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ESTADO DE MINAS GERAIS 
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 
 

O Advogado-Geral Adjunto do Estado, Dr. Roney Luiz Torres Alves da Silva, proferiu no 
Parecer abaixo o seguinte Despacho: 
“Aprovo. Em 01/07/2010” 
 
Procedência: Procuradoria de Obrigações da Advocacia Geral do Estado 
Interessado: Estado de Minas Gerais (Advocacia Geral do Estado e Tribunal de Contas do 
Estado) 
Número: 15.027 
Data:       1º de julho de 2010 
Ementa: 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. APLICAÇÃO DE 
MULTAS. AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EXECUÇÃO. 
LEGITIMIDADE ATIVA.  DISTINÇÃO EM FACE DO DEVER DE 
RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO MEDIANTE IMPUTAÇÃO DE 
DÉBITO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL: ADVOCACIA 
GERAL DO ESTADO. RITO PROCEDIMENTAL. VALORES 
ARRECADADOS. DEPÓSITO NA CONTA DO TESOURO. 

 
 
 

Relatório 
 
  Trata-se de expediente encaminhado pela Procuradora Chefe da Procuradoria 
de Obrigações ao Advogado Geral Adjunto do Estado de Minas Gerais, a propósito da 
execução de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas Estadual aos prefeitos e agentes 
públicos municipais. Com base em promoção aviada pelo Coordenador de Área de Cobrança 
Cível, entendeu-se cabível análise da matéria pela Consultoria Jurídica, com o esclarecimento 
de que os valores arrecadados nas ações ajuizadas pela AGE “são depositados em conta 
corrente de titularidade do Tribunal de Contas e não na conta do Tesouro Estadual”. 
 
  Nos termos da r. promoção, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão 
publicada em 21 de maio de 2010,  decidiu ao julgar o Agravo Regimental no REsp nº 
1.181.122-RS, que  “Diversamente da imputação de débito/ressarcimento ao erário, em que se 
busca a recomposição do dano sofrido pelo ente público, nas multas há uma sanção a um 
comportamento ilegal da pessoa fiscalizada”, motivo por que “têm o escopo de fortalecer a 
fiscalização desincumbida pela própria Corte de Contas, que certamente perderia em sua 
efetividade caso não houvesse previsão de tal instrumento sancionador.” Com base em tais 
ponderações, asseverou que “A solução adequada é proporcionar ao próprio ente estatal ao 
qual esteja vinculada a Corte de Contas a titularidade do crédito decorrente da cominação da 
multa por ela aplicada no exercício de seu mister”, sendo nesse o entendimento doutrinário 
defendido por Jorge Ulisses Jacoby Fernandes e o Tribunal de Contas da União por meio da 
Portaria nº 209, de 26.06.2001 e Portaria-SEGECEX nº 9, de 18.08.2006. Por fim, concluiu o 
Superior Tribunal de Justiça: 
 

“10. Logo, mesmo nos casos em que a Corte de Contas da União 
fiscaliza outros entes que não a própria União, a multa eventualmente 
aplicada é revertida sempre à União – pessoa jurídica a qual está 
vinculada – e não à entidade objeto da fiscalização. 
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11. Este mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação aos 
Tribunais de Contas Estaduais, de modo que as multas deverão ser 
revertidas ao ente público ao qual a Corte está vinculada, mesmo se 
aplicadas contra gestor municipal. 
12. Dessarte, a legitimidade para ajuizar a ação de cobrança relativa 
ao crédito originado de multa aplicada a gestor municipal por Tribunal 
de Contas é do ente público que mantém a referida Corte – in casu, o 
Estado do Rio Grande do Sul -, que atuará por intermédio de sua 
Procuradoria.” 
 

  Em face da dissidência presente na 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça e 
malgrado autorização para devolução dos expedientes encaminhados pelo TCE/MG para 
cobrança, foi ponderada a necessidade de uniformização de procedimentos, mormente 
considerando-se a freqüência de encaminhamento de expedientes semelhantes às unidades da 
Advocacia Geral do Estado no interior.  
 
  Em face do entendimento de que é necessário uniformização de entendimento 
sobre a matéria, o expediente foi regularmente distribuído e submetido a exame. 
 
  É o breve relatório, passo a opinar. 
 

Parecer 
 
  No Direito Público contemporâneo, a atividade de controle exercida pelo 
Estado assume crescente relevância como mecanismo capaz de promover a licitude dos 
comportamentos públicos. A função de controle tem como instrumentos “a revisão dos atos, a 
anulação, a admoestação, e a punição dos agentes, sempre visando a reorientação do que está 
em curso, para obter o aperfeiçoamento”, sendo “inerente a processos de administração, 
notadamente públicos, em que o titular dos recursos é o contribuinte-cidadão, ensejando 
novos paradigmas de titularidade como interesses difusos ou interesses da própria 
coletividade”, ao que se acresce a natureza de direito fundamental. (FERNANDES, Jorge 
Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 1.ed., 2 tiragem. 
Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 32-33; 36-37) 
 
  A atuação das Cortes de Contas afigura-se como meio próprio à busca da 
economicidade, eficiência na gestão administrativa e, principalmente, regularidade nos 
comportamentos estatais. Para tanto, a Constituição da República estabeleceu como 
competência do Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio sobre as contas prestadas 
anualmente pelo Chefe do Executivo; o julgamento das contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da Administração direta e indireta e, ainda, 
de que resulte prejuízo ao erário; aplicação das sanções previstas em lei aos responsáveis das 
ilegalidades; fixação de prazo para o órgão ou entidade adotar providências necessárias ao 
exato cumprimento do ordenamento, sustando a execução do ato, se não atendido. Nesse 
sentido já ensinava Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo. 
30ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 685) e analisa, com especificidade, Edmir Netto de 
Araújo (ARAÚJO, Edmir Netto. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, 
p. 1140-1141). 
 
  A inserção do Tribunal de Contas no sistema constitucional de distribuição de 
competências deu-se com o reconhecimento de que se trata de órgão público especializado e 
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auxiliar do Legislativo no exercício do controle externo das finanças públicas. Dentre as 
competências constitucionais, destaca-se a sua tarefa de aferir a juridicidade administrativa no 
uso e guarda do patrimônio público, assegurando fidelidade na execução orçamentária e 
excluindo comportamentos prejudiciais ao erário. Não se trata de controle meramente formal 
do cumprimento de procedimentos e formalidades especiais, mas de fiscalização capaz de 
assegurar a legalidade no uso dos recursos e bens públicos, sob os aspectos operacionais, 
orçamentários, patrimoniais, contábeis e financeiros. O status conferido pela Constituição de 
1988 ao Tribunal de Contas, com independência administrativa e financeira, bem como 
prerrogativas e vantagens reconhecidas aos seus membros, é proporcional à seriedade do 
munus que lhe foi imposto. 
 
  Assevera Luciano Ferraz que o Tribunal de Contas  

“comparece como um complexo orgânico (despersonalizado) aplicado 
ao exercício de função constitucionalmente assentada, própria, de 
natureza administrativa, consoante nosso entendimento. Obviamente, 
é-lhe atribuído o exercício de função estatal, na qualidade de órgão 
integrante da estrutura do Estado.  
Entretanto, por força de suas peculiaridades institucionais, 
consagradas pela própria Constituição, o Tribunal de Contas não se 
subordina a qualquer órgão superior.” (FERRAZ, Luciano de Araújo. 
Controle da administração pública: elementos para a compreensão dos 
Tribunais de Contas. Belo Horizonte:  Mandamentos, 1999, p. 139-
140) 

 
  Não sendo considerado um poder, certo é que “Estruturalmente (do ponto de 
vista orgânico), o Tribunal de Contas integra o Poder Legislativo”, lhe sendo assegurada 
ampla autonomia e exercício de competências exclusivas, donde resulta a sua caracterização 
como “órgão de relevância constitucional” (FERRAZ, Luciano de Araújo. Controle da 
administração pública: elementos para a compreensão dos Tribunais de Contas, op. cit., p. 
141-142; 209) Também  Eduardo Lobo Botelho Gualazzi, valendo-se do ensinamento de Hely 
Lopes no sentido de que “não exercendo funções legislativas, nem judiciais, o Tribunal de 
Contas só pode ser classificado como órgão administrativo independente, de cooperação com 
o Poder Legislativo na fiscalização financeira e orçamentária, consoante suas atribuições 
constitucionais”, conclui: 
 

“Assim, pode-se definir o Tribunal de Contas, no Brasil, como o 
órgão administrativo parajudicial, funcionalmente autônomo, cuja 
função consiste em exercer, de ofício, o controle externo, fático e 
jurídico, sobre a execução financeiro-orçamentária, em face dos três 
Poderes do Estado, sem a definitividade jurisdicional.” (GUALAZZI, 
Eduardo Lobo Botelho. Regime Jurídico dos Tribunais de Contas. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 185; 187)  

 
  Nesse contexto, diante de situações em que se depare com irregularidades de 
contas, cabe ao Tribunal de Contas reconhecer as ilegalidades em seu julgamento, prolatando 
acórdãos condenatórios que podem determinar o ressarcimento do dano pelo responsável e/ou 
pagamento de multa pela irregularidade presente na espécie. O fundamento para o exercício 
de tal competência encontra-se no artigo 71, III da Constituição da República que prevê 
competência do Tribunal de Contas para “aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de 
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras 
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cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.” É certa, ainda, a possibilidade de 
aplicar multa nos casos em que a legislação prevê como, v.g., na hipótese de infração grave às 
normas jurídicas. Com efeito, a multa proporcional ao dano causado ao erário decorre de 
expressa determinação constitucional originária (artigo 71, VIII da CR) e é uma entre as 
sanções passíveis de cominação. A ela se acrescem outras como, p. ex., a multa prevista no 
artigo 5º, § 1º da Lei de Crimes Fiscais, passível de ser aplicada pelo Tribunal de Contas 
consoante o § 2º do citado dispositivo. Trata-se de determinação oriunda da Lei Federal nº 
10.028/00 que alterou o Código Penal e o Decreto-lei nº 201/67 que dispõe sobre 
responsabilidade de prefeitos e vereadores. 
 
  Destarte, diante de autorização do ordenamento de regência, vislumbra-se a 
legitimidade de a decisão da Corte de Contas fixar débito indenizatório e/ou cominar multa a 
ser paga pelo responsável. Nos termos do artigo 71, § 3º da Constituição da República, “As 
decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título 
executivo”. Também a Constituição Mineira estabelece, nos artigos 76, § 3º e 180, § 2º, que 
as decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia 
de título executivo, sendo a norma reiterada no artigo 75 da Lei Complementar Estadual nº 
33/94. É a fixação do montante no acórdão prolatado pelo Tribunal de Contas que tornará 
líquido o valor a ser cobrado em sede de execução judicial. 
 
  Diante da condenação pelo Tribunal de Contas, é cabível que o próprio agente 
promova o pagamento da obrigação, espontaneamente. No entanto, o adimplemento 
voluntário pode não ocorrer e, ainda, não se estar diante de hipótese de autoexecutoriedade 
administrativa (como a prevista no artigo 75, § 6º, I da Lei Complementar Estadual nº 33/94). 
Nos casos em que não há pagamento espontâneo nem se trata de autoexecutoriedade 
administrativa, é cabível a cobrança forçada, em Juízo, por parte do titular do montante 
pleiteado. E é exatamente a propósito da titularidade dos valores a serem executados 
judicialmente, em razão de condenações impostas pelos Tribunais de Contas, que se instaura a 
controvérsia ora em exame. 
 
  A esse respeito, é mister fixar premissa basilar: o legitimado ativo para pleitear 
em Juízo a cobrança forçada de qualquer débito é o titular do direito consagrado no 
instrumento exeqüendo. No caso das condenações impostas pelos Tribunais de Contas, 
especificamente quanto à determinação de ressarcimento ao erário, o titular do direito à 
indenização é a pessoa jurídica de direito público prejudicada com a irregularidade que 
ensejou a condenação. Assim sendo, se um agente público municipal comete um ilícito e 
causa prejuízo ao Município, o titular do direito de ser ressarcido é exatamente o Município. 
Referida premissa deve ser considerada inclusive quando se trata de ação de execução 
ajuizada com base em título oriundo de Tribunal de Contas do Estado, competente para 
realizar a fiscalização na espécie. Se foi o Município quem restou prejudicado e é ao seu 
patrimônio que deve ser reincorporado o valor indevidamente excluído, é o próprio 
Município, por meio do seu órgão de representação judicial, quem detém a legitimidade ativa 
para ajuizamento da ação de execução do “decisum” do Tribunal de Contas, cujo resultado 
final deixará indene o patrimônio local. 
 
  Situação diversa ocorre na hipótese de imposição, pela Corte de Contas, de 
multa em razão de ilicitude verificada na espécie. Aqui, o que está em jogo não é qualquer 
prerrogativa do Município ou da pessoa administrativa atingida pela irregularidade 
reconhecida pelo Tribunal de Contas. No caso da multa, a competência atingida é a da própria 
Corte de Contas que, em inúmeros casos, integra pessoa federativa diversa da fiscalizada. É a 
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falta de respeito às determinações e fiscalização do Tribunal de Contas, bem como a 
necessidade de fazer prevalecer as decisões da mencionada Corte, que justifica a punição do 
infrator. 
 
  Afigura-se despiciendo até mesmo que esteja expressa a legitimação para 
cobrança da penalidade, uma vez que a mesma resulta diretamente da atividade fiscalizatória 
do referido Tribunal. Se o objetivo da multa é sancionar ilícitos anteriores e coibir a prática de 
novas irregularidades, tem-se claro que o montante fixado não possui qualquer outro vínculo 
senão com a efetividade da competência exercida pela Corte de Contas. Não se confunde com 
a recomposição do patrimônio da pessoa federativa ou administrativa prejudicada com a 
ilicitude. Ao contrário, trata-se de sanção cuja aplicação consubstancia atribuição específica 
do Tribunal de Contas, no exercício do controle externo que lhe foi imputado pela 
Constituição da República. 
 
  Como aduz moderna doutrina no tocante às sanções aplicadas pelas Cortes de 
Contas: 
 

 “Trata-se de importante mecanismo de controle atribuído aos 
Tribunais de Contas, visando fortalecê-los, porquanto mediante 
instrumento sancionadores são alcançados os resultados dissuasórios a 
médio e longo prazo. A sanção é a pena com a qual o Estado busca 
garantir a execução de uma obrigação.  
O sistema de controle exige que o órgão controlador detenha 
mecanismos próprios para impor a vontade do Estado. Nesse passo, a 
Constituição outorgou, aos Tribunais de Contas, medidas 
intimidativas, para impedir a simles esquiva da obrigação por parte 
dos responsáveis.” (GUERRA, Evandro Martins. Os controles externo 
e interno da Administração Pública. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 
2005, p. 183)  

 
  Esclarecido que a multa consiste em ato decorrente estritamente da 
competência do Tribunal de Contas, é mister definir quem detém a titularidade executiva dos 
valores fixados a essa título. Para tanto, cumpre atentar para o fato de que o Tribunal de 
Contas não possui personalidade jurídica própria, independente da pessoa federativa cuja 
estrutura integra. Assim sendo, o Tribunal de Contas da União é órgão da União Federal, 
assim como os Tribunais de Contas dos Estados são órgãos dos respectivos Estados-membros.  
 
  No RE nº 223.037-1, o Ministro Maurício Corrêa assentou que “como se sabe, 
os Tribunais de Contas, sendo órgãos auxiliares do Poder Legislativo, não têm personalidade 
jurídica distinta da dos Estados-Membros. A propósito, esta Corte, no julgamento do RE 
106.923-ES, Sydney Sanches, DJ de 12/08/88, assentou que os referidos tribunais, salvo na 
hipótese em que, como autoridades coatores em processo de mandado de segurança, podem 
recorrer da decisão em defesa de sua competência constitucional, não estão autorizados a 
atuar como substitutos processuais para propor ou contestar ações relacionadas a seus 
julgados.” Trata-se de órgãos que ocupam um lugar especial, pois “Situam-se no âmbito do 
Poder Legislativo, do qual, porém, são autônomos, mas não para tornarem-se executores das 
decisões que proferem, já que tal incumbência, estranha às suas atribuições, deve ser realizada 
pelos órgãos próprios da Administração Pública, a exemplo da Advocacia-Geral da União e 
das Procuradorias dos Estados.” 
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  Por se tratar de parte orgânica de pessoas federativas que, por meio da estrutura 
das Cortes de Contas, exercem a atividade de controle externo, tem-se que as multas fixadas 
pelo TCU deverão ser executadas pelo órgão de representação judicial da União (Advocacia 
Geral da União), assim como aquelas determinadas pelos Tribunais de Contas Estaduais 
deverão ser executadas por seus órgãos de representação judicial (Procuradorias dos Estados 
e, em Minas Gerais, Advocacia Geral do Estado). É interesse dos próprios entes federativos 
(União e Estados) ver as decisões dos Tribunais de Contas preservadas, mormente aquelas 
que consubstanciam punição regular e constitucional de ilícitos prejudiciais à juridicidade 
administrativa.  Malgrado seja certa a independência administrativa e financeira do Tribunal 
de Contas, a quem também não se impõe subordinação hierárquica quanto ao exercício das 
típicas funções determinadas constitucionalmente, é certa a sua integração na estrutura 
orgânica do Estado, bem como a necessidade de respeitar a unicidade patrimonial da pessoa 
federativa em comento. Consequentemente, cabe ao órgão de representação judicial do Estado 
a atuação, em Juízo, em defesa da efetividade das decisões daquela Corte de Contas. Repita-
se, portanto, que o ente federativo a que se vincula o Tribunal de Contas é quem detém 
competência executória na espécie, a ser exercida pelo respectivo órgão de representação 
judicial (Advocacia Geral da União ou Procuradorias dos Estados). 
 
  Não se ignora sólidos e reiterados posicionamentos em sentido contrário 
afirmando que os Estados-Membros não possuem legitimidade para ajuizar execução de título 
que condena Prefeito ou agente público municipal ao pagamento de multa em razão de 
irregularidades na prestação de contas do Município (Agravo Regimental no Agravo nº 
1.215.704-RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma do STJ, DJe de 02.02.2010; Agravo 
Regimental no REsp nº 1.065.785-RS, rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma do STJ, DJe de 
29.10.2008 e REsp nº 1.117.685-MT, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJe de 
11.02.2010). Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 
 

“Processual Civil. Agravo Regimental. Execução de multa imposta a 
ex-prefeito municipal por Tribunal de Contas Estadual. Legitimidade 
ativa do Município beneficiário da condenação. Precedentes do STJ e 
STF.” (Agravo Regimental no Agravo nº 1.138.822-RS, rel. Min. 
Teori Albino Zavascki, 1ª Turma do STJ, DJe de 13.05.2010) 

 
  Também o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já consagrou que “O Estado de 
Minas Gerais não detém legitimidade para a execução de multa aplicada a servidor municipal, 
pois malgrado a condenação origine-se do Tribunal de Contas do Estado, é certo que os 
valores recolhidos deverão se destinar ao Município.” (Processo nº 1.0024.06.224.663-2/002, 
rel. Des. Alberto Vilas Boas, TJMG, DJMG de 16.06.2009) Na mesma linha de raciocínio, 
tem-se os seguintes acórdãos: Processo nº 1.0073.08.038.355-4/001, rel. Des. Barros 
Levenhagen, TJMG, DJMG de 09.04.2010; Processo nº 1.0024.07.687585-5/001, rel. Des. 
Kildare Carvalho, TJMG, DJMG de 02.10.2009; Processo nº 1.0347.08.009218-7/001, rel. 
Des. Kildare Carvalho, TJMG, DJMG de 18.09.2009.  
  No próprio julgamento levado a efeito no Agravo Regimental no REsp nº 
1.181.122-RS, o Ministro Humberto Martins, ilustre prolator do voto vencido, asseverou:  
 

“Essa multa, que é aplicada pela Corte de Contas estadual, não se dá 
em razão – nem para a manutenção do exercício da atividade 
fiscalizadora. O custeio desta ocorre por meio de impostos ou, em 
alguns casos, por taxas. A multa é, na verdade, uma sanção em face da 
lesão aos princípios administrativos, e que acaba por gerar um dano 
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aos titulares do patrimônio público, no caso dos autos, o município e 
os seus habitantes. 
Não se desconhece que a atividade fiscalizatória gera um custo para o 
Estado-membro. Este fato poderia até mesmo levar ao entendimento 
de que os recursos auferidos com a imposição das multas deveriam ser 
destinados à manutenção dessa atividade de fiscalização exercida pelo 
Tribunal de Contas. 
Esse entendimento, contudo, não pode prosperar. O município só se 
submete ao controle do Tribunal de Contas porque assim o quis a 
Carta Federal de 1988. Trata-se, na verdade, de um ‘ônus’ atribuído a 
um órgão estadual, a ser custeado com os recursos do próprio Estado. 
Não se está aqui a dizer nenhum absurdo jurídico. Esse fenômeno – de 
um órgão estadual despender recursos em benefícios de outro ente 
federativo -, não ocorre exclusivamente na atividade fiscalizadora do 
Tribunal de Contas. Basta ver, por exemplo, a atuação do Ministério 
Público estadual na defesa do patrimônio público municipal. 
Obviamente que ao impor essas obrigações ao Estado, a Constituição 
não o deixou desamparado, oferecendo-lhe, em contrapartida, uma 
fatia maior no sistema de repartição das receitas tributárias do que a 
que foi concedida aos municípios. 
Portanto, é plenamente concebível que as multas decorrentes da 
atividade fiscalizatória do Tribunal de Contas estadual sejam 
destinadas a outro ente federativo, e não para o custeio e manutenção 
do órgão estadual. 
Sendo assim, e levando-se em consideração tudo o que foi até aqui 
exposto, não há como fugir da conclusão de que a multa aplicada às 
autoridades municipais que infringem as regras da legislação 
orçamentária e financeira, beneficia a pessoa jurídica da qual o agente 
público faz parte, sendo esta, portanto, a legitimada a ingressar com a 
ação de cobrança.” 

 
  Com a devida vênia dos fundamentos transcritos “in retro”, esclarece-se que 
reconhecer a titularidade da multa aplicada pelo Tribunal de Contas ao ente federativo (no 
caso, o Estado de Minas Gerais) não tem qualquer relação com o custeio do controle externo. 
A razão pela qual pertine ao Estado-Membro a execução das multas aplicadas a agentes 
públicos municipais é o fato de o sancionamento consistir competência do Tribunal de 
Contas, órgão que, malgrado independente administrativa e financeiramente, integra a citada 
pessoa federativa. Ao contrário do que se afirmou, a multa incide, sim, em razão do exercício 
da atividade fiscalizadora e como instrumento assecuratório da sua efetividade. O simples fato 
de se tornar aplicável em razão de ofensa a princípios administrativos em outra esfera (o 
Município), não altera a titularidade da competência que fundamenta a sua aplicação, a saber, 
a fiscalização pelo Estado-Membro. O fato de haver dano ao Município e seus habitantes 
enseja o ressarcimento ao erário local, obrigação distinta do sancionamento por meio da 
multa. Consoante já se explicitou, o dever de indenizar é uma das conseqüências possíveis 
diante da irregularidade das contas e o titular do montante a ser restituído é o Município, 
consoante já se explicitou. Esse prejuízo a ser ressarcido ao Município não implica, contudo, 
mutação da titularidade de outra conseqüência possível no caso de irregularidade das contas: a 
multa. Esta penalidade é competência da Corte de Contas e, portanto, o seu montante deverá 
ser executado pelo ente federativo de que faça parte o Tribunal de Contas. Se quem aplicou a 
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multa foi o Tribunal de Contas do Estado, é o Estado-membro quem deverá promover a 
cobrança forçada do seu valor. 
 
  O Ministro Campbell Marques ao exarar o posicionamento vencedor no 
Agravo Regimental no REsp nº 1.181.122-RS elucidou a distinção da cobrança do 
ressarcimento pelo prejuízo sofrido por ente público e a aplicação das multas como 
sancionamento de um comportamento ilegal: 
 

“Diversamente da imputação de débito/ressarcimento ao erário, em 
que se busca a recomposição do dano sofrido pelo ente público, nas 
multas há uma sanção a um comportamento ilegal da pessoa 
fiscalizada, tais como, verbi gratia, nos casos de contas julgadas 
irregulares sem resultar débito: descumprimento das diligências ou 
decisões do Tribunal de Contas; embaraço ao exercício das inspeções 
e auditorias; sonegação de processo, documento ou informação; ou 
reincidência no descumprimento de determinação da Corte de Contas. 
Observo, portanto, que tais multas têm por escopo fortalecer a 
fiscalização desincumbida pela própria Corte de Contas, que 
certamente perderia em sua efetividade caso não houvesse a previsão 
de tal instrumento sancionador. 
Em decorrência dessa distinção essencial entre ambos – imputação de 
débito e multa – é que se merece conferir tratamento distinto. 
Penso que a solução adequada é proporcionar ao próprio ente estatal 
ao qual esteja vinculada a Corte de Contas a titularidade do crédito 
decorrente da cominação da multa por ela aplicada no exercício de seu 
mister. 
Isso porque, como dito, tais multas são instrumentos utilizados pelas 
próprias Corte de Contas para fazer valer suas atribuições 
constitucionais, não integrando o crédito decorrente de tais 
penalidades o patrimônio dos entes fiscalizados, ao contrário do que 
ocorre nos casos de imputação de débito, em que há, nitidamente, a 
recomposição do erário dos referidos entes.” 

 
  Foi, ainda, o Ministro Campbell Marques quem elucidou o equívoco a 
propósito do Recurso Extraordinário nº 223.037-1, ao prolatar seu voto no julgamento do 
Agravo Regimental do REsp nº 1.181.122-RS. Indicou o Ministro do STJ o equívoco 
jurisprudencial ao interpretar a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 223.037-1/SE, 
relatado pelo Ministro Maurício Corrêa. Na ementa do referido acórdão da Corte Suprema, 
restou assentado que “A ação de cobrança somente pode ser proposta pelo ente público 
beneficiário da condenação imposta pelo Tribunal de Contas, por intermédio de seus 
procuradores que atual junto ao órgão jurisdicional competente.” Daí retirou-se a exegese de 
que em qualquer modalidade de condenação, seja imputação de débito, seja por multa, o ente 
estatal sob o qual atuasse o gestor autuado seria competente para comprar a reprimenda. 
Pontuou o Ministro Mauro Campbell que o o Ministro Maurício Corrêa “jamais caminou por 
tal senda” e no julgado do STF “em nenhum momento se atribuiu aos entes fiscalizados a 
qualidade de credor das multas cominadas pelo Tribunal de Contas. Na realidade, o 
julgamento assentou que nos casos de ressarcimento ao erário a pessoa jurídica que teve seu 
patrimônio lesado é quem – com toda razão – detém a titularidade do crédito consolidado no 
acórdão da Corte de Contas.” 
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  A razão do equívoco decorre do fato de, na situação apreciada pelo Supremo 
Tribunal Federal, tratar-se de imputação de débito a ex-prefeito, com execução pelo Tribunal 
de Contas do Estado de Sergipe: 
 

“O Supremo Tribunal entendeu que nem o Tribunal de Contas nem o 
Ministério Público especial que atua perante a referida Corte possuem 
titularidade, legitimidade ou interesse imediato e concreto em cobrar a 
dívida. Definiu que a ação de cobrança somente poderia ser ajuizada 
pelo ente público beneficiário da condenação imposta, por meio da 
Advocacia-Geral da União ou das Procuradorias dos Estados (não 
mencionou a Procuradoria dos Municípios.  
Do referido julgado, muito embora não tenha se referido 
expressamente às Procuradorias Municipais, extrai-se que, nos casos 
de imputação de débito/ressarcimento ao erário, o crédito é 
titularizado pelo ente público cujo patrimônio fora atingido, devendo 
ser cobrado pelo respectivo representante judicial, ou seja, a 
Advocacia-Geral da União, se o patrimônio atingido for da União, a 
Advocacia-Geral da União/Procuradoria-Geral Federal, nos casos de 
patrimônio das autarquias ou fundações públicas federais, e assim por 
diante em relação aos entes estaduais e municipais.  
Isso não significa, por certo, que o mesmo tratamento deve ser 
conferido às multas, cuja origem é totalmente diversa.”  

 
  Analisando o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 
223.037-1, denota-se que, de fato, a execução proposta pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Sergipe encontrava-se fundada em decisão que imputara dívida no valor de Cr$ 7.375.712,04 
(sete milhões, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e doze cruzeiros e quatro centavos) 
ao ex-Prefeito Municipal de Carira, em razão do não adimplemento do débito. É certo que a 
imputação de débito pelos Tribunais de Contas ocorre em face do dever de ressarcimento do 
erário prejudicado com irregularidades administrativas. Embora cabível, nesses casos, 
cumulação com penalidade de multa, inexiste qualquer menção à essa penalidade no 
mencionado acórdão do STF. Ao contrário, ao recusar competência executória ao próprio 
Tribunal de Contas, bem como ao Ministério Público, o STF valeu-se da lição de José Afonso 
da Silva para afirmar que, em caso de imputação de débito ou multa com eficácia de título 
executivo, cabe ao Tribunal [de Contas] providenciar a cobrança, determinando à Advocacia-
Geral da União [no caso a Procuradoria Geral do Estado] o ajuizamento da execução, sob 
pena de responsabilidade. Referida ponderação em nada exclui a distinção entre a 
legitimidade dos créditos oriundos de eventual condenação das Cortes de Contas: dever de 
ressarcimento consagrado por meio de imputação de débito – titularidade da pessoa pública 
prejudicada com a irregularidade; multa – titularidade da pessoa federativa em cuja estrutura 
integra-se o Tribunal de Contas. 
 
  Nesse sentido, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes assevera que, na atualidade, 
“tem prevalecido o entendimento de que a competência para cobrar os títulos executivos é da 
Advocacia-Geral da União ou das procuradorias do Estado ou Município, conforme o caso. 
Explica-se tal posição porque o beneficiário desse título executivo foi lavrado, visando 
repetição do indébito, reparação do dano, o legitimado ativo para proceder a execução é o 
titular que teve o patrimônio lesado. (...) Diferentemente ocorre quando se trata de execução 
de multa: nesse caso, a dívida é sempre cobrada em favor do ‘cofre’ que mantém o tribunal de 
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contas.” (FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e 
competência. 1.ed., 2 tiragem. Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 625) 
 
  Observe-se, no tocante à referida cobrança forçada das multas aplicadas pela 
Corte de Contas no exercício das suas funções institucionais, que a atuação das Procuradorias 
dos Estados encontra-se fundamentada até mesmo em razão do princípio da simetria que 
obriga a reprodução obrigatória do modelo decorrente de normas da Constituição da 
República, sob pena de inconstitucionalidade material. 
 
  O princípio da simetria vincula os entes políticos integrantes da federação 
brasileira desde a regulação do processo legislativo até a organização de instituições como o 
Tribunal de Contas, passando até mesmo pela estruturação da Administração Pública em 
certos aspectos. O Pleno do Supremo Tribunal Federal já entendeu que os “Estados-membros, 
na elaboração de seu processo legislativo, não podem afastar-se do modelo federal ao qual 
devem sujeitar-se obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput)” (ADI nº 102-RO, rel. Min. 
Maurício Corrêa, Pleno do STF, DJU de 29.11.02, p. 17), o que atinge os “projetos de lei 
sobre a criação e extinção de cargos públicos, de aplicação obrigatória no Estado-membro” 
(ADI nº 249-RJ, rel. Min Néri da Silveira, Pleno do STF, DJU de 17.12.99, p. 02), a edição 
medidas provisórias (ADI nº 425-TO, rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno do STF, DJU de 
19.12.03, p. 19), a estruturação e atribuição de órgãos públicos (ADI nº 2719-ES, rel. Min. 
Carlos Velloso, Pleno do STF, DJU de 25.04.03, p. 32), bem como a organização e 
composição dos Tribunais de Contas (ADI-MC nº 2.884-RJ, rel. Min. Celso de Mello, Pleno 
do STF, julgada em 02.12.04).  
 
  Clássico é o entendimento de que o modelo federal da Corte de Contas é 
obrigatório o âmbito estadual. Isto significa ser imperioso fazer inserir na Constituição 
Estadual e na legislação local a estrutura basilar delineada para o Tribunal de Contas da União 
da CR. O Pleno do STF deixou ementado na ADI-MC nº 3.361, relatada pelo Ministro Eros 
Grau que “É firme o entendimento de que a estrutura dos Tribunais de Contas dos Estados-
Membros deve ser compatível com a Constituição do Brasil” (DJU de 22.04.05). Nesse 
mesmo sentido, o Ministro Celso de Mello, no voto condutor do acórdão unânime da ADI nº 
2.884-7, assentou que a Carta Federal, ao delinear o modelo de organização do Tribunal de 
Contas da União, o fez “extensível, de modo cogente e imperativo, à organização e 
composição dos Tribunais de Contas locais” que não poderiam, assim, ter estrutura diversa do 
TCU: 
 

“Vale enfatizar, pois, que esse entendimento – firmado no sentido de 
que os Estados-membros, na organização e composição dos 
respectivos Tribunais de Contas, devem observar o modelo normativo 
inscrito no art. 75 da Constituição da República – encontra-se 
consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 
155/99, Rel. Min. Ilmar Galvão – RTJ 158/764, Rel. Min. Moreira 
Alves – RTJ 160/772, Rel. Min. Francisco Rezek – RTJ 161/453-454, 
Rel. Min. Maurício Corrêa – RTJ 171/133, Rel. Min. Maurício Corrêa 
– RTJ 178/554-555, Rel. Min. Celso de Mello – RTJ 182/510-512, 
Rel. Min. Sydney Sanches – RTJ 183/144-145, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence – ADI 219/PB, Rel. Min. Sepúlveda Pertence – ADI 1.054-
MC/GO, Rel. Min. Francisco Rezek – ADI 1.566/SC, Rel. Min. 
Moreira Alves)”. (ADI nº 2.884-RJ, rel. Min. Celso de Mello, Pleno 
do STF, julgado em 02.12.04) 
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  Jorge Ulisses Jacoby Fernandes esclarece, com habitual percuciência jurídica: 

 
“A Constituição Federal não estabeleceu expressamente os poderes de 
fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. Seguindo o delineamento sistêmico de funções que 
adotou para outras atividades, definiu a competência do Tribunal de 
Contas da União, de forma detalhada, nos arts. 70 e 71, e, no art. 75, 
mandou aplicar, no que coubesse, as normas dispostas para aquela 
Corte, pertinentes à organização, composição e fiscalização. 
(...) 
Poderia um Estado criar na Constituição Estadual norma que conflite 
com o modelo federal? 
Responde, com propriedade, J. Cretella Jr. que ‘nenhuma Constituição 
de Estado-membro pode abrigar uma só regra jurídica constitucional 
que conflite com a correspondente regra jurídica constitucional 
federal’. Lapidarmente complementar: ‘a Constituição é a matriz. Dá 
os parâmetros a serem seguidos em todo o país’.” (Revista de 
Informação Legislativa, a. 36, n. 142, abril/junho de 1999, p. 169-170) 

 
  O citado doutrinador invoca, em sua obra “Tribunais de Contas do Brasil: 
Jurisdição e Competência”, a lição de José Guilherme Villela no sentido de que os Tribunais 
de Contas dos Estados Membros “estão adstritos a observar, em suas linhas básicas, modelo 
federal de fiscalização orçamentária e financeira, no qual se incluem as normas 
constitucionais da União sobre estrutura, prerrogativas, competência, organização e 
funcionamento de seu tribunal de contas”.  Adverte, ainda, para a decisão do STF no RE nº 
78.568-AM no sentido de que “Se o Estado-membro decide, à luz de seus próprios critérios e 
interesses, instituir um Tribunal de contas para auxiliar o legislativo na fiscalização financeira 
e orçamentária, deverá seguir, nas suas linhas fundamentais, o modelo federal”, ao que 
acresce a reflexão da Ministra Élvia Lordello Castelo Branco, amparada no Ministro Aliomar 
Baleeiro, na Representação nº 764-ES: “Desde que o Estado do Espírito Santo optou por 
seguir o modelo federal teria de fazê-lo nas linhas mestras que lhe dão eficácia.” 
(FERNANDES, JORGE Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e 
competência. Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 581-583)  
 
  Os transcritos posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários evidenciam que 
deve ser adotado, no âmbito do Estado, o modelo constitucional consagrado na Carta Magna 
Republicana a propósito do Tribunal de Contas da União, o que atinge inclusive a forma de 
representação judicial das Cortes de Contas Locais. Isto porque a representação judicial de 
uma instituição com competências como as atribuídas ao Tribunal de Contas consubstancia 
questão relativa à convivência entre diferentes órgãos do Estado, sendo o seu equilíbrio 
aspecto pertinente aos princípios federativo e da harmonia entre os poderes, ambos com 
balizas decorrentes de normas insertas no texto da Constituição da República, em razão da sua 
essencialidade à própria estabilidade estatal. Exatamente por consistir em aspecto ínsito ao 
equilíbrio entre órgãos fundamentais do Estado, é indispensável que as suas balizas decorram 
das normas da CR/88 referentes ao Tribunal de Contas da União. 
 
  Corrobora tal posicionamento a própria natureza orgânica do Tribunal de 
Contas, o que, a despeito da independência que lhe é característica no exercício das 
atribuições impostas, implica ser despido de personalidade jurídica e sujeito à representação 
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da pessoa política, esta sim o ente a quem se reconhece vontade própria, bem como 
capacidade para assumir obrigações e exercer direitos em nome próprio. 
 
  Ademais, cabe ao órgão de representação judicial do Estado, neste caso - a 
AGE/MG, a defesa do interesse público primário. Entender que a função do Procurador do 
Estado não é a defesa do governo, mas do interesse público de toda a sociedade, à luz do 
princípio da juridicidade, é aspecto fundamental para que se compreenda a estrutura da 
Administração e a representação das pessoas federativas no atual Estado Democrático de 
Direito.  
 
  Não se ignore, ainda, o fato de que às Cortes de Contas se reconhece 
excepcional capacidade judiciária para defender suas prerrogativas funcionais, na hipótese de 
eventual descumprimento das mesmas por órgão estatal diverso. No entanto, conforme 
assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:  
 

“O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MALGRADO 
FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DE AÇÃO MANDAMENTAL, 
NÃO TEM PERSONALIDADE JURÍDICA, POR SER MERO 
ÓRGÃO AUXILIAR DO PODER LEGISLATIVO (E A SUA 
PERSONALIDADE É MERAMENTE JUDICIÁRIA), NÃO 
PODENDO, POR ISSO MESMO, UTILIZAR-SE DO RECURSO 
ESPECIAL. 
NÃO É JURIDICO NEM LEGAL COMETER-SE AOS 
CONSELHOS DE CONTAS A LEGITIMAÇÃO PARA 
DEFENDER, EM JUÍZO (ATIVA OU PASSIVAMENTE), AS 
SUAS DECISÕES, MAS AS SUAS PRERROGATIVAS. 
INTERPRETAÇÃO DE TAL SORTE DILARGANTE, IMPORIA O 
DEVER DE SE CONCEDER AOS JUÍZES E TRIBUNAIS 
JUDICIÁRIOS, O PODER DE LITIGIAR, PELA VIA RECURSAL, 
PORFIANDO A MANUTENÇÃO DE SEUS JULGADOS E, 
TAMBÉM, A AUTORIDADE COATORA, NA AÇÃO DE 
SEGURANÇA, O DIREITO DE RECORRER, QUE É COMETIDO 
A PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO. 
ÓRGÃOS DA NATUREZA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS SÓ 
PODEM RESIDIR EM JUÍZO (E CONSEQUENTEMENTE 
RECORRER) NAS LIDES INTERNAS, EM CONFRONTO COM 
OUTROS ÓRGÃOS OU COM PODERES DO ESTADO E, NO 
MOMENTO EM QUE, ALGUM DESTES LHES RETIRE 
PRERROGATIVA OU LHES AFRONTE DIREITOS QUE LHES 
SÃO PRÓPRIOS, PORQUE INDESJUNGÍVEIS DE SEUS FINS 
CONSTITUCIONAIS.” (REsp nº 121.053-PB, rel. Min. Demócrito 
Reinaldo, 1ª Turma do STJ, Revista dos Tribunais, v. 750, p. 230)  

 
  Não deve ser confundida a capacidade judiciária excepcional, que é concedida 
aos Tribunais de Contas para estar em juízo na defesa de suas prerrogativas, com autorização 
para criação de órgão de representação judicial próprio. O Superior Tribunal de Justiça, ao 
decidir o REsp nº 504.920-SE, relatado pelo Ministro José Delgado, deixou ementado: 
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“1. Os Tribunais de Contas são partes ilegítimas para figurarem no 
pólo passivo de ação ordinária visando desconstituir ato de sua 
competência. 
2. Não deve ser confundida a capacidade judiciária excepcional, que 
lhe é concedida para estar em juízo na defesa de suas prerrogativas, 
bem como de figurar como autoridade coatora em mandado de 
segurança, com a legitimação ad causam necessária para a formação 
da relação jurídica formal. 
3. Os Tribunais de Contas não são pessoas naturais ou jurídicas, pelo 
que, conseqüentemente, não são titulares de direitos. Integram a 
estrutura da União ou dos Estados e, excepcionalmente, dos 
Municípios. 
4. A alta posição de permeio entre os poderes Legislativo e Executivo, 
sem sujeição a nenhum deles, embora de relevância para o controle da 
legalidade e da moralidade das contas públicas, não lhes outorga, só 
por esse fato, a condição de pessoa jurídica para figurar no pólo 
passivo de ação ordinária visando desconstituir ato que por ele foi 
praticado no exercício de sua competência. 
5. Peculiaridades do nosso sistema jurídico que exige obediência em 
face do querer constitucional. 
6. Recurso especial improvido.” (RSTJ, v. 175, p. 204) 

 
  Destarte, tem-se clara a pertinência de o Tribunal de Contas ver-se 
representado pela Advocacia Geral do Estado quando da execução das multas aplicadas no 
exercício das suas funções, tratando-se de modelo equivalente àquele imposto 
constitucionalmente, no âmbito federal, à advocacia pública e ao Tribunal de Contas da 
União. Conclui-se, portanto, que a Advocacia do Estado, órgão de representação judicial 
local, tem por competência realizar a defesa também dos atos da Corte de Contas à luz do 
princípio da juridicidade, sendo certo o cumprimento histórico de tal mister com a requerida 
eficiência. 
 
  A importância da estruturação dos órgãos de representação judicial surge clara 
como um desafio de superação das carências de pessoal e infra-estrutura patrimonial, na 
medida em que a efetividade do controle exercido pelas Cortes de Contas exige atuação 
efetiva por parte da advocacia pública da pessoa federativa a que pertençam os mencionados 
Tribunais.  
 
  Frise-se que a realidade contemporânea não mais se coaduna com controles 
formais cujos resultados finais terminem inócuos, esperando a sociedade brasileira que 
fiscalizações efetivas tornem-se atuação exemplar capaz de coibir que vícios eternizem-se nas 
práticas administrativas. Cabe ao próprio Estado buscar a efetividade máxima de decisões que 
consubstanciem a concretização de sua competência constitucional. Especialmente à 
advocacia pública cabe o comprometimento com a juridicidade dos comportamentos públicos, 
o que, sem dúvida, exige que se realizem as conseqüências jurídicas das decisões prolatadas 
por órgãos integrantes do Estado, exerçam eles atividade de natureza fiscalizatória ou 
atividade administrativa concreta. 
 
  No tocante ao procedimento, é certo que a condenação pelo Tribunal de Contas 
consubstancia título executivo. Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido, de modo 
reiterado: “A simples leitura do comando inserto no artigo 71, § 3º, da Constituição da 
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República de 1988 (combinado com o artigo 585, inciso VII, do CPC), permite concluir que 
as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas, por ocasião de procedimento fiscalizatório de 
que resulte aplicação de débito ou multa, têm eficácia de título executivo. A Carta da 
República prevê no artigo 37, § 5º, que as ações de ressarcimento ao erário são 
imprescritíveis.” (Processo nº 1.0713. 08.07790, rel. Desembargador Silas Vieira, 3ª Câmara 
Cível do TJMG, julgamento em 11.09.2008). 
 
  Referida natureza executiva do “decisum” prolatado pelas Cortes de Contas 
afasta a obrigatoriedade da inscrição em dívida ativa como condição indispensável à execução 
judicial. O Desembargador Edilson Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já 
esclareceu que “A caracterização de título executivo, um dos grandes avanços do modelo 
delineado pelo novo ordenamento jurídico, torna desnecessária a inscrição do débito na dívida 
ativa da Administração, sendo certo que a eficácia de título executivo alcança não só as 
decisões que determinarem ressarcimento decorrente de dano ou prejuízo ao erário, mas 
também as decisões que aplicarem multas, conforme as hipóteses legais.” (Processo nº 
1.0182.06.0000559-8/001, rel. Des. Edilson Fernandes, 6ª Câmara Cível do TJMG, 
julgamento em 21.07.2009). No mesmo sentido, outro acórdão do TJMG: 
 

“Constitucional. Processual Civil. Certidão de débito. Tribunal de 
Contas. Título executivo extrajudicial. Art. 71, § 3º, da CF. 
Desnecessidade de inscrição em dívida ativa. Procedimento comum. 
Tratando-se de título executivo extrajudicial, desnecessário seja o 
crédito, lastreado em certidão emitida pelo Tribunal de Contas, 
inscrito em dívida ativa.” (Processo nº 1.0686.08.220625-7/001, rel. 
Des. Manuel Saramago, TJMG, DJMG de 26.03.2010) 

 
  Contudo, malgrado não obrigatória, a inscrição em dívida ativa afigura-se 
cabível como meio de ensejar um rito de execução privilegiado do citado débito de natureza 
não tributária. Há maior celeridade quando se trata de cobrança de crédito oriundo de decisão 
do Tribunal de Contas por meio de certidão de dívida ativa, porquanto atrairá a incidência do 
rito da Lei de Execução Fiscal. Também já assentou a ilustre Desembargadora Mara Larsen 
Chechi, do Tribunal de Justiça Rio Grande do Sul: “A exeqüibilidade destes títulos 
extrajudiciais não depende de aprovação pela Câmara Municipal (formalidade só exigida para 
conferir eficácia a parecer prévio da Corte de Contas), tampouco pressupõe inscrição em 
dívida ativa – ressalvada a opção pelo rito da Lei nº 6.830/80, do que aqui não se cuida.” 
(Agravo de Instrumento nº 70017943267, rel. Des. Mara Larsen Chechi, 22ª Câmara Cível do 
TJRS, julgamento em 22.03.2007)  
 
  Conclui-se, assim, ser lícito à pessoa federativa optar pela execução do crédito 
referente à aplicação de multa pelo Tribunal de Contas por meio do rito da Lei Federal nº 
6.830/80, hipótese em que promoverá a inscrição do acórdão em dívida ativa. Contudo, é 
clara a desnecessidade de ajuizamento da execução pelo rito consagrado na Lei de Execução 
Fiscal, mesmo porque o crédito cobrado não possui natureza tributária, nem decorre de 
relação jurídico-tributária. Sendo assim, possível ao Estado ajuizar execução conforme o 
procedimento previsto no Código de Processo Civil, valendo-se da natureza executiva do 
acórdão do Tribunal de Contas determinada pelo artigo 71, § 3º da Constituição da República 
e pelo artigo 180, § 2º da Constituição do Estado de Minas Gerais. Dispensado está, à 
obviedade, processo de conhecimento para fins de restituição de valor a ser ressarcido ao 
Poder Público ou para cobrança de multa que tenha sido imposta. Isso porque o procedimento 
iniciar-se-á com a execução pelo rito do CPC ou da Lei Federal nº 6.830/80, conforme o caso. 
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  No âmbito do Estado de Minas Gerais, o artigo 75, § 2º da Lei Complementar 
Estadual nº 33/94 prevê que, diante da imputação de débito ou multa pelo Tribunal de Contas, 
o responsável será notificado para, no prazo em lei ou pelo Regimento Interno do TCE, 
efetuar e comprovar o recolhimento do valor devido, providência a ser observada em caráter 
prévio ao ajuizamento da execução, necessariamente.  
 
  Quanto à destinação dos recursos obtidos com a execução, é certo que a 
competência do Tribunal de Contas Estadual de aplicar multa de caráter punitivo e não 
ressarcitório implica que os valores arrecadados sejam revertidos em favor dos cofres da 
pessoa federativa cuja estrutura integra. Assim sendo, multas aplicadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado reverterão em favor do Estado Membro de que faz parte a Corte de Contas 
em questão. 
 
  No âmbito federal, a multa é recolhida aos cofres da União ou Tesouro 
Nacional, conforme aduziu o Ministro Campbell Marques no Agravo Regimental no REsp nº 
1.181.122-RS, ao citar a Portaria n. 209, de 26 de junho de 2001 (BTCU n. 46/2001), 
“relativa ao Manual para Formalização de Processos de Cobrança Executiva, no qual se 
destacou que ‘ a multa é sempre recolhida aos cofres da União ou Tesouro Nacional’”, ao que 
acrescentou a Portaria-SEGECEX n. 9, de 18.8.2006 que também dispôs: “A multa é sempre 
recolhida aos cofres da União ou Tesouro Nacional e sua execução judicial está sob a 
responsabilidade da Procuradoria-Geral da União/AGU.” Concluiu, assim, que “mesmo 
nos casos em que a Corte de Contas da União fiscaliza outros entes que não a própria União, a 
multa eventualmente aplicada é revertida sempre à União – pessoa jurídica a qual está 
vinculada – e não à entidade objeto da fiscalização.” Ademais, “Este mesmo raciocínio deve 
ser aplicado em relação aos Tribunais de Contas Estaduais, de modo que as multas deverão 
ser revertidas ao Estado ao qual a Corte está vinculada, mesmo se aplicadas contra gestor 
municipal”, sendo cabível a atuação da Procuradoria do Estado-Membro em questão. 
 
  Receita pública, conforme lição de Evandro Martins Guerra, define-se como 
“ ingresso ou entrada: conjunto de recursos obtidos junto à coletividade ou através de 
empréstimos para fazer face às obrigações do Estado, sem condição devolutiva ou baixa 
patrimonial, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.320/64.” (GUERRA, Evandro Martins. Os 
controles externo e interno da Administração Pública. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 
63) Trata-se de conceito mais restrito daquele do que adotado por Aliomar Baleeiro, segundo 
quem as quantias recebidas pelos cofres públicos são designadas “entradas” ou “ingressos”, 
sendo receita pública a entrada que se integra no patrimônio público sem quaisquer reservas, 
condições ou correspondência no passivo. As multas, que possuem caráter de penalidade, 
caracterizam-se como receitas derivadas, consoante orientação doutrinária uníssona 
(BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças e à política fiscal, op. cit., p. 
109-111 e GUERRA, Evandro Martins. Os controles externo e interno da Administração 
Pública, op. cit., p. 63).  
 
  Quanto às receitas derivadas, não é legítima a destinação vinculada dos valores 
arrecadados, a não ser diante de expressa e excepcional permissão normativa. O princípio da 
não vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa consagrado de modo 
absoluto no artigo 167, IV da Constituição, também incide no caso de penalidades aplicadas 
por órgãos públicos, integrando-se seus valores arrecadados no patrimônio da pessoa 
federativa ou administrativa em questão, mormente considerando-se ausência de 
determinação em sentido contrário.  
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  Com efeito, o grau de repercussão da independência administrativa e financeira 
outorgada ao Tribunal de Contas não implica que o recolhimento dos valores obtidos nas 
execuções das multas seja feito em conta própria, fora da conta do Tesouro Estadual. Afinal, o 
fato de um órgão ser independente, ou seja, originário da Constituição, sem subordinação 
hierárquica e com funções outorgadas diretamente pela Constituição, não exclui a não 
vinculação de receitas, nem mesmo significa que as receitas oriundas da sua atuação não 
integram o erário da pessoa federativa a que pertencem. Inadmissível, portanto, pretender-se a 
afetação exclusiva ao Tribunal de Contas dos valores arrecadados com base em multas por ele 
aplicadas. Daí se infere que, recebido o valor da multa em ação de execução, é mister que o 
mesmo seja entregue ao tesouro público estadual. 
 

Conclusão 
 
  Pelas razões expostas, opino pela execução das multas aplicadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais pela Advocacia Geral do Estado, depositando-se os 
valores arrecadados na conta do Tesouro Estadual. 
 
  À consideração superior. 
 
  Belo Horizonte, 30 de junho de 2010. 
 
 
  Raquel Melo Urbano de Carvalho 
      Procuradora do Estado 
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