº 
1493/15, in verbis: 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº 1502237-7, 
ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, 
nos termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,  
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Em CONHECER da presente Consulta e, no mérito, RESPONDER ao 
Consulente nos seguintes termos: 

I- Os municípios têm legitimidade para atuar nos tribunais de contas, 
defendendo a legitimidade de atos de gestão ou requerendo medidas de interesse do 
erário, sempre em defesa de interesses do próprio ente federativo. Todavia, os 
municípios, por serrem pessoas jurídicas de direito público, não podem atuar 
exclusivamente como assistentes na defesa de agentes públicos, quanto às contas 
prestadas aos tribunais de contas. 

II- Os agentes públicos prestam contas perante os tribunais de contas como 
pessoas físicas, por seus atos e omissões, enquanto responsáveis por bens e 
dinheiros públicos. O dever de prestar contas, com a consequente defesa em nos 
processos de prestação de contas, é um ônus da pessoa física que atuou como 
agente público. Não é dever do ente federativo defender perante os tribunais de 
contas a pessoa física que foi agente público. A representação e defesa destes 
agentes públicos, em regra geral, deve ser feita em nome do próprio ou através de 
advogado particular constituído e custeado pelos próprios agentes públicos. 

III- Não é admissível os municípios, mesmo por licitação, contratarem 
advogados privados para defenderem, às custas do erário, as pessoas físicas dos 
agentes públicos perante os tribunais de contas, nos processos de prestação de 
contas destas pessoas físicas. 

IV- Em situações excepcionais e devidamente comprovadas, quando o 
interesse do ente federativo for totalmente coincidente com o interesse do agente 
público, é viável que o mesmo seja defendido por procuradoria municipal. Tal 
situação não ocorre em processos de prestação de contas anuais de prefeitos e 
agentes públicos municipais, porque, nestes processos, estará em causa apenas o 
interesse pessoal da pessoa física em obter a regularidade de suas contas e a 
quitação do Tribunal de Contas. 

V- É possível que o prefeito regulamente por decreto as atribuições da 
procuradoria municipal, em sua atuação perante os tribunais de contas, observados 
as premissas da resposta a esta consulta. (TCE/PE, Acórdão nº 1493/15, processo 
nº 1502237-7, Rel. Conselheiro Carlos Porto, publicado em 22/09/2015) – grifou-
se. 

Como se observa, o Acórdão Consulta supratranscrito admitiu, em 
situações excepcionais e devidamente comprovadas, a defesa do agente por meio da 
procuradoria municipal, quando o interesse do ente federativo coincidir com o 
interesse do agente público. 

Cumpre frisar que, na referida circunstância excepcional, a atuação deve ser 
promovida pela procuradoria municipal e não por intermédio de advogado 
contratado especificamente para o desempenho de tal mister. A distinção é 
relevante, porquanto apenas o procurador jurídico pertencente à advocacia 
municipal, dotado de vínculo permanente e estável com a Administração Pública, 
apresenta isenção suficiente para definir se há ou não o interesse público a justificar 
a defesa custeada pelo erário. Nesse sentido, apresenta-se oportuno o seguinte 
trecho do Parecer emitido pelo Ministério Público de Contas e acolhido, na íntegra, 
pelo voto condutor do Acórdão proferido na citada Consulta apreciada pelo 
TCE/PE, in verbis: 

Ademais, in casu, a terceirização não seria possível, visto que a 
representação judicial ou extrajudicial do agente público exige um juízo de valor 
prévio acerca da juridicidade do ato praticado, que evidentemente não pode ficar a 
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cargo de advogados terceirizados. Estes profissionais, remunerados por meio de 
honorários contratuais, em face da própria natureza do contrato e do vínculo 
precário mantido com o ente contratante, não detém a imparcialidade necessária 
para verificar a presença dos pressupostos que autorizam a promoção da defesa 
técnica custeada pelo erário. Admitir que o façam, salvo melhor juízo vulneraria o 
interesse público. 

Tampouco é admissível a contratação de advogados para promover a defesa 
de agentes públicos, de forma irrestrita, sem juízo prévio em relação a atos cuja 
legalidade está sendo questionada. Autorização nesse sentido colide com o interesse 
coletivo, visto que poderia dar ensejo a contratações de serviços advocatícios sem 
limites de valores e no interesse particular do gestor público. 

Cumpre repisar que, em conformidade com o que dispõe os artigos 131 e 
132, da Constituição Federal, a representação dos agentes estatais incumbe à 
advocacia pública, sendo certo que apenas o advogado público, em razão dos 
deveres e atribuições inerentes ao seu vínculo funcional – de zelar pelo interesse 
coletivo e de defender o erário – goza de legitimidade para avaliar previamente a 
presença das condições autorizadoras de tal representação. 

Dessa feita, salvo melhor juízo, não encontra amparo jurídico a contratação 
pelo poder público municipal de advogado privado para a promoção da defesa 
judicial e extrajudicial dos seus gestores. A representação em apreço deve se dar 
institucionalmente pela advocacia pública. – grifou-se 

Apresentadas as razões jurídicas transatas, cabe consignar que a contratação 
de advogado privado, às custas do erário, para promover a defesa de ex-prefeito 
perante a Câmara Municipal, por ocasião do julgamento de suas contas, não 
encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente pelos seguintes motivos: 
a) não há interesse público na questão, vez que nos processos de julgamento de 
contas dos prefeitos ressai o interesse pessoal do indivíduo em obter a regularidade 
de suas contas; b) somente o agente público pertencente à advocacia municipal, 
dotado de vínculo permanente e estável com a Administração Pública, apresenta 
isenção suficiente para definir se há ou não o interesse público para justificar a 
defesa de agentes públicos custeada pelo erário. 

Em reforço ao sobredito, afigura-se pertinente o seguinte julgado proferido 
pelo TCE/MG, no qual reconheceu-se a irregularidade da despesa decorrente da 
contratação de advogado privado para defesa de interesses do Chefe do Poder 
Executivo perante a Câmara Municipal, vejamos: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Exmos. Srs. 
Conselheiros da Segunda Câmara, por unanimidade, na conformidade da Ata de 
julgamento e diante das razões expendidas na proposta de voto do Relator acrescida 
das considerações tecidas pelo Conselheiro José Alves Viana e pelo Conselheiro 
Gilberto Diniz, em: 

I- omissis; 

II- omissis; 

III- julgar irregulares, no mérito, as contas do Senhor José Milton da Silva, 
prefeito de Alvinópolis nos exercícios de 1999 e 2000, relativas às despesas 
realizadas com a contratação de advogado para a defesa em processo de extinção de 
mandato eletivo instaurado pelo Poder Legislativo local, em decorrência da 
acumulação ilícita dos cargos de médico do SUS, do IPSEMG e legista da Polícia 
Civil com o de prefeito; 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

 

AC-CON            RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    -  www.tcm.go.gov.br                     
01400018-19-RESULTADO 

Página 17 de 30 

Processo nº 15798/2018 

Fls. 

IV- determinar que o Senhor José Milton da Silva promova o ressarcimento 
aos cofres municipais do valor histórico de R$ 99.500,00 (noventa e nove mil e 
quinhentos reais), a ser devidamente atualizado e acrescido de juros legais, em 
conformidade com o art. 25 da Instrução Normativa TC nº 3/13; 

V- omissis; 

VI- determinar a inclusão do nome do Senhor José Milton da Silva no rol 
de responsáveis a que se refere o art. 11, §5º, da Lei nº 9.504/97, após o trânsito em 
julgado; 

VII- omissis. (TCE/MG, processo nº 677078, Cons. Subst. Licurgo 
Mourão, julgado em 12/05/2016). – gizou-se 

Nessa mesma diretriz, em outro processo julgado pelo TCE/MG, 
constaram do voto condutor do Acórdão, acolhido por unanimidade, as seguintes 
razões jurídicas, in litteris: 

6- Contratação de advogados 

A equipe de inspeção, às fls. 52 e 53, informa que a Prefeitura Municipal de 
Minduri realizou despesas relativas ao pagamento de serviços advocatícios 
prestados na defesa dos interesses da Prefeita Municipal Sra. Maria Amélia Teixeira 
Paulsen junto à Comissão Processante da Câmara Municipal de Minduri, que 
totalizaram, no exercício de 1995, R$ 45.888,77, e, em 1996, R$ 46.861,57. 

VOTO: Para defender os interesses da municipalidade, a Prefeitura pode ter 
em seus quadros os cargos de advogado ou de procurador municipal ou pode, 
ainda, eventualmente, contratar profissional habilitado para atuar em causa 
específica. 

Entretanto, não cabe à Prefeitura de Minduri arcar com gastos realizados 
para a defesa dos interesses da Prefeita Municipal Maria Amélia Teixeira Paulsen, 
que deveriam ser suportados por recursos particulares. 

 Por isso, considero irregulares e de responsabilidade da gestora responsável 
as despesas realizadas em favor dos advogados contratados pela municipalidade, 
por meio dos contratos anexados às fls. 793 a 795, e 875 a 877, cujos objetos são a 
prestação de serviços de advocacia, para defesa dos interesses da Prefeita Municipal 
Sra. Maria Amélia Teixeira Paulsen junto à Comissão Processante da Câmara 
Municipal de Minduri, e que somadas totalizaram R$ 45.888,77, no exercício de 
1995, e R$ 46.861,57, em 1996. (TCE/MG, Relatório de Inspeção nº 492564, 
Primeira Câmara, Sessão: 13/10/04, Conselheiro Relator Eduardo Carone Costa). – 
gizou-se 

Impende esclarecer que a solução ora apresentada não implica em afronta 
aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido 
processo legal, vez que a Casa Legislativa deverá observar, necessariamente, 
referidos princípios, mediante a cientificação do titular das contas para se 
pronunciar, em prazo razoável, por ato próprio ou por intermédio de advogado que 
venha a constituir, a respeito das irregularidades apontadas em Parecer Prévio 
emitido pela Corte de Contas. 

Outrossim, a depender da natureza do processo, a defesa técnica não é 
inerente à concretização dos princípios constitucionais supracitados, tal como se 
infere do texto da súmula vinculante nº 05, segundo a qual “A falta de defesa 
técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a 
Constituição”. 
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Quanto à terceira indagação formulada pelo consulente, verifica-se que 
restou prejudicada em decorrência da resposta negativa em relação aos dois 
questionamentos anteriores, motivo pelo qual não será analisada na presente 
manifestação. 

Ante o exposto, opina este órgão ministerial que o Pleno do TCM/GO 
responda ao Consulente que: 

a) a Câmara Municipal de Paraúna não deve contratar advogado (mesmo 
que com procedimento licitatório) para promover defesa de ex-prefeito que não 
apresentou defesa em processo de julgamento de Contas de Governo, tendo em 
vista a impossibilidade de utilização de recursos públicos para defesa de atos 
irregulares personalíssimos cometidos por ex-gestor, sob pena de ofensa aos 
princípios constitucionais da legalidade e da moralidade e de configuração de ato de 
improbidade administrativa, de acordo com a Lei Federal nº 8.429/92; 

b) não é possível a contratação/nomeação de advogado dativo pela Câmara 
Municipal, porquanto a constituição de advogado e o pagamento pelos respectivos 
serviços devem ser promovidos pelo ex-prefeito, sendo bastante para o 
cumprimento dos preceitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do 
devido processo legal que a Casa Legislativa cientifique o titular das contas para 
que, em prazo razoável, exerça a faculdade de se defender. 

 (RC) 

8. É o Relatório. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

9. A competência deste Tribunal para responder consultas consta na Lei 

nº 15.958/07, artigo 31, caput, a seguir transcrito: 

“Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na 
aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua 
competência ...” 

10. Consta, também, no art. 1º, XXV do Regimento Interno (RITCMGO). 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

11. Nos termos do art. 9º, inciso I, alínea “e”, do RITCMGO, compete ao 

Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal. 
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2.1.3. Da competência do Relator 

12. Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em razão 

da matéria é própria de Conselheiros Substitutos. Nos termos do art. 4º da Decisão 

Normativa nº 3/2018 – TCMGO, cabe ao Conselheiro Substituto Irany Júnior, no 

exercício de 2018, a relatoria das consultas originárias do município de Paraúna. 

2.1.4. Da admissibilidade da Consulta 

13. O artigo 31, da Lei Estadual nº 15.958/20071 estabelece os contornos 

gerais da Consulta. 

14. Os requisitos subjetivos, isto é, as autoridades legitimadas para sua 

formulação, são arroladas nos incisos do caput do artigo 31 da supracitada Lei. 

Verifica-se que o consulente, senhor Jerônimo Coelho de Moraes Neto, Presidente 

da Câmara Municipal de Paraúna (Gestão 2017/2018), está no rol daquelas 

autoridades: 

Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na 
aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua 
competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades: 
I - Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente de 
Tribunal, Prefeito ou Presidente da Câmara Municipal;   
(...) 

15. Quanto aos requisitos materiais ou objetivos, estes estão alinhavados 

nos demais parágrafos do artigo 31 da LOTCMGO: 

Art. 31. ................................................................................................................................ 
(...) 
§ 1º. As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser 
formuladas articuladamente e instruídas com parecer do órgão de assistência 
técnica ou jurídica da autoridade consulente.  
§ 2º. Cumulativamente com os requisitos do § 1º deste artigo, as autoridades 
referidas nos incisos III e IV deverão demonstrar a pertinência temática da 
consulta às respectivas áreas de atribuição das instituições que representam. (grifo 
nosso). 

16. Verifica-se que a consulta possui objeto precisamente definido, sendo 

possível a extração da tese, adequadamente articulado, e está acompanhada do 

                                                           
1 Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 
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parecer jurídico emitido pelo órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade 

consulente.   

17. Desse modo, atendidos os requisitos de admissibilidade, passa-se a 

análise de mérito. 

2.2. Do mérito 

2.2.1. Considerações Iniciais 

18. A presente consulta se refere à possibilidade de 

contratação/nomeação pelas Câmara Municipais, às suas custas, de advogado com 

a finalidade de defender ex-prefeito, nos julgamentos das Contas de Governo pelo 

Poder Legislativo, que, apesar de devidamente notificado, não tenha apresentado 

defesa ou constituído advogado para fazê-lo. 

19. A análise do mérito considera as teses contidas no Parecer da 

Assessoria Jurídica do Consulente, e nas manifestações da Secretaria de Licitações e 

Contratos e do Ministério Público de Contas do TCMGO, sendo as teses dos dois 

últimos corroboradas por esta Relatoria. 

2.2.2. Análise da Questão nº 1 

20. Transcrevo a questão apresentada, para melhor visualização: 

Q-1. “A Câmara Municipal poderá nomear/contratar advogado dativo para promover a defesa 

de ex-prefeito que não apresentou defesa em processo de julgamento do Parecer Prévio pela 

Rejeição das Contas do Governo exarado pelo Tribunal de Contas dos Municípios? ” 

a) Manifestação do órgão de Assessoria Jurídica do Consulente  

21. O Parecerista assevera que a Câmara deve nomear advogado para 

defender ex-prefeito municipal no âmbito do julgamento das Contas de Governo 

pelo Poder Legislativo, quando aquele não houver constituído um defensor. 
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b) Manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos - SLC 

22. A Secretaria de Licitações e Contratos, amparada em jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se pela impossibilidade de 

nomeação/contratação de advogado dativo para promover a defesa de ex-prefeito 

em processo de julgamento de contas pelo Poder Legislativo, em face da 

incompatibilidade com o art. 37, caput da Constituição Federal, que estabelece, 

dentre outros, o princípio da legalidade estrita e da moralidade como norteadores 

da Administração Pública. 

23. Segundo a referida jurisprudência, em uma possível 

contratação/nomeação de advogado para defender Prefeito, cujas Contas 

resultaram na emissão de Parecer Prévio pela Rejeição, os cidadãos pagariam pela 

defesa daqueles que os teriam lesado. 

c) Manifestação do Ministério Público de Contas - MPC 

24. O Ministério Público de Contas convergiu parcialmente com a 

manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos no que se refere à primeira 

questão, argumentando que: 

(...) a constituição de advogado e o pagamento pelos respectivos serviços devem 
ser promovidos pelo ex-prefeito, sendo bastante para o cumprimento dos 
preceitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo 
legal que a Casa Legislativa cientifique o titular das contas para que, em prazo 
razoável, exerça a faculdade de se defender. 

25. Reforçou, ainda, conforme julgados do STF, que não há 

obrigatoriedade que a defesa seja feita estritamente por advogado. 

26. Asseverou, também, que a defesa de agente público custeada pelo 

erário pode ocorrer excepcionalmente, nas situações abrangidas pela teoria do 

órgão, em que a ação do ente público se materializa por intermédio da pessoa do 

agente, desde que seja coincidente com o interesse público, em que a citada defesa 

será proporcionada por órgão legalmente instituído para tal finalidade, p. ex. 

Advocacia-Geral da União e Procuradorias dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 
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27. Por fim, conclui o Ministério Público de Contas que a ausência de 

constituição de advogado não implica afronta aos princípios constitucionais do 

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo suficiente a 

cientificação do titular das contas para se pronunciar, em prazo razoável, por meio 

próprio ou de advogado por ele contratado. 

d) Conclusão do Relator 

28. Previamente, esta Relatoria corrobora os posicionamentos da Unidade 

Técnica e do Ministério Público de Contas, quanto a impossibilidade de 

contratação de advogado pelo Poder Legislativo para promover a defesa de ex-

prefeito municipal em processo de julgamento de Contas com Perecer Prévio pela 

Rejeição, emitido por Tribunal de Contas. 

29. Conforme dispõe a Constituição Federal em seu art. 5º, incisos LIV, 

LV e LXXIV, é vedada a privação de liberdade ou de bens sem o devido processo 

legal, bem como é assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa tanto 

nos processos judiciais quanto administrativos e a assistência jurídica gratuita aos 

necessitados. 

30. Assim, depreende-se que nos processos de contas, passiveis de 

julgamento pelo Poder Legislativo, na forma do § 2º do art. 31 da Constituição 

Federal, também deve ser assegurado o exercício pleno do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa. 

31. Nesse sentido decidiu monocraticamente o Min. Celso de Mello: 

O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao 
chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas 
prerrogativas institucionais da câmara de vereadores, que o exercerá com o auxílio 
do tribunal de contas (CF, art. 31). Essa fiscalização institucional não pode ser 
exercida, de modo abusivo e arbitrário, pela câmara de vereadores, eis que – 
devendo efetivar-se no contexto de procedimento revestido de caráter político-
administrativo – está subordinada à necessária observância, pelo Poder Legislativo 
local, dos postulados constitucionais que asseguram, ao prefeito municipal, a 
prerrogativa da plenitude de defesa e do contraditório. A deliberação da câmara de 
vereadores sobre as contas do chefe do Poder Executivo local há de respeitar o 
princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de a resolução 
legislativa importar em transgressão ao sistema de garantias consagrado pela Lei 
Fundamental da República. 
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[RE 682.011, rel. min. Celso de Mello, j. 8-6-2012, dec. monocrática, DJE de 13-6-
2012.] 

32. Reconhece-se, portanto, que é direto do Prefeito Municipal que teve 

as contas rejeitadas por Parecer Prévio do respectivo Tribunal de Contas a devida 

notificação em prazo razoável, a apresentação de defesa quanto às irregularidades 

que lhe forem imputadas e os recursos em face das decisões que lhe forem 

desfavoráveis. 

33. No processo judicial, na forma do art. 103 do Código de Processo 

Civil, em regra, exige-se a representatividade das partes por advogado regularmente 

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

34. Porém, nos processos administrativos, a representatividade por 

advogado, é uma mera faculdade, conforme dispõe o art. 3º, inciso IV, da Lei nº 

9.784/1999, salvo quando a obrigatoriedade estiver prevista em lei. 

35. Os processos de contas, por sua vez, correspondem a um misto 

judicante e administrativo, em que a legislação aplicada aos Tribunais de Contas, de 

igual modo aos processos puramente administrativos, faculta aos seus 

jurisdicionados a representatividade por intermédio de advogados. 

36. Assim disciplina o art. 145 do Regimento Interno do Tribunal de 

Contas da União: 

Art. 145. As partes podem praticar os atos processuais diretamente ou por 

intermédio de procurador regularmente constituído, ainda que não seja 

advogado. 

37. A redação acima também é repetida pelo art. 140 do Regimento 

Interno deste Tribunal de Contas. 

38. Portanto, resta claro que a representatividade por advogado não é um 

requisito exigido para prática de atos processuais no âmbito dos Tribunais de 

Contas. 

39. Na esfera do Poder Legislativo, o julgamento das contas de Prefeito, 

decorre de um processo político-administrativo em que se busca a aferição de 

responsabilidade sobre ações de ordem contábil, financeira, orçamentária, 

http://www.tcm.go.gov.br/
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operacional e patrimonial, praticadas em função da atividade administrativa, que 

foram consideradas contrárias ao interesse público. 

40. Segundo Hely Lopes Meirelles2: 

No nosso regime municipal, o controle político-administrativo da Câmara 

compreende a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial, através do julgamento das contas do prefeito e de suas 

infrações político-administrativas sancionadas com cassação do mandato. 

41. Tal julgamento político, decorre da representação popular atribuída ao 

Poder Legislativo, a quem possui a competência constitucional de fiscalização do 

titular do Poder Executivo, a quem compete agir conforme o interesse público. 

42. Corrobora-se, portanto, a tese que afirma que no processo político-

administrativo deve-se respeitar o devido processo legal, o contraditório e ampla 

defesa. 

43. No entanto, para que os referidos princípios sejam aplicados exige-se 

que a parte seja notificada de todos os fatos que lhe forem imputados, seja 

concedido prazo razoável, bem como oportunidade para que sua defesa seja 

apresentada. 

44. A representatividade da parte por advogado não corresponde a uma 

obrigação, e sim mera faculdade, em que os atos de defesa poderão ser praticados 

diretamente pelo interessado.  

45. Portanto, esta Relatoria conclui que a Câmara Municipal não pode 

nomear/contratar dativo para promover a defesa de ex-prefeito em processo de 

julgamento de Contas, mesmo que o Parecer Prévio do Tribunal de Contas tenha 

sido pela Rejeição, sendo suficiente para atender os princípios constitucionais do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a cientificação do titular 

das contas em prazo razoável e seja oportunizada a apresentação de defesa, se 

assim o interessado desejar. 

                                                           
2 Direito Municipal Brasileiro, p. 608, 15ª ed., São Paulo, 2006, Malheiros Editores. 
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2.2.3. Análise da Questão nº 2 

Q2. “Se sim, a Câmara Municipal poderá pagar honorários a advogado para promover a defesa 
de ex-prefeito que não apresentou defesa em processo de julgamento do Parecer pela rejeição das 
Contas de Governo exarado pelo Tribunal de Contas dos Municípios? ” 

a) Argumentos do Parecer Jurídico do Consulente  

46. O parecerista não enfrentou o mérito quanto a responsabilidade pela 

realização da despesa pela Câmara Municipal. 

b) Manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos - SLC 

47. Em sua manifestação, a SLC assevera que a possibilidade de 

pagamento de honorários advocatícios para a defesa de ex-Prefeito esbarrada no 

princípio da legalidade insculpido no art. 37, caput da Constituição Federal, que 

exige efetiva previsão legal para a assunção de despesas pela Administração Pública. 

48. O descumprimento de tal regra configura ato de improbidade 

administrativa passível de sanção com fulcro no art. 10, inciso IX e art. 11, caput, 

ambos da Lei Federal nº 8.429/1992. 

c) Manifestação do Ministério Público de Contas – MPC 

49. Quanto ao questionamento em epígrafe, o MPC corrobora o 

posicionamento da Secretaria de Licitações e Contratos. 

d) Conclusão do Relator 

50. Esta Relatoria corrobora tal posicionamento utilizado pela Secretaria 

de Licitações e Contratos e referendado pelo Ministério Público de Contas, visto 

que é incompatível com os princípios básicos do ordenamento jurídico brasileiro a 

realização de despesa com serviços jurídicos, para promover a defesa de chefes de 

poder ou gestores no julgamento de contas realizado pelo Poder Legislativo, em 

face da ausência de previsão legal. 
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2.2.4. Análise da Questão nº 3 

Q3. “Se sim, em qual rubrica contábil estes gastos deverão ser contabilizados? ” 

a) Argumentos do Parecer Jurídico do Consulente  

51. Bem como no questionamento anterior, o Parecerista não enfrentou o 

mérito no que se refere a contabilização da despesa a que se refere. 

b) Manifestação da Secretaria de Licitações Contratos 

52. A Secretaria de Licitações e Contratos sugeriu, caso houvesse 

necessidade, que os autos fossem encaminhados à Secretaria de Contas Mensais de 

Gestão para manifestação acerca do referido questionamento. 

c) Manifestação do Ministério Público de Contas – MPC 

53. O Ministério Público de Contas concluiu que o terceiro 

questionamento restou prejudicado em função dos argumentos apresentados nos 

anteriores. 

d) Conclusão do Relator 

54. Esta relatoria corrobora os posicionamentos exarados pela Secretaria 

de Licitações e Contratos e Ministério Público, por entender que o Tribunal não 

deve emitir resposta para o terceiro questionamento da consulta em face da 

ausência de previsão legal que autorize a realização da despesa a que se refere. 

55. Bem como, entende ser desnecessária a oitiva da Secretaria de Contas 

Mensais de Gestão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 III – DA PROPOSTA  

56. Em face do exposto, proponho que este Tribunal Pleno adote a 

minuta de decisão que submeto à sua apreciação para: 
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III -  CONHECER DA CONSULTA, em virtude do cumprimento 

dos requisitos de admissibilidade do art. 31 e 32 da Lei Estadual nº 15.958/2007, 

outorgando-lhe eficácia normativa geral; 

IV -  RESPONDER AO CONSULENTE que: 

c) Q1. Não é possível a contratação/nomeação de advogado dativo 

pelas Câmaras Municipais para a defesa de Ex-Prefeito em processo de julgamento 

do Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas, em face da ausência de 

previsão legal que exija a representação da parte interessada, por intermédio de 

advogado, para a realização dos atos oriundos do processo de julgamento político-

administrativo. Ademais, é suficiente para o cumprimento dos preceitos 

constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa que a 

Casa Legislativa cientifique o titular das contas para que, em prazo razoável, exerça 

a faculdade de se defender. 

d) Q2. Não são permitidos pagamentos de honorários advocatícios 

pelas Câmaras Municipais, quando o objeto dos serviços tratar da defesa de Ex-

Prefeito no julgamento do Parecer Prévio emitido por Tribunal de Contas, em face 

da inexistência de previsão legal para realização de tais despesas, na forma do art. 

37, caput da Constituição Federal, sendo que o descumprimento deste preceito pode 

configurar ato de improbidade administrativa e submeter o ordenador da despesa 

às sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/1992. 

57. É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, em 8 de agosto de 

2019. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator  
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