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EMENTA: ADI 6987/SP - SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL – CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE 

AMPLIOU AS COMPETÊNCIAS DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA – NORMA DECLARADA 

INCONSTITUCIONAL. 

 

 

I. RELATÓRIO.  

O presente parecer jurídico tratará da decisão do SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL que declarou inconstitucional a competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa em proceder à tomada e ao julgamento anual das contas 

prestados pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

O processo diz respeito, em síntese, sobre a Ação Direta de 

Constitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República e tem por 

objeto o artigo 20, inciso VI, da Constituição do Estado de São Paulo1. 

Diante disso, este parecer abordará os principais aspectos legais 

exarados pela SUPREMA CORTE, bem como os fundamentos de fato e de direito 

que ensejaram o decisum. 

II. FUNDAMENTOS.  

O processo teve origem na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

em face da norma prevista na Constituição do Estado de São Paulo, que concedeu 

à Assembleia Legislativa (ALESP) a competência exclusiva para tomar e julgar, 

 
1 Artigo 20 - Compete, exclusivamente, à Assembleia Legislativa: […] VI - tomar e julgar, anualmente, as contas prestadas pela 
Mesa da Assembleia Legislativa, pelo Governador e pelo Presidente do Tribunal de Justiça, respectivamente, do Poder 
Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, e apreciar os relatórios sobre a execução dos Planos de Governo; 



 
 
 
 
 
anualmente, as contas prestadas pelos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário. 

O Procurador-Geral da República afirmou que a norma 

impugnada vulnerou o artigo 71, inciso II, da Constituição Federal2, que fixa a 

atribuição do Tribunal de Contas da União para julgar as contas dos 

administradores e dos responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da 

administração direta e indireta.  

Quando notificada, a Assembleia justificou que o Poder 

Legislativo tem se limitado a julgar as contas prestadas pelo Governador e os 

relatórios alusivos aos planos de governo, enquanto as contas prestadas pelos 

Chefes dos demais poderes continuavam sendo julgadas pelo Tribunal de Contas 

paulista. 

O MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO MENDONÇA, relator do 

processo, delineou que a Constituição do Estado de São Paulo não poderia 

atribuir à Assembleia Legislativa a competência exclusiva para a tomada e 

julgamento das contas prestadas pelos membros da respectiva Mesa, pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça e os demais Poderes. 

Em síntese, por contrariar os artigos 71, inciso II, e 75, caput, da 

Constituição Federal, o MINISTRO concluiu pela inconstitucionalidade das 

disposições do art. 20, inciso VI, da Constituição do Estado de São Paulo, que 

atribuiu, de forma ampla, à Assembleia Legislativa paulista a competência para 

tomar e julgar as contas prestadas pelos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário.  

 
2   Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao 
qual compete: [...] 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e 
indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem 
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 
 



 
 
 
 
 

É preservada, todavia, a competência da Assembleia 

Legislativa de São Paulo para a tomada e julgamento anual das contas 

prestadas pelo Governador, bem como para apreciação dos relatórios sobre a 

execução dos Planos de Governo. 

Diante disso, o eminente Relator propôs a elaboração da seguinte 

tese: “É inconstitucional norma de Constituição Estadual que amplia as 

competências de Assembleia Legislativa para julgamento de contas de gestores 

públicos, sem observar a simetria com a Constituição Federal, por violação aos 

artigos 71, II, e 75 da CF/1988”. 

Vale lembrar, nesse contexto, que o art. 75 da Constituição 

Federal determina expressamente que o modelo federal de controle orçamentário 

e financeiro se aplica aos Tribunais de Contas dos Estados, vinculando, assim, o 

constituinte estadual. 

III. CONCLUSÃO. 

Ante ao exposto, alinhando-se ao posicionamento do SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, depreende-se pela inconstitucionalidade de a norma da 

Constituição Estadual atribuir, de forma exclusiva, à Assembleia Legislativa, a 

competência para tomar e julgar as contas prestadas pelos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário.  

É o Parecer. 

Campo Grande/MS, 12 de janeiro de 2023. 
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