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APRESENTAÇÃO 

 

 

Essa dissertação é o resultado dos estudos relacionados ao processo 

legislativo do julgamento das contas anuais do prefeito e às situações de não 

acompanhamento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco pela 

Câmara Municipal. A idéia central desta pesquisa deu origem a um projeto estratégico do 

TCE, com o apoio do Ministério Público de Contas, direcionado à busca de ações que 

garantam um maior acompanhamento do seu Parecer Prévio pelas Câmaras Municipais. 

Como resultado, espera-se uma melhoria da atuação desta Corte de Contas no auxílio às 

Câmaras Municipais na missão constitucional de controle externo do executivo municipal, 

especificamente quanto ao julgamento das contas anuais dos prefeitos. 

 

No capítulo 1 buscamos evidenciar a importância do Parecer Prévio do 

Tribunal de Contas do Estado (TCE) para o processo legislativo do julgamento das contas 

anuais do prefeito em Pernambuco, por meio da apresentação de uma visão geral do problema 

a ser investigado, e destacamos a importância do tema, tendo em vista que uma parcela 

significativa dos julgamentos das Câmaras Municipais não tem acompanhado as 

recomendações emitidas nos Pareceres Prévios do TCE.  Também foram expostos os 

objetivos, os limites e a delimitação do estudo e demonstrada a relevância do conhecimento 

mais aprofundado sobre o tema para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. A 

metodologia adotada e as limitações da pesquisa também foram explicitadas. 

 

O capítulo 2, para responder ao questionamento da pesquisa, tratou do 

referencial teórico central do estudo, a saber, a relação entre o executivo e o legislativo no 

sistema político brasileiro e o papel das Comissões Permanentes do legislativo. Realizou-se 

uma revisão da literatura existente nas esferas nacional e estadual para apoiar o entendimento 

no âmbito municipal, tendo em vista que não foram encontrados estudos específicos acerca do 

tema na esfera municipal. Destacamos a análise da relação do executivo com o legislativo no 

sistema político nacional, realizada pelos prismas do presidencialismo de coalizão defendido 

por Abranches (1988), da preponderância do executivo sobre o legislativo registrada por 

Figueiredo e Limongi (1998) e do ultrapresidencialismo estadual apresentado por Abrucio 

(1998), com vistas ao entendimento da face política do julgamento das contas anuais dos 



 

 

 

prefeitos realizados pelas Câmaras Municipais. Em seguida, para maior clareza acerca do 

aspecto técnico-administrativo destes julgamentos, abordamos alguns conceitos teóricos 

expostos na literatura a respeito das Comissões Permanentes do poder legislativo, do controle 

externo na administração pública, do dever de quem exerce o poder na administração pública 

de prestar contas, do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, do processo legislativo 

do julgamento das contas anuais dos prefeitos e da revisão judicial destes julgamentos 

realizados pelas Câmaras Municipais.  

 

No capítulo 3 apresentamos a análise dos dados relativos à pesquisa de 

campo, documental e bibliográfica, cujas informações consolidadas convergiram para quatro 

dimensões que permeiam as questões investigadas: 1º) perfil técnico e político dos 

vereadores, 2º) papel das Comissões Permanentes nas Câmaras Municipais, 3º) processo 

legislativo de julgamento das contas anuais dos prefeitos, e 4º) relação do legislativo com o 

executivo municipal e com o Tribunal de Contas do Estado. Em seguida sintetizamos os 

resultados que proporcionaram o entendimento acerca do processo legislativo do julgamento 

das contas anuais dos prefeitos, relacionando-os com o referencial teórico para responder ao 

tema central da pesquisa dentro das perspectivas  técnico-administrativa e política. 

 

Nas Considerações Finais retomamos os temas abordados nos capítulos 

anteriores, com o objetivo de identificar quais os fundamentos que levam algumas Câmaras 

Municipais pernambucanas a não acompanhar o parecer prévio do Tribunal de Contas no 

julgamento das contas anuais dos prefeitos. Sintetizamos as conclusões com base nos 

resultados da pesquisa, que apresentam informações importantes para a tomada de decisão 

imediata e o planejamento das futuras ações e melhorias institucionais do Tribunal de Contas 

do Estado no tocante à competência constitucional de apoio às Câmaras Municipais no 

exercício do controle externo, bem como ao alcance de sua missão institucional de “Fiscalizar 

e orientar a gestão pública em benefício da sociedade”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo identificar quais os fundamentos que levam 

algumas Câmaras Municipais pernambucanas a não acompanhar o parecer prévio do Tribunal 

de Contas do Estado no julgamento das contas anuais dos prefeitos. Tendo em vista que uma 

parcela significativa dos julgamentos das contas anuais dos prefeitos realizados pelas Câmaras 

Municipais não tem acompanhado as recomendações emitidas nos Pareceres Prévios do TCE, 

inicialmente foram identificadas as abordagens teóricas sobre a estrutura da relação do 

executivo com o legislativo que oferecem subsídios para o entendimento da face política das 

Câmaras Municipais nestes julgamentos. Destacou-se também o aspecto técnico-

administrativo viabilizado pelo processo legislativo do julgamento das contas, passível da 

análise e solicitação de revisão judicial pelo Ministério Público com vistas à anulação, caso 

não apresente motivação legal formalmente registrada que atenda às disposições 

constitucionais. O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo, por meio de entrevistas semiestruturadas com vereadores das Câmaras Municipais 

pernambucanas. A metodologia qualitativa de análise de conteúdo foi escolhida para a análise 

dos dados.  Os resultados da pesquisa permitiram identificar que os fundamentos que levam 

algumas Câmaras Municipais pernambucanas a não acompanhar o parecer prévio do Tribunal 

de Contas no julgamento das contas anuais dos prefeitos não estão formalmente evidenciados 

no processo legislativo pertinente, cujos documentos oficiais pesquisados não atendem aos 

requisitos legais de motivação, nem tampouco explicam as razões do não acompanhamento do 

parecer prévio do TCE. A opinião dos vereadores entrevistados conduz ao entendimento de 

que tais fundamentos são de natureza política, em detrimento dos fundamentos técnicos, 

explicados pela relação de preponderância do executivo sobre o poder legislativo municipal. 

 

 

Palavras-Chave: Câmara Municipal. Comissão Permanente. Julgamento das contas anuais do 

prefeito. Parecer prévio. Tribunal de Contas. Revisão judicial. Controle externo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The current study has the objective of identify what are the basis that lead 

some of the City Councils of Pernambuco not to follow the prior opinion of the State Audit 

Office on the matter of the judgment of the mayors’ annual bills. Considering that a significant 

number of trials executed by the City Councils concerning Mayors annual bills do not follow 

the recommendations stated by the priors notions from the State Audit Office, initially there 

have been identified theoretical approaches regarding the structure of the relation between the 

Executive and the Legislative Power which offer aids for the correct understanding of the 

politics of the City Councils on those trials. Another highlight was the technical and 

administrative views offered by the legislative process of the bills trails, which are susceptible 

to analysis and judicial reviews by the Public Ministry aiming to annulment if the trial do not 

demonstrate a officially registered legal motivation which serve the constitutionals 

arrangements. The current study was accomplished by means of bibliographic, documental and 

field researches, obtained through interviews with councilors of the City Councils of 

Pernambuco. For the data analysis it was chosen a qualitative methodology of the content 

analysis. The results of the current research identified that the basis which lead some of the 

City Councils of Pernambuco not to follow the prior opinion of the State Audit Office on the 

matter of the judgment of the mayors’ annual bills were not formally described in the 

legislative process, in which the researched official documents do not show the legal 

requirements of motivation, nor explain the reasons why the State Audit Office’s legal opinion 

was not followed. The interviewed councilors opinion lead to the understanding that such 

technical basis were politically based, instead of technically based, explained by the 

interference of the Executive Power over the Legislative. 

 

Key-words: City Council. Permanent Commission. Judgment of the mayors’ annual bills. 

Prior Legal Opinion. Audit Office. Judicial Reviews. External Cont 
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1 A CONSTRUÇÃO DO PROBLEMA E A METODOLOGIA 

 

Este capítulo se destina a apresentar o estudo acerca da importância do 

Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para o processo legislativo do 

julgamento das contas anuais do prefeito em Pernambuco, por meio da apresentação de uma 

visão geral do problema a ser investigado.  Aqui são expostos os objetivos, os limites e a 

delimitação do estudo e demonstrada a relevância do conhecimento mais aprofundado sobre o 

tema para o Tribunal de Contas. A metodologia adotada e suas limitações também são 

explicitadas. 

 

1.1 Introdução  

 

A partir de 1980 o cenário nacional brasileiro impele o governo a adotar 

uma gestão pública mais democrática e mais eficiente.  

  

 A Constituição Federal (CF) de 1988 amplia os direitos sociais e políticos e 

introduz formas de participação popular tanto na definição de políticas públicas como na 

efetivação do controle social sobre a aplicação dos recursos públicos. Por outro lado, a Carta 

Magna alterou significativamente o equilíbrio entre os poderes estabelecido pela constituição 

democrática de 1946, concentrando “poder no executivo”, apesar de manter o sistema de 

separação dos poderes e os aspectos centrais da legislação eleitoral e partidária. O federalismo 

foi fortalecido pelo aumento da capacidade administrativa e fiscal das subunidades da 

federação. (FIGUEIREDO, LIMONGI, 2007) 

 

Analisando o controle do Poder Político no Brasil, Mello (2012) destaca 

que o poder do executivo, como poder exercido pelo Estado dentro da perspectiva de “Poder 

Político”, no Estado de Direito, se concretiza por meio das competências públicas e por elas 

está delimitado. Destaca o autor como controle do “Poder Político” qualquer mecanismo por 

meio do qual o exercício das competências públicas seja fiscalizado, contido e reprimido, no 

caso de extravasamento, responsabilizando-se aquele que deu causa. Dentre estes controles do 

Poder Político incluem-se mecanismos de participação popular e os controles constitucionais 

do judiciário sobre o legislativo e executivo, bem como do legislativo sobre o executivo e o 

judiciário, este com o auxílio do Tribunal de Contas.  
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Por outro lado, registra Mello (2012, p.10) que no Brasil o executivo é, 

sem dúvida, “o mais atrevido, o mais audacioso e o mais renitente extravasador das próprias 

competências e violador dos direitos dos cidadãos; ou seja: o próprio abusador do poder 

político.” Ressalta o autor que o Brasil mal conhece instituições políticas democráticas, visto 

que desde sua descoberta até 1986 só experimentou 25 anos de “cambaleante” democracia 

política, no período de 1946 a 1964.  A história política do país explica a impossibilidade de 

existir uma consciência cidadã capaz de opor-se a atual situação em que o executivo dispensa 

habitualmente aos demais poderes e aos cidadãos um tratamento de soberano em relação aos 

súditos, destacando-se o poder de agenda do executivo, com a produção de decretos e 

medidas provisórias. Isto posto, entende que em uma análise mais atenta da realidade 

brasileira deve-se privilegiar e realçar a referência aos instrumentos institucionais disponíveis 

para o controle político do poder Executivo, salientando os controles exercitáveis pelo poder 

legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas e os controles pertinentes ao Ministério 

Público.  

 

Nesse sentido, para Bresser Pereira (1988) um objetivo fundamental em 

qualquer regime democrático é aumentar a responsabilização dos governantes 

(accountability), que devem estar constantemente prestando contas aos cidadãos. Destaca, 

ainda, que boas instituições políticas somadas a uma cultura política crescente dos cidadãos 

permitirão a responsabilização dos governos pelos eleitores, incentivando os governantes a 

escolher seus interesses de médio e longo prazo.  Enfatiza também que reformar o Estado 

brasileiro é torná-lo mais democrático, e para isto é importante concentrar a atenção nas 

instituições que garantam e aumentem a responsabilização dos governantes.   

 

 Em relação aos controles constitucionais, Grohmann (2001, p.83) destaca 

que a separação de poderes mantida pela CF de 1988 é percebida como independência entre as 

partes e o sistema de freios e contrapesos significa que uma parte tem o poder de controlar as 

ações da outra, checar e balancear, e, se necessário, bloquear ou obstaculizar as ações 

exorbitantes da outra. Ressalta o autor que “a questão contida na construção da armadura 

institucional do sistema de governo é como estabelecer o equilíbrio entre ter poderes 

independentes e autônomos e a capacidade de circunscrever o outro.” 
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 Estes freios e contrapesos políticos estão disciplinados na Constituição 

Federal de 1988 em seu art. 2º: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. A mesma regra repete-se nos Estados da federação.  

  

Quanto ao controle externo sobre o poder executivo, a CF estabelece sua 

competência ao poder legislativo, como órgão de natureza política, com o auxílio do Tribunal 

de Contas.  

 No município, a função fundamental do controle externo dos atos do 

prefeito compete à Câmara Municipal, a qual cabe em caráter indelegável julgar as contas do 

chefe do poder executivo. Deste julgamento, que deve ser realizado com base no parecer 

prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado e devidamente motivado, resulta a 

aprovação ou rejeição das contas, conforme dispõe a CF de 1988, em seu artigo 31, a saber: 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da lei. 
§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos 
Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de 
Contas dos Municípios, onde houver. 
§ 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o 
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços 
dos membros da Câmara Municipal. 
 

Ressalte-se que para Silva (2009) a atuação do Tribunal de Contas do 

Estado como órgão de apoio à Câmara Municipal no exercício do controle externo sobre o 

poder executivo municipal, reveste-se de grande importância. Isto porque o Tribunal de Contas 

é um órgão eminentemente técnico com independência do executivo, de modo que pode 

garantir a necessária imparcialidade na vigilância da execução orçamentária da administração. 

 

 Quanto ao controle exercido pelo Judiciário, este tem papel destacado nas 

democracias que adotam efetivamente o princípio dos cheks and balance em um sistema de 

separação de poderes, e deve-se à desconfiança em relação aos poderes políticos e à qualidade 

das decisões dos governantes. Destacam Arantes et al (2010) a ampliação da participação do 

Judiciário e do Ministério Público (MP) no controle dos atos dos demais Poderes.   

 

Nesse sentido, o controle externo exercido pelo poder legislativo municipal 

sobre o poder executivo realizado por meio do julgamento das contas anuais do prefeito está 

subordinado à característica democrática do Estado brasileiro (art. 1º. da CF), ao princípio da 

publicidade (art. 37, caput) e à garantia do contraditório. Sendo assim, é dever legal da Câmara 
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Municipal motivar a decisão prolatada em seu julgamento, ou seja, as razões fundamentais 

explicitadas no ato em virtude do qual o órgão tomou a decisão do julgamento das contas. Tal 

decisão não pode ser danosa ou lesiva a qualquer direito fundamental, sob pena de revisão 

judicial que se concretiza por meio do questionamento tanto pelo Ministério Público, com a 

propositura de Ação Civil Pública, quanto por qualquer cidadão, com a propositura de Ação 

Popular, requerendo à Justiça que declare suspensos ou nulos os efeitos jurídicos do decreto 

legislativo pertinente.  

 

 No controle político do executivo municipal realizado por meio do 

julgamento das contas dos prefeitos municipais destaca-se ainda o relevante o papel dos 

poderes constituídos do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. 

 

 Os avanços introduzidos pela Constituição de 1988 ampliaram 

significativamente as áreas de atuação dos Tribunais de Contas e, conseqüentemente, 

alcançaram também o Tribunal de Contas de Pernambucano (TCE).  A fiscalização e o 

controle dos atos da administração pública não se limitaram apenas aos aspectos contábeis, e 

as decisões passaram a ter força executória, o que contribuiu para o fortalecimento da 

instituição e do Estado democrático (PERNAMBUCO, 2010). 

 

No cenário pernambucano, o Tribunal de Contas de Pernambuco, dentro de 

sua missão constitucional de emissão de parecer prévio sobre as contas dos chefes do Poder 

Executivo dos 184 municípios do Estado, emitiu 2.455 opinativos sobre as contas dos 

prefeitos municipais referentes aos exercícios de 1991 a 2006, entre as quais 968 

recomendações foram pela rejeição das contas. Deste total, consta nos registros da 

Corregedoria Geral do TCE que as Câmaras Municipais informaram até 22 de maio de 2009 o 

julgamento de 778 (80,45%) contas municipais com base nos supracitados pareceres. 

Entretanto, registra-se que 321 julgamentos (41,26%) acompanharam o parecer prévio do 

TCE pela rejeição das contas do Prefeito e 457 (58,74%) divergiram do opinativo, aprovando 

suas contas.  

Neste acompanhamento dos julgamentos das contas dos prefeitos 

realizados pelas Câmaras Municipais efetuado pela Corregedoria Geral do TCE os registros 

são obtidos a partir das informações recebidas das Câmaras Municipais acerca dos resultados 

d e seus julgamentos. Tais números inicialmente foram utilizados exclusivamente no âmbito 

interno deste órgão, até que no início de 2009 a Corregedora Geral à época, Conselheira 
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Teresa Duere, os apresentou aos vereadores recém-eleitos para o mandato eletivo de 2009 a 

2012 em um evento promovido pelo Tribunal de Contas, alertando-os da importância da 

análise do conteúdo do parecer prévio do TCE para a decisão da Câmara Municipal no 

julgamento das contas anuais do prefeito.  

 

A partir deste evento, a equipe da Corregedoria Geral começou a utilizar 

este acompanhamento dos julgamentos das contas anuais dos prefeitos municipais em relação 

ao parecer prévio do TCE dentro de uma perspectiva de desempenho institucional. Diante da 

importância deste tema para o alcance da missão constitucional do Tribunal de Contas houve 

a necessidade de aprofundar o estudo do processo legislativo do julgamento das contas do 

prefeito e das situações de não acompanhamento do parecer prévio do TCE pela Câmara 

Municipal, o que motivou minha decisão de realizar esta pesquisa. Esta iniciativa contou na 

ocasião com o apoio da Corregedora Geral e atualmente a idéia inicial deste estudo foi 

ampliada e transformada em um projeto estratégico do Tribunal de Contas, com o apoio do 

Ministério Público de Contas e a contribuição da Corregedoria Geral. Neste projeto realiza-se 

um trabalho direcionado à busca de ações que garantam um maior acompanhamento do 

parecer prévio do TCE pelas Câmaras Municipais. Com o resultado desta pesquisa, esperamos 

contribuir para este projeto com informações que subsidiem  ações de melhoria da atuação 

desta Corte de Contas no auxílio às Câmaras Municipais na missão constitucional de controle 

externo do executivo municipal, especificamente quanto ao julgamento das contas anuais dos 

prefeitos. 

 

Neste estudo buscamos entender como ocorre o processo legislativo 

específico de julgamento das contas anuais do prefeito com base em algumas respostas 

apresentadas no âmbito da Ciência Política e do Direito para explicar o processo legislativo 

brasileiro e a influência do Poder Político do Estado. 

 

Neste contexto, pergunta-se: Quais os fundamentos que levam algumas 

Câmaras Municipais pernambucanas a não acompanhar o parecer prévio do Tribunal de 

Contas no julgamento das contas anuais dos prefeitos?  

 

Assim, o objetivo final da pesquisa é identificar os fundamentos sobre os 

quais algumas Câmaras Municipais pernambucanas se baseiam para não acompanhar o parecer 
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prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado no julgamento das contas anuais dos 

prefeitos. 

 

Para o alcance deste objetivo pretendemos verificar se nos julgamentos das 

contas anuais dos prefeitos realizados pelas Câmaras Municipais pernambucanas em que não é 

acompanhado o parecer prévio do Tribunal de Contas estão presentes os requisitos de 

motivação necessários ao atendimento às disposições constitucionais relacionadas ao exercício 

do controle externo, bem como se estes motivos respondem ao questionamento da pesquisa. 

 

Para a apresentação do objetivo final da pesquisa precisamos ainda atender 

aos seguintes objetivos intermediários:  

1) Identificar quais as Câmaras Municipais pernambucanas que não acompanharam o parecer 

prévio do TCE/PE das contas anuais dos prefeitos dos municípios pernambucanos em seus 

julgamentos no período de 1991 a 2006; 

2) Conhecer o funcionamento das Comissões Permanentes das Câmaras Municipais 

pernambucanas; 

3) Verificar os principais fundamentos utilizados pelas Câmaras Municipais pernambucanas 

para o julgamento das contas anuais dos prefeitos, por meio da análise da motivação registrada 

na decisão ou em outros documentos constantes do processo legislativo do julgamento; 

4) Analisar a possibilidade e a dimensão da revisão judicial da decisão da Câmara Municipal 

que não acompanha o parecer prévio do TCE no julgamento das contas anuais do prefeito; 

5) Levantar as principais dificuldades e facilidades encontradas pelas Câmaras Municipais na 

análise e compreensão do parecer prévio do TCE/PE  para o  julgamento das contas anuais dos 

prefeitos; 

6) Formular recomendações para o aperfeiçoamento do controle externo no julgamento das 

contas do executivo.  

 

1.2 Delimitação do estudo 

  

Este estudo se propõe a analisar o controle externo sobre o poder executivo 

municipal no tocante à função julgadora exercida pelas Câmaras Municipais do Estado de 

Pernambuco, especificamente no que dispõe a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

31, § 2º, a saber: 
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Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da lei. 
§ 1º ... 
§ 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o 
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços 
dos membros da Câmara Municipal. 
 

O estudo ficou restrito às Câmaras Municipais pernambucanas que 

emitiram julgamentos conforme a previsão constitucional do art. 31, § 2º, no sentido do não 

acompanhamento dos pareceres prévios das Contas do Prefeito emitidos pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco, sendo analisados também alguns julgamentos que 

acompanharam o parecer com vistas a apoiar as conclusões encontradas.  

 

A análise abrangeu a verificação do cumprimento dos requisitos legais 

pertinentes aos julgamentos das contas do executivo, por meio dos documentos oficiais 

coletados nas Câmaras Municipais visitadas. Buscou-se identificar a existência ou não da 

formalização das motivações que levaram os plenários da Câmara Municipal a emitir seu 

julgamento no juízo político de controle externo de fiscalização do município. A análise das 

forças existentes internamente nas Câmaras Municipais e o possível impacto no processo de 

julgamento das contas anuais dos prefeitos foi contemplada, bem como da atuação das 

comissões permanentes. Também foi objeto de estudo, dentro de uma perspectiva acadêmica, 

a possibilidade de questionamento no judiciário acerca das contas julgadas, em contraponto ao 

parecer do Tribunal de Contas, que não apresentaram as devidas motivações legais. No 

tocante ao período escolhido, de 1991 a 2008, a delimitação refere-se à base de dados 

disponível e é devida a dois motivos: 

 

a) O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, por meio da sua Corregedoria-

Geral, inicialmente, e, a partir de 2011, em parceria com o Ministério Público de 

Contas junto ao TCE/PE, tem acompanhado a evolução dos julgamentos das 

contas anuais dos prefeitos de sua jurisdição pelas respectivas Câmaras 

Municipais, pela aprovação ou rejeição, no período de 1991 a 2008.  

b) A maior concentração de informações consolidadas acerca dos resultados dos 

julgamentos das contas dos prefeitos pelas Câmaras Municipais do Estado de 

Pernambuco, em relação ao parecer prévio emitido pelo TCE/PE, encontra-se no 

período escolhido. Isto ocorre devido ao interregno razoável entre a entrega das 

prestações de contas anuais dos prefeitos ao TCE/PE, a fiscalização e emissão do 
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parecer das respectivas contas pelo Tribunal de Contas e o julgamento pelas 

Câmaras Municipais. 

c) A utilização de uma série temporal mais abrangente permitiu também uma análise 

das condições de organização das Câmaras Municipais, enquanto instituições 

responsáveis pela guarda e publicidade dos documentos formais pertinentes ao 

julgamento proferido. 

 

 

1.3  Relevância do estudo 

 

O Estado democrático de direito tem como requisitos basilares a 

transparência e a participação popular efetiva, tanto na escolha de seus governantes, como na 

de seus representantes nas bancadas legislativas. Atualmente, outra face da atuação popular se 

faz cada vez mais presente, qual seja, a do controle social sobre os atos daqueles a quem foi 

delegada a representação. Este controle inclui o acompanhamento efetivo da atuação destes 

representantes nas suas respectivas áreas de competência. Para tanto, os cidadãos necessitam 

ter informações fidedignas a respeito da atuação de seus representantes, que podem ser 

obtidas diretamente pelas Câmaras Municipais ou indiretamente, através do acesso aos 

conteúdos dos pareceres emitidos pelo Tribunal de Contas Estadual.  

  

Outro aspecto importante é o papel do Judiciário, que controla os demais 

Poderes no tocante à legalidade e à constitucionalidade de seus atos. O princípio da 

inafastabilidade da jurisdição está insculpido no art. 5°, XXXV, da CF/88, e explica a 

importância de se levantar no presente estudo a possibilidade da revisão judicial quanto ao 

conteúdo político administrativo do julgamento prolatado pelas Câmaras Municipais acerca 

das Contas dos Prefeitos Municipais, em respeito à característica democrática do Estado 

brasileiro (art. 1º. da CF), ao princípio da publicidade (art. 37, caput), à garantia do 

contraditório e em prol da garantia do interesse público.  

 

Ressalte-se a natureza da atuação dos Ministérios Públicos de Contas e do 

Ministério Público do Estado no acompanhamento destes julgamentos, que ao salvaguardar o 

cumprimento dos requisitos legais, respondem ao comando Constitucional de equilíbrio dos 

Poderes.     
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Percebe-se o importante papel dos Poderes constituídos do Estado com 

relação ao julgamento prolatado pelas Câmaras Municipais acerca das Contas dos Prefeitos 

Municipais. 

 

Neste contexto, o tema pesquisado é de fundamental importância para tal 

acompanhamento, na medida em que se pretende trazer à luz os critérios que nortearam os 

posicionamentos dos vereadores eleitos membros das Câmaras Municipais, no exercício da 

função julgadora, ao referendar ou desaprovar os atos dos Chefes dos Executivos Municipais, 

através da aprovação ou rejeição das respectivas Contas dos Prefeitos.  

 

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, por meio da sua 

Corregedoria-Geral e do Ministério Público de Contas, tem acompanhado a evolução dos 

julgamentos das Contas Anuais dos Prefeitos de sua jurisdição pelas respectivas Câmaras 

Municipais, pela aprovação ou rejeição. Este acompanhamento tem subsidiado importantes 

ações do TCE-PE. 

 

Tendo em vista que uma parcela significativa dos julgamentos das Câmaras 

Municipais não tem acompanhado as recomendações emitidas nos pareceres prévios do 

Tribunal de Contas de Pernambuco, ressaltada a complexidade técnica do conteúdo destes 

opinativos e demonstrada a importância do papel das Comissões Permanentes das Câmaras 

Municipais e os impactos de seus pareceres no julgamento das Contas de governo dos 

Prefeitos Municipais Pernambucanos no que tange aos requisitos constitucionais da 

motivação, torna-se clara a relevância do aprofundamento do estudo quanto ao conteúdo 

político administrativo do julgamento prolatado pelas Câmaras Municipais acerca das Contas 

dos Prefeitos Municipais. 

 

O conhecimento mais aprofundado da situação dos julgamentos das contas 

dos Prefeitos realizados pelas Câmaras Municipais do Estado de Pernambuco em relação ao 

parecer prévio emitido pelo TCE/PE apresenta dados importantes para a tomada de decisão 

imediata e das futuras ações e melhorias institucionais do Tribunal de Contas que ampliem 

seus resultados diretos no tocante à missão constitucional de apoio às Câmaras Municipais, ao 

exercício do controle externo, bem como ao alcance de sua missão institucional de “Fiscalizar 

e orientar a gestão pública em benefício da sociedade”.  
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1.4 Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa segue a tipologia sugerida por Vergara (2008), que propõe dois 

critérios básicos: a) quanto aos fins e b) quanto aos meios. 

Quanto aos fins, pode ser classificada de exploratória e investigativa. 

Exploratória porque o estudo do controle externo dentro da perspectiva de análise do impacto 

dos pareceres técnicos emitidos pelo Tribunal de Contas Estaduais nas decisões emitidas pelas 

Câmaras Municipais no julgamento das Contas Anuais dos Prefeitos é um tema pouco 

conhecido na Ciência Política, no Direito e na Administração Pública. Investigativa porque 

procura esclarecer quais os fatores que levam à ocorrência do fenômeno do não 

acompanhamento pelos membros das Câmaras Municipais do parecer técnico do TCE, quando 

opina pela rejeição das Contas Anuais dos Prefeitos.  

 

Quanto aos meios, a pesquisa é de campo, documental e bibliográfica. 

 

A pesquisa é de campo, porque foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas com vereadores e membros das Comissões Permanentes destes municípios. 

Bibliográfica, porque foram selecionados materiais nas áreas de Direito, Ciência Política e 

Administração Pública através de pesquisas em livros, revistas técnicas especializadas, artigos 

científicos publicados por estudiosos sobre o tema, jornais de grande circulação no Estado de 

Pernambuco, teses e dissertações. Documental, porque foram analisadas Leis, Decretos, 

documentos internos do TCE/PE, bem como os disponíveis nas Câmaras Municipais visitadas, 

inclusive seus Regimentos Internos.   

 

 

1.5 Universo e amostra 

 

 O universo da pesquisa é formado por 184 Câmaras Municipais 

Pernambucanas e seus julgamentos das contas dos Prefeitos com relação ao opinativo emitido 

pelo TCE/PE no período de 1991 a 2008. O período escolhido inicialmente terminava em 

2006, entretanto, na pesquisa de campo utilizamos os dados disponíveis na Corregedoria Geral 

do TCE/PE, atualizados em 22 de outubro de 2010, que continham julgamentos realizados até 

2008. 
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O Tribunal de Contas de Pernambuco, dentro de sua missão constitucional 

de emissão de parecer prévio sobre as Contas dos Chefes do Poder Executivo Municipal do 

Estado de Pernambuco, emitiu 2.455 opinativos sobre as Contas dos Prefeitos municipais 

referentes aos exercícios de 1991 a 2006, segundo registros publicados pela Corregedoria 

Geral em maio de 2009. As Câmaras Municipais informaram o julgamento de  81,0% das 

contas, ou 1.990 processos, com 1.597 aprovações (80,3%) e 393 rejeições (19,7%); e não 

julgaram ou não informaram 465 processos. 

 

 

Figura 1 -  Índice de Acompanhamento de Pareceres – Recife-PE, 2012 

 
Fonte: Corregedoria-Geral do TCE – maio/2009 

 

Dos 1.487 processos em que o Tribunal de Contas recomendou a 

aprovação das Contas, as Câmaras informaram o julgamento de 1.212 processos (81,5%) e 

acompanharam o parecer prévio em 1.140 julgamentos, com Índice de Acompanhamento dos 

Pareceres (IAP) de 94,1%. O TCE recomendou a rejeição de 968 Contas, dessas, as Câmaras 

informaram o julgamento de 778 (80,4%), com acompanhamento do opinativo do Tribunal 

em 321 processos e divergência da recomendação em 457 processos. Nos processos com 

opinativo pela rejeição das contas pelo TCE o IAP foi de 41,3%, conforme demonstrado no 

gráfico da Figura 1. 

 

Na escolha da amostra buscamos distribuir as Câmaras Municipais de 

forma equilibrada entre os municípios sob a jurisdição de oito Inspetorias Regionais do TCE, 

com vistas a obter resultados no estudo que representassem o conjunto dos municípios 

pernambucanos sem a predominância de uma determinada região. Para tanto, selecionamos os 
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municípios pernambucanos para cada Inspetoria Regional em três grupos. Os dois primeiros 

grupos com base em uma relação “PARECER DO TCE/PE / JULGAMENTO DAS CÂMARAS 

MUNICIPAIS” com ocorrências no período acima de 50% de acompanhamentos ou de 

rejeições ao Parecer Prévio do Tribunal de Contas, e o terceiro grupo entre aqueles que não 

informaram ao TCE seus julgamentos. O total selecionado resultou em 44 Câmaras 

Municipais, com 10 pertencentes ao primeiro grupo (acompanhamentos), 28 ao segundo 

(rejeições) e seis ao terceiro (não informaram).  A amostra final foi definida pelo critério de 

melhor acessibilidade aos municípios pertencentes a cada Inspetoria Regional, respeitando-se 

ainda o período de liberação da servidora de suas atividades de auditoria para realizar a 

pesquisa de campo, de agosto a novembro de 2011, perfazendo o total de 37 Câmaras 

Municipais que a princípio seriam visitadas.  Deste total 33 municípios foram efetivamente 

pesquisados, sendo os outros quatro retirados da amostra pelos motivos relatados no tópico 

1.6 Coleta de dados. 

 

 

1.6 Coleta de dados 

 

A coleta de dados para a pesquisa foi realizada por meio de pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo. 

 

Na pesquisa bibliográfica foram realizadas pesquisas nas áreas de Direito, 

Ciência Política e Administração Pública, por meio de livros, revistas técnicas especializadas, 

artigos científicos publicados por estudiosos sobre o tema, jornais de grande circulação no 

Estado de Pernambuco, teses e dissertações, buscando ampliar os conhecimentos acerca do 

processo legislativo de julgamento das Contas Anuais dos Prefeitos pelas Câmaras Municipais, 

do Parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, da revisão judicial destes julgamentos, da 

legislação aplicável e das relações entre o executivo e o legislativo municipal. 

 

Na pesquisa documental foram levantados e analisados documentos 

internos do TCE/PE, bem como os disponibilizados por 27 Câmaras Municipais. Os 

documentos internos do TCE subsidiaram principalmente a escolha das Câmaras Municipais 

pertencentes à pesquisa e a definição de uma grade de categorias utilizada inicialmente para 

elaboração das perguntas das entrevistas. Já o conteúdo dos documentos disponibilizados 
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pelas Câmaras Municipais ampliou o conhecimento do funcionamento das Comissões 

Permanentes das Câmaras Municipais e das fases do processo legislativo de julgamento, bem 

como dos fundamentos utilizados pelas Câmaras Municipais na análise dos opinativos do 

TCE/PE que motivaram o julgamento das Contas Anuais dos Prefeitos.  

 

Foram visitados 33 municípios, constantes da Tabela 1, dos 37 inicialmente 

selecionados para pesquisa e colocados no planejamento das visitas.  Informações adicionais 

dos municípios pesquisados podem ser encontradas no Apêndice B deste estudo. 

 

Tabela 1 – Relação dos municípios pesquisados – Recife, PE, 2012 
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Afrânio  02 17.586 0,634 Orocó  02 13.180 0,667 
Águas Belas 02 40.235 0,532 Palmeirina 02 8.189 0,596 
Cachoeirinha 02 18.819 0,642 Panelas  02 25.645 0,576 
Carnaubeira da 
Penha 

02 11.782 0,537 Paranatama 02 11.001 0,561 

Cedro 03 10.778 0,672 Paudalho 02 51.357 0,67 
Dormentes  01 16.917 0,6 Paulista 03 300.466 0,799 
Floresta 03 29.285 0,698 Petrolândia 02 32.492 0,688 
Ibirajuba  02 7.534 0,558 Primavera  02 13.439 0,632 
Igarassu 02 102.021 0,719 Quipapá 02 24.186 0,579 
Iguaraci  02 11.779 0,604 Rio Formoso  02 22.151 0,621 
Inajá 02 19.081 0,566 Salgueiro 02 56.629 0,708 
Itaíba  02 26.256 0,567 Santa Cruz  02 13.594 0,579 
João Alfredo 03 30.743 0,61 Santa Filomena 02 13.371 0,582 
Lagoa do Ouro 02 12.132 0,569 São José da 

Coroa Grande  
02 18.180 0,628 

Macaparana 02 23.925 0,597 Solidão  02 5.744 0,581 
Maraial  02 12.230 0,564 Taquaritinga do 

Norte 
02 24.903 0,688 

Mirandiba 02 14.308 0,636     
Fonte: elaboração do autor (2012)  com base nos dados do IBGE (2010),  e PNUD: Atlas de Desenvolvimento 
Humano no Brasil 2003 (Censo 2000) 

 

Os municípios de Brejo da Madre de Deus, Altinho, Recife e Olinda, foram 

selecionados na amostra inicial. Não houve pré-teste formal, apenas realizamos uma visita 

inicial aos dois primeiros municípios, buscando neste primeiro momento identificar o grau de 

dificuldade para realização da pesquisa, para posterior retorno para realização das entrevistas 

e coleta de documentos. As visitas aos municípios de Recife e Olinda e o retorno aos outros 
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dois municípios foram reprogramados para fevereiro de 2012, devido ao recesso parlamentar, 

entretanto, devido ao impacto que as visitas anteriores aos 33 municípios gerou na União de 

Vereadores de Pernambuco - UVP, com manifestações do respectivo Presidente na imprensa a 

respeito do tema central abordado na pesquisa, entendemos que as respostas às entrevistas 

seriam influenciadas, motivo pelo qual as visitas às Câmaras Municipais destes municípios 

não foram realizadas. 

 

Para uma avaliação do âmbito espacial da pesquisa identificamos na Figura 

2 os municípios visitados, registrando que foram percorridos aproximadamente 6.380 km de 

carro para a realização das entrevistas. 

 

 Figura 2 - Localização dos municípios pesquisados no mapa de Pernambuco, 
Recife- PE, 2012 
 

 
Fonte: Elaboração do autor com base no mapa  do site www.tce.pe.gov.br (2012) 

 

Na pesquisa de campo foram realizadas 69 entrevistas com vereadores e 

membros das Comissões Permanentes de 33 municípios visitados. A grande maioria dos 

entrevistados foi escolhida por ter participado de votações no julgamento de Contas Anuais 

dos Prefeitos, seja na atual legislatura, seja em legislaturas anteriores. Entretanto, três  

vereadores foram entrevistados por solicitação deles, mesmo não tendo experiência em 

julgamento de Contas de Prefeitos. Um destes entrevistados apresentou informações 

importantes para o tema, mas de forma geral, não respondendo diretamente as perguntas das 

entrevistas. Os outros dois tiveram dificuldade para abordar o tema e não responderam a 

maioria das perguntas, motivo pelo qual na análise do conteúdo das entrevistas foram 

incluídos no grupo de vereadores que não dominam o assunto. Em cada município foram 

entrevistados entre um a três vereadores, de acordo com a experiência e a disponibilidade no 

local.  
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O roteiro das entrevistas semi-estruturadas foi elaborado a partir de um 

conhecimento inicial com base nos documentos internos do TCE/PE e na pesquisa 

bibliográfica preliminar dos temas que poderiam fornecer as respostas acerca do 

funcionamento das Comissões Permanentes das Câmaras Municipais e do processo legislativo 

do julgamento das contas do Prefeito. As entrevistas abordaram os seguintes tópicos: 

identificação e cargo ocupado; formação escolar, experiência na Administração Pública; 

capacitação técnica para o cargo; dificuldades encontradas no processo legislativo de 

julgamento de contas; importância do parecer prévio do TCE-PE e  sua utilização no 

processo; domínio técnico das fases do processo; importância e conhecimento das peças 

processuais referentes ao Processo de Prestação de Contas; importância das Comissões 

permanentes, critérios de sua composição, conhecimento técnico das suas competências e 

visão política;  processo de discussão, votação e julgamento e papel dos partidos neste 

processo legislativo.  

 

Os entrevistados também identificaram suas dificuldades e facilidades na 

compreensão do parecer prévio do TCE/PE e avaliaram a interação entre as duas instituições, 

Câmaras Municipais e Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. As entrevistas foram 

realizadas presencialmente por uma única pesquisadora, com duração em torno de 20 a 30 

minutos e aconteceram durante os meses de agosto a novembro de 2011.  

 

 

1.7 Tratamento dos dados   

  

A abordagem qualitativa da análise de conteúdo apontada pela literatura 

para o tratamento dos dados revelou-se a mais adequada para a análise das entrevistas e dos 

documentos institucionais. Segundo Bardin (2010, p.40), “ A análise de conteúdo aparece 

como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens.” Ressalta, ainda, a autora 

que o analista pode utilizar regras predefinidas ou criar todo um jogo de operações analíticas 

adaptadas à natureza do material e à questão que procura resolver.  

 

De acordo com Bardin (2010) a análise qualitativa não rejeita toda e 

qualquer forma de quantificação.  Apenas o índice (tema) é retido de forma não frequencial, 

podendo o analista recorrer a testes quantitativos. Desta forma, a característica da análise de 



 

 

27
 

conteúdo é a inferência, quer modalidades de inferência se baseiem ou não em indicadores 

quantitativos.   

 

O tema é geralmente usado como unidade de registro para estudar 

motivações de opiniões, de valores e de tendências. As respostas a questões abertas, as 

entrevistas (não diretivas ou mais estruturadas) individuais ou de grupo são frequentemente 

analisados tendo o tema por base. (BARDIN, p. 2010) 

 

Para Bardin (2010, p.131) “Fazer uma análise temática consiste em 

descobrir os <<núcleos de sentido>> que compõem a comunicação e cuja presença, ou 

freqüência de aparição pode significar alguma coisa para o objetivo analítico.”  

 

O procedimento básico da análise de conteúdo refere-se à definição de 

categorias relacionadas ao objetivo da pesquisa. Neste sentido, categorizar implica isolar 

elementos para em seguida agrupá-los. (VERGARA, 2008) 

 

A interpretação dos resultados da pesquisa foi realizada a partir da análise 

temática, com base na freqüência das aparições de um mesmo tipo de opinião e, ao final, no 

cruzamento das opiniões individuais levantadas, que evidenciaram as tendências apresentadas 

pelo grupo analisado. Desta forma, a construção da explicação teve como base a as relações 

entre as categorias, cuja unidade de análise foi o tema. 

 

Na análise dos dados coletados nas entrevistas as informações forneceram 

respostas acerca do funcionamento das Câmaras Municipais, de suas Comissões Permanentes 

e do processo legislativo do julgamento das contas do prefeito. As respostas convergem para 

quatro dimensões que permeiam as questões investigadas: 1º) perfil técnico e político dos 

vereadores, que inclui formação escolar, experiência na Administração Pública, capacitação 

técnica para o cargo, cargo ocupado no Legislativo municipal e posição partidária; 2º) papel 

das Comissões Permanentes nas Câmaras Municipais, que inclui a importância do seu 

parecer, os critérios de sua composição, o conhecimento técnico das suas competências e a 

visão política dos membros; 3º) Processo Legislativo de Julgamento das Contas, que abrange 

o domínio técnico das fases e as dificuldades encontradas no processo, a importância e a 

forma de utilização do parecer prévio do TCE-PE; importância das peças processuais 

referentes ao Processo de Prestação de Contas; pontos relevantes da discussão, votação e 
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julgamento das contas e o papel dos partidos neste processo; 4º) Relação do Legislativo com o 

Executivo municipal e com o Tribunal de Contas do Estado. 

 

Podemos afirmar que os resultados obtidos no tratamento e análise dos 

dados das entrevistas e dos documentos institucionais, dentro da perspectiva abordada no 

referencial teórico levantado na literatura, alcançaram os objetivos da pesquisa. Assim, foram 

identificados elementos significativos que revelam os fundamentos em que se baseiam 

algumas Câmaras Municipais Pernambucanas para não acompanhar o Parecer Prévio do 

Tribunal de Contas no julgamento das Contas Anuais dos Prefeitos.  

 

 

1.8 Limitações do método 

 

O método escolhido para a pesquisa apresentou limitações quanto à seleção 

da amostra da pesquisa de campo, que se deu priorizando o critério de acessibilidade dos 

vereadores e ex-vereadores a serem entrevistados, e em segundo lugar considerando-se a 

natureza das deliberações emitidas pelas Câmaras Municipais no julgamento das contas 

anuais dos Prefeitos.  Existe a possibilidade de que o grupo selecionado para a entrevista não 

seja o mais representativo do universo estudado, o que pode levar ao enviesamento da 

pesquisa. Também as respostas dadas pelos entrevistados podem ser falsas, que não traduzam 

suas opiniões reais, por razões conscientes ou inconscientes. Neste sentido, observou-se que 

vários entrevistados visivelmente se colocavam como jurisdicionados e não como parceiros 

no controle externo do executivo. Os entrevistados pareceram ansiosos com o conteúdo e 

deram respostas vagas, deixando a dúvida no entrevistador se tinham conhecimento pleno do 

que foi perguntado ou se não queriam responder. Por vezes pareceram não compreender o 

conteúdo do tema abordado e, conseqüentemente, das perguntas, o que causou um número 

considerável de respostas sem a clareza suficiente para uma categorização adequada, levando 

a pesquisadora a considerá-las como não respondidas. Outra limitação possível é quanto às 

falhas do entrevistador, que pode ter influenciado as respostas dos entrevistados por não lhes 

transmitir a confiança necessária para que eles apresentassem seus reais sentimentos, ou 

mesmo uma reserva, pela condição da pesquisadora ser uma servidora do Tribunal de Contas 

de Pernambuco. 
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Quanto à pesquisa documental, esta foi prejudicada por inexistir sistema de 

arquivamento adequado em algumas Câmaras Municipais, o que impossibilitou o acesso aos 

documentos necessários. Esta dificuldade aumentou no tocante aos documentos mais antigos, 

principalmente para os servidores responsáveis pelo arquivamento que ingressaram mais 

recentemente no corpo técnico desses Órgãos. Haja vista que das 33 Câmaras Municipais 

visitadas, a maioria optou por enviar os documentos posteriormente, e, das 27 que entregaram 

os documentos, o fizeram de forma incompleta.   

 

A politização do processo verificada nas manifestações do presidente da 

União de Vereadores de Pernambuco - UVP na imprensa a respeito do tema central abordado 

na pesquisa prejudicou a realização das entrevistas nos municípios de Brejo da Madre de 

Deus, Altinho e a visita aos municípios de Recife e Olinda, selecionados na amostra inicial.  

 

A literatura utilizada na pesquisa pode ser considerada limitadora, 

considerando que não foram encontrados estudos específicos quanto ao tema das relações do 

executivo com o legislativo municipal. Para a análise desta relação na esfera municipal e da 

sua influência no julgamento pelas Câmaras Municipais das contas do executivo foram 

utilizadas literaturas focadas no âmbito federal e estadual. 

 

Por fim, tendo em vista que o estudo foi restrito às Câmaras Municipais 

pernambucanas, os resultados não podem ser generalizados para os outros Estados do país. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, para responder ao questionamento da pesquisa acerca de 

quais os fundamentos que levam algumas Câmaras Municipais pernambucanas a não 

acompanhar o parecer prévio do Tribunal de Contas no julgamento das contas anuais dos 

prefeitos, tratamos do referencial teórico central da pesquisa, a saber, a relação entre o 

executivo e o legislativo no sistema político brasileiro. Neste tema realizou-se uma revisão da 

literatura existente no âmbito nacional e estadual que apoiará o entendimento no âmbito 

municipal, tendo em vista que não foram encontrados estudos específicos acerca do tema na 

esfera municipal.  

 

Em seguida, serão apresentados para maior clareza sobre alguns pontos 

abordados na pesquisa, conceitos teóricos expostos na literatura a respeito das Comissões 

Permanentes do poder legislativo, do controle externo na administração pública, do dever de 

quem exerce o poder na administração pública de prestar contas, do parecer prévio emitido 

pelo Tribunal de Contas e do julgamento das contas dos prefeitos pelas Câmaras Municipais. 

No intuito de concluirmos o trabalho com reflexões que possam contribuir para o alcance da 

missão institucional do Tribunal de Contas de Pernambuco, também será objeto de estudo a 

revisão judicial dos julgamentos realizados pelas Câmaras Municipais.  

 

 

2.1 Relação entre o executivo e o legislativo no sistema político brasileiro 

 

Para responder ao questionamento da pesquisa acerca de quais os 

fundamentos que levam algumas Câmaras Municipais pernambucanas a não acompanhar o 

parecer prévio do Tribunal de Contas no julgamento das contas anuais dos prefeitos, tratamos 

no referencial teórico central da pesquisa acerca da relação entre o executivo e o legislativo no 

Sistema Político Brasileiro nos âmbitos federal e estadual. Para tanto foram destacados como 

ponto central da análise o presidencialismo de coalizão (ABRANCHES,1988), a 

preponderância do executivo sobre  o legislativo (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1998) e o 

ultrapresidencialismo estadual (ABRUCIO, 1998).  Pretendemos evidenciar a existência nos 

municípios pernambucanos de uma estrutura de relação entre os dois poderes semelhante à 

encontrada na literatura abordada na pesquisa, verificando a existência de correspondência 
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entre o “presidencialismo de coalizão” e a coalizão municipal,  a predominância do executivo 

sobre o legislativo municipal, bem como a influência do ultrapresidencialismo estadual nas 

eleições para vereadores. Tudo isto com vistas a identificar o impacto desta face política no 

julgamento das contas dos Prefeitos realizados pelas Câmaras Municipais, tema central desta 

pesquisa.  

 

Inicialmente são apresentadas resumidamente as correntes interpretativas 

da relação entre o executivo e o legislativo, abordando as críticas ao funcionamento do 

presidencialismo de coalizão no Brasil e o esforço por parte de alguns autores em demonstrar 

seus aspectos positivos. Também são destacados os estudos de alguns autores que consideram 

o Brasil ingovernável, tendo como fatores que incidem de modo definidor sobre as 

características do processo decisório as dimensões do regime presidencialista, do federalismo 

e do sistema partidário. 

 

O institucionalismo e o comportamentalismo têm sido as questões centrais 

na demarcação teórica dos dois tipos de abordagem que competiram e dominaram o 

desenvolvimento da Ciência Política desde os primeiros decênios do século XX. (PERES, 

2008) 

 

No institucionalismo as decisões políticas são processos induzidos por 

instituições políticas e sociais que regulam as escolhas coletivas, sendo o comportamento dos 

atores determinado por algum tipo de restrição exógena, configurada pelo arranjo institucional 

que delimita o contexto da tomada de decisão. Já no comportamentalismo as decisões políticas 

são o resultado direto das preferências de indivíduos que agem isoladamente e de forma 

egoísta, sendo o comportamento dos atores determinado por alguma racionalidade endógena. 

(PERES, 2008) 

 

Uma nova abordagem veio a prevalecer na análise do fenômeno político nos 

últimos quarenta anos – o neo-institucionalismo - e se tornou o paradigma atualmente 

hegemônico na Ciência Política.   (PERES, 2008) 

 

Para explicar o novo paradigma, Limongi (1994, p.3) registra:  

Institucionalismo porque, em  contraste com as teorias explicativas anteriores, o 
foco da explicação desloca-se das preferências para as instituições. Isto é, para a 
análise de  processos políticos, as variáveis independentes mais relevantes passam a 
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ser as instituições, em lugar das preferências dos  atores políticos. Novo porque era 
necessário distingui-lo do institucionalismo praticado antes do advento da revolução 
comportamentalista  (behavioralism), o  institucionalismo dominante na Ciência 
Política norte-americana antes da Segunda Guerra Mundial. 

 

A premissa básica é “... a idéia de que, para usar expressões consagradas, as 

“instituições importam” decisivamente na produção dos resultados políticos.” (PERES, 2008, 

p.54)  

Em breve reconstrução histórica do desenvolvimento teórico e 

metodológico do paradigma neo-institucionalista da Ciência Política, Peres (2008) procura 

mostrar que num primeiro momento a abordagem política envolveu uma oposição radical à 

abordagem comportamentalista que floresceu nos anos de 1920-1930 e se tornou hegemônica 

ao longo das décadas de 1940-1950-1960. Em seguida, representou a articulação sintética de 

elementos do próprio comportamentalismo com elementos do que se convencionou chamar de 

antigo institucionalismo. Deste foi mantida a centralidade das instituições na explicação do 

fenômeno político; do comportamentalismo foi mantida a preocupação com o rigor teórico – 

especialmente a orientação dedutiva, intrínseca ao individualismo metodológico da teoria da 

escolha racional (OSTROM, 1991) –, com a precisão conceitual – matemática/geométrica – e 

com a orientação empírica da pesquisa – aplicação de testes quantitativos. 

 

A moderna literatura comparativa sobre os parlamentos apresenta nosso 

Congresso com grau razoável de institucionalização. Destaca Philipe Norton apud Cintra e 

Lacombe ( 2007),  que: 

Uma legislatura que se reúne em sessões plenárias regidas por poucas normas e 
carente de práticas ou padrões desenvolvidos de comportamento não pode dizer-se 
institucionalizada. Em contraste, uma legislatura que desenvolve complexas regras 
de procedimento, práticas e padrões reconhecíveis de comportamento e o que 
Geoffrey Pridham chama “articulação organizacional” constitui um parlamento 
institucionalizado. 
 

Lembram os autores que o grau de institucionalização de uma legislatura 

depende também das interações de seus membros tanto internamente quanto com os demais 

poderes. Consideram que uma assembléia com baixa taxa de reeleição e poucos incentivos na 

profissionalização e na especialização da política será menos institucionalizada do que outra 

em que seus membros se reelegem e procuram se profissionalizar na atividade legislativa. 

(CINTRA ; LACOMBE, 2007, p. 145) 
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Considerando a premissa básica que  as “instituições importam” 

decisivamente na produção dos resultados políticos” e o grande universo de autores que 

discutem a relação entre o Executivo e o Legislativo, destaco nesta pesquisa alguns autores 

que ao discutirem o tema pelo viés do Federalismo, do Presidencialismo, das relações internas 

da Câmara dos Deputados e das Assembléias Legislativas e externas com o Executivo, podem 

trazer subsídios acerca da importância das instituições também para a discussão no âmbito 

municipal, visto que as análises sobre o comportamento legislativo se restringem às esferas 

Federal e Estadual, não se encontrando na literatura consagrada ao tema estudos dedicados ao 

legislativo municipal que atendessem ao propósito ora estudado.   

 

Recentemente vários autores que se debruçam sobre o tema da relação 

Executivo/Legislativo e a questão da governabilidade no Brasil redescobriram o termo 

“presidencialismo de coalizão” cunhado por Sérgio Abranches em artigo publicado em 1988. 

(RENNÓ, 2006) 

 

Na ditadura militar, observa Rennó (2006), a dominância do legislativo 

pelo partido que apoiava o regime autoritário era praticamente completa e após as eleições 

presidenciais de 1989, isoladamente, nenhum partido do Presidente obteve maioria dos 

assentos no Congresso brasileiro. Ressalta, então, que o executivo precisa de coligações com 

diversos partidos para poder aprovar projetos de seu interesse no legislativo e que é este o 

caráter de coalizão do presidencialismo brasileiro, em que há negociação entre executivo e 

partidos políticos para construção de apoio legislativo. 

 

No debate atual o foco está sobre os termos em que ocorre a negociação 

entre executivo e legislativo e se os parâmetros da negociação variam pelas diversas 

administrações, desde 1988, ou se são constantes, constritos institucionalmente. Rennó (2006) 

faz um resumo das críticas ao funcionamento do presidencialismo de coalizão no Brasil, 

dando ênfase às limitações, entraves e possíveis implicações negativas que o desenho 

institucional presente possa ter para a democracia brasileira. Ressalta, entretanto, o esforço 

por parte de alguns autores em demonstrar os lados positivos do presidencialismo de coalizão, 

cujos argumentos fundamentam, inclusive, um ponto de vista desfavorável à necessidade de 

reformas no sistema político brasileiro (SANTOS; CHEIBUB; LIMONGI, 2006).  
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Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (1995, 1999, 2000) 

desenvolveram em sua obra um forte argumento favorável ao funcionamento do atual sistema 

político brasileiro.  A idéia central é que a predominância do executivo sobre o legislativo 

provê ordem ao funcionamento do sistema político e garante a governabilidade.  (RENNÓ, 

2006)  

 

Os diversos autores que apontam para problemas no presidencialismo de 

coalizão reconhecem limitações no atual arcabouço institucional e espaço para reformas 

políticas. Rennó (2006) divide as visões críticas em três perspectivas, apresentadas 

sucintamente como segue: 

  

 A primeira visão é apresentada pelos críticos mais ácidos do 

funcionamento do sistema,  

Afirma que o sistema não permite a governabilidade. Os incentivos institucionais 
simplesmente levam à paralisia decisória ou ao alto custo de negociação entre 
Executivo e Legislativo, negociação essa que se dá de forma individualizada entre 
deputados e Presidente. (RENNÓ , 2006) 

 

  Argumentam que gera incentivos para a descentralização de poder dentro 

da Câmara e fragiliza a capacidade de coordenação e agregação das preferências, reduzindo a 

capacidade de formação de maiorias e gerando paralisia decisória (LAMOUNIER, 1994; 

NOVAES, 1994; AMES, 1995, 2001; MAINWARING, 1999; SAMUELS, 2003). Destaca a 

visão de Barry Ames (1995, 1995a, 2001) acerca do funcionamento da relação 

executivo/legislativo no Brasil,  como sendo a tentativa exaustiva do executivo e dos líderes 

partidários em obter a cooperação dos membros do partido nas votações de propostas do 

executivo. Para Ames, o sistema é ineficiente porque gera incentivos para a não-cooperação e 

para a proliferação de atores políticos com capacidade de veto e coloca como explicação para 

a cooperação de deputados às lideranças partidárias o pork barrel, ou seja, “... as trocas de 

apoio por políticas distributivistas, na forma de emendas orçamentárias, que fazem com que o 

sistema político brasileiro funcione, mas esse funcionamento é subótimo, ineficiente.” 

(RENNÓ, 2006p. 26) 

 

Enquanto Limongi e Figueiredo dão maior importância para os 

componentes centralizadores do sistema político brasileiro e enfatizam a predominância do 

executivo, Barry Ames enfoca muito mais os componentes de descentralização do poder, 
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através do destaque dado ao impacto do sistema eleitoral. Rennó (2006) destaca que o 

arcabouço político brasileiro gera incentivos contraditórios para os atores políticos com 

elementos de centralização coexistindo com dinâmicas que descentralizam o poder e embasa a 

segunda visão crítica sobre o funcionamento do presidencialismo de coalizão na existência 

destas dinâmicas institucionais contraditórias. 

 

A segunda visão, apresentada nos trabalhos de Pereira e Mueller (2002; 

2003) e Pereira e Rennó (2001,2003),  “...não nega que o sistema funcione com base na troca 

de recursos (cargos, emendas orçamentárias) e não apenas na discussão programática entre 

partidos, mas que essa troca é intermediada por lideranças partidárias.” Registra, ainda,  

Rennó (2006, p. 26) que “... as lideranças partidárias da base aliada e o Executivo discutem os 

aspectos programáticos das propostas legislativas e utilizam recursos financeiros legais a fim 

de criar um incentivo a mais para a obtenção de cooperação dos deputados.” Destaca o autor 

que as duas visões têm em comum o enfoque na construção de maiorias dentro do Legislativo 

e  a discussão acerca dos mecanismos usados pelo Executivo para obter cooperação dos 

deputados federais. 

 

Na terceira visão crítica Amorim Neto e Tafner (2002) e Pereira, Power e 

Rennó (2005; 2005a) enfocam principalmente " a discussão sobre qual é a natureza da relação 

entre Executivo e Legislativo, se uma de delegação ou de ação unilateral, e se há variação no 

tempo nos termos dessa relação.” Destaca, ainda,  Rennó  (2006 p. 26)  como ponto central 

que “... o presidencialismo de coalizão não funciona de forma uniforme através das distintas 

administrações que governaram o país.” O desenho institucional não condiciona o 

comportamento dos atores e há uma demasiada margem de manobra com muito espaço para 

que a capacidade individual dos governantes tenha papel central no gerenciamento da base de 

apoio no Congresso e na formação de maiorias. 

 

Recentemente, segundo Rennó (2006), vários autores apontaram para a 

necessidade de reforma política no Brasil (SOARES ; RENNÓ, 2006). Neste tema as visões 

variam dos mais conservadores, como Figueiredo e Limongi (2006) e Fabiano Santos (2006), 

que pregam que mudanças institucionais seriam temerárias neste momento, aos mais 

reformistas, como Carlos Pereira (2006) e Octavio Amorim Neto (2006), que propõem 

mudanças no sistema de governo, aumentando as características parlamentaristas do regime. 

Outros sugerem alterações menores de curso, como reformas pontuais na lei eleitoral a fim de 
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diminuir o número de candidatos competindo em eleições (RENNÓ, 2006; ALMEIDA, 2006) 

e mudanças em regras de lealdade partidária (MARENCO, 2006). Não há consenso entre 

analistas sobre a necessidade de reformas e nem todos estão satisfeitos com o funcionamento 

do presidencialismo de coalizão no Brasil o que representa um sinal claro de que há alguns 

problemas com o seu funcionamento e que, portanto, “... ajustes de curso poderiam ser 

considerados.” (RENNÓ, 2006 p. 26)   

 

Vicente Palermo aponta alguns autores que consideram o Brasil 

ingovernável com base em critérios institucionais básicos que dão forma ao regime político. 

Ressalta que os elementos-chave desta interpretação se erigem em torno das dimensões 

regime presidencialista, federalismo e sistema partidário como fatores que incidem de modo 

definidor sobre as características do processo decisório.  

 

Para os que se baseiam na força do federalismo no Brasil, historicamente, 

os partidos consolidaram-se em torno dos centros de poder regional e de coalizões de elites 

locais e nos redutos eleitorais dos partidos, onde a lealdade dos parlamentares vincula-se mais 

aos seus estados que aos partidos ou a uma lógica nacional. Sendo esta a linha adotada por 

Abrucio, ressalta que devido à influência que têm sobre suas bancadas, os governadores 

podem dificultar ou facilitar os propósitos presidenciais, constituindo-se em poderes de veto 

nacionais. (PALERMO, 2000) 

 

Outros autores apontam o papel dominante do presidente, que em virtude 

das condições que derivam do próprio formato do regime e por sua condição de ator 

individual central, pode atuar como praticamente o único pivô possível de inter-relação do 

sistema político. Outro elemento em comum entre os autores, para Palermo (2000), consiste 

na identificação dos principais instrumentos institucionais e políticos que distinguem o 

presidencialismo brasileiro. Destaca-se entre eles Abranches (1988) que aponta a importância 

da formação de gabinetes de coalizão através dos quais os diferentes partidos integram o 

Executivo, proporcionando o respaldo parlamentar necessário, diferentemente das 

interpretações enraizadas na opinião pública mais informada que vê o Congresso como um 

ator que limita a ação governamental, e a do Executivo que exclui o Congresso do processo 

decisório. 
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Concluída a breve reconstrução histórica das correntes interpretativas da 

relação entre o executivo e o legislativo, apresentamos o primeiro tema escolhido para a 

pesquisa, a saber, o presidencialismo de coalizão defendido por Abranches (1994).  

 

 

2.1.1 O presidencialismo de coalizão, traço peculiar da institucionalidade concreta 

brasileira. 

 

O sistema presidencial brasileiro começou a ser estudado sistematicamente 

em anos recentes, com o trabalho pioneiro de Sérgio Abranches. (CINTRA, 2007)  

 

O autor utiliza pela primeira vez o termo “presidencialismo de coalizão”, 

destacando como característica marcante do processo histórico de desenvolvimento brasileiro 

o estilo de crescimento das últimas décadas de 1980 que aprofundou, de forma notável, a 

heterogeneidade estrutural da sociedade brasileira. Afirma que esta heterogeneidade se 

expressa na imagem contraditória de uma ordem social no limiar da maturidade industrial, 

porém, marcada por profundos desequilíbrios e descompassos em suas estruturas social, 

política e econômica. (ABRANCHES, 1988p. 21) 

 

A forte assincronia que caracteriza o avanço do capitalismo industrial, no 

Brasil, associada a seu caráter retardatário em relação à ordem capitalista mundial e à 

heterogeneidade histórica de suas estruturas internas é destacada por Abranches (1988, p.25): 

Em síntese, a estrutura econômica alcançou substancial diversidade e grande 
complexidade; a estrutura social tornou-se mais diferenciada, adquiriu maior 
densidade organizacional, persistindo, porém, grandes descontinuidades, marcada 
heterogeneidade e profundas desigualdades. Daí resultaram maiores amplitude e 
pluralidade de  interesses, acentuando a competitividade e o antagonismo e 
alargando o escopo do conflito, em todas as suas dimensões. Ao mesmo tempo, o 
Estado cresceu e burocratizou-se e a organização política seguiu estreita e incapaz 
de processar institucionalmente toda essa diversidade, de agregar e expressar com 
eficácia e regularidade a pluralidade de interesses e valores. 
 

 

A necessidade de se estabelecer um ordenamento institucional eficiente 

para agregar e processar as pressões derivadas desse quadro heterogêneo, que possibilite bases 

mais sólidas para sua legitimidade e seja mais eficaz na redução das disparidades e na 

integração da ordem social é defendida por Abranches (1988, p.26). 
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Em seu estudo Abranches (1988, p. 26) analisa especificamente o “... 

arranjo constitucional que regula o exercício da autoridade política e define as regras para 

resolução de conflitos oriundos da diversidade das bases sociais de sustentação política do 

governo e dos diferentes processos de representação.” Entende que a relação entre o  

executivo e o legislativo é conflituosa e tem sido elemento historicamente crítico para a 

estabilidade democrática no Brasil, destacando como causas os efeitos da fragmentação na 

composição das forças políticas representadas no Congresso e a agenda inflacionada de 

problemas e demandas imposta ao executivo.  

 

Com a instalação da Nova República, em que o arcabouço constitucional, o 

sistema político e a estrutura estatal  se encontram em transição, “...convivem elementos não-

residuais do antigo regime e novos princípios, que amadurecerão no território da república 

democratizada.”. A estrutura geral de organização e representação de interesses sociais 

também  em fase de mudança, requer um arranjo institucional, mais legítimo, mais moderno e 

mais aberto. (ABRANCHES, 1988, p.30) 

 

Em seu trabalho Abranches ressalta como uma singularidade associada à  

experiência brasileira que o Brasil à época era o único país que, além de combinar a 

proporcionalidade, o multipartidarismo e o “presidencialismo imperial”, organizava o 

Executivo com base em grandes coalizões. A esse traço peculiar da institucionalidade 

concreta brasileira chamou  “presidencialismo de coalizão” e destacou que o Brasil retorna ao 

conjunto das nações democráticas sendo o único caso de presidencialismo de coalizão.  

(ABRANCHES, 1988, p.53) 

 

Explicando a dinâmica do presidencialismo de coalizão no Brasil, 

Abranches (1988, p.53 e 54) registra que “A Nova República repete a de 1946 que, por sua 

vez, provavelmente manteve resquícios da República Velha, sobretudo no que diz respeito à 

influência dos estados no governo federal, pela via da “política de governadores”, destacando 

que: 

A lógica de formação das coalizões tem, nitidamente, dois eixos: o partidário e o 
regional (estadual), hoje como ontem. É isto que explica a recorrência de grandes 
coalizões, pois o cálculo relativo à base de sustentação política do governo não é 
apenas partidário-parlamentar, mas também regional. Adicionando-se à equação os 
efeitos políticos de nossa tradição constitucional, de constituições extensas, que 
extravasam o campo dos direitos fundamentais para incorporar privilégios e 
prerrogativas particulares, bem como questões substantivas, compreende-se que, 
mesmo no eixo partidário-parlamentar, torna-se necessário que o governo procure 
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controlar pelo menos a maioria qualificada que lhe permita bloquear ou promover 
mudanças constitucionais. 
 

Através da análise da participação dos estados nos ministérios federais, 

Abranches demonstra  “a clara existência de uma lógica regional subjacente à formação das 

coalizões governamentais e o fato de que alguns estados aparecem como representantes 

preferenciais de suas regiões, denotando sua liderança nos blocos regionais de nosso sistema 

político.” (ABRANCHES, 1988, p.59) 

 

Para explicar a dinâmica das coalizões, reflete acerca do alto fracionamento 

governamental e de uma grande coalizão concentrada. “O primeiro confere maiores graus de 

liberdade para manobras internas por parte do presidente, que pode retirar força exatamente 

da manipulação das posições e dos interesses dos vários parceiros da aliança.” O aspecto 

negativo está no caso em que seu partido não detenha maioria parlamentar, ou mesmo 

governamental,  

O presidente torna-se, em parte, prisioneiro de compromissos múltiplos, partidários 
e regionais. Sua autoridade pode ser contrastada por lideranças dos outros partidos e 
por lideranças regionais, sobretudo os governadores. É a dinâmica do duplo eixo das 
coalizões nacionais. (ABRANCHES, 1988, p.61) 
 

  No caso de uma coalizão concentrada, o presidente tem uma maior 

autonomia em relação aos parceiros menores da aliança, entretanto Abranches (1988 p. 62) 

registra a necessidade de manter uma estreita sintonia com seu próprio partido. Destaca que:  

Se o partido majoritário é heterogêneo interna e regionalmente, obtém-se o mesmo 
efeito: a autoridade presidencial é confrontada pelas lideranças regionais e de 
facções intrapartidárias. Mas o risco maior, neste caso, adviria de um rompimento 
do partido com o presidente, deixando-o apenas com o bloco de partidos 
minoritários da aliança. 
 

O raciocínio de Abranches (1988, p. 62) aponta para o que considera o “nó 

górdio do presidencialismo de coalizão”, qual seja:  

É um sistema caracterizado pela instabilidade, de alto risco e cuja sustentação 
baseia-se, quase exclusivamente, no desempenho corrente do governo e na sua 
disposição de respeitar estritamente os pontos ideológicos ou programáticos 
considerados inegociáveis, os quais nem sempre são explícita e coerentemente 
fixados na fase de formação da coalizão. 
 

Em estruturas políticas e sociais de maior heterogeneidade e conflito a 

solução mais provável é a grande coalizão, que inclui maior número de parceiros e admite 

maior diversidade ideológica, ao mesmo tempo que se ampliam a probabilidade de 

instabilidade e a complexidade das negociações. Estes contextos estimulam a fragmentação e 
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a polarização e requerem mecanismos e procedimentos institucionais complementares para 

resolução de conflitos e consensos parciais. (ABRANCHES, 1988, p.63) 

 

A formação de coalizões envolve três momentos típicos relatados por 

Abranches (1988p. 64):  

Primeiro, a constituição da aliança eleitoral, que requer negociação em torno de 
diretivas programáticas mínimas, usualmente amplas e pouco específicas, e de 
princípios a serem obedecidos na formação do governo, após a vitória eleitoral. 
Segundo, a constituição do governo, no qual predomina a disputa por cargos e 
compromissos relativos a um programa mínimo de governo, ainda bastante genérico. 
Finalmente, a transformação da aliança em coalizão efetivamente governante, 
quando emerge, com toda força, o problema da formulação da agenda real de 
políticas, positiva e substantiva, e das condições de sua implementação. 
 
 

A formação do governo, a elaboração de seu programa de ação e do 

calendário negociado de eventos tem impacto direto sobre a estabilidade futura das coalizões. 

Para tanto, faz-se necessária a adesão a princípios mínimos e a orientação de políticas e 

diretrizes programáticas para redução das divergências intrapartidárias e engajamento do 

conjunto do partido na realização de objetivos amplamente compartilhados. Do ponto de vista 

da negociação com os outros partidos, “busca-se enfatizar os princípios compatíveis e 

complementares e contornar aqueles que sejam divergentes.” (ABRANCHES, 1998, p. 64-65) 

 

O maior risco ao desempenho da coalizão, segundo Abranches (1998, p. 

66-67), está no quadro institucional do Estado para decidir, negociar e implementar políticas, 

tendo em vista que “... o potencial de conflito é muito alto, a tendência é retirar do programa 

mínimo, ou compromisso básico da aliança, as questões mais divisivas, deixando-as para 

outras fases do processo decisório.” Neste caso, viabiliza-se o pacto político de constituição 

do governo, entretanto a pauta de decisões na etapa de governo fica sobrecarregada com 

temas conflitivos e não negociados.  Então, para evitar que o processo decisório não seja 

bloqueado e desestabilize a coalizão no futuro,  o autor entende que “... é indispensável um 

esforço de construção institucional que viabilize acordos setoriais, à medida que os conflitos 

forem surgindo.”  

 

Em se tratando de grandes coalizões, o destino do governo depende da 

habilidade dos partidos “de dentro da coalizão que o apóia ” em evitar que as divisões internas 

determinem a ruptura da aliança.  A ruptura da coalizão,  para Abranches (1988, p. 67-68),  é 

freqüentemente precedida por um “fracionamento polarizado”, com uma deslegitimação 
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recíproca que compele cada parceiro a se distanciar dos outros e a enfatizar, mais 

radicalmente, suas diferenças.  

 

As cisões internas e a instabilidade a elas inerentes são naturais em 

qualquer governo de coalizão, segundo Abranches (1988), embora adquiram contornos mais 

graves em épocas de crise. Para manutenção das coalizões são necessários mecanismos 

institucionais que regulem este conflito, promovam soluções parciais e estabilizem a aliança, 

mediante acordos setoriais de ampla legitimidade. (ABRANCHES, 1988, p.68) 

 

Para Abranches (1988) no presidencialismo, a instabilidade da coalizão 

pode atingir diretamente a presidência.  No Congresso, a polarização tende a transformar 

“coalizões secundárias” e facções partidárias em “coalizões de veto”, elevando perigosamente 

a probabilidade de paralisia decisória e conseqüente ruptura da ordem política.  Nesse sentido, 

governos de coalizão requerem procedimentos mais ou menos institucionalizados para 

solucionar disputas interpartidárias internas à coalizão. Existe sempre um nível superior de 

arbitragem, que envolve, necessariamente, as lideranças partidárias e do Legislativo e tem, 

como árbitro final, o presidente, para o qual convergem todas as divergências o que leva a 

uma danosa e desgastante sobrecarga, e o leva a tornar-se o epicentro de todas as crises. 

(ABRANCHES, 1988, p. 69-70) 

 

O dilema institucional do presidencialismo de coalizão para Abranches 

(1988, p. 71) está na necessidade de um mecanismo de arbitragem adicional de regulação de 

conflitos, que sirva de defesa institucional do regime, da autoridade presidencial e da 

autonomia legislativa. A preocupação principal reside em evitar que as crises na coalizão 

levem a um conflito inegociável entre o legislativo e o executivo, segundo Abranches, os dois 

pólos fundamentais da democracia presidencialista. O Império tinha no poder moderador um 

mecanismo deste tipo e na República Velha o equilíbrio deu-se através da política de 

governadores, estabelecida por Campos Salles.  No Brasil da República de 46 e na fase pré-

constituinte da Nova República, exemplos mais claros de presidencialismo de coalizão na 

visão do autor, este mecanismo inexiste. 

 

Em síntese acerca da situação brasileira contemporânea, à luz de seu 

desenvolvimento histórico, Abranches (1988, p. 72) indica as seguintes tendências:  
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(a) alto grau de heterogeneidade estrutural, quer na economia, quer na sociedade, 
além de fortes disparidades regionais; (b) alta propensão ao conflito de interesses, 
cortando a estrutura de classes, horizontal e verticalmente, associada a diferentes 
manifestações de clivagens inter e intra-regionais; (c) fracionamento partidário-
parlamentar, entre médio e mediano, e alta propensão à formação de governos 
baseados em grandes coalizões, muito provavelmente com índices relativamente 
elevados de fragmentação governamental; (d) forte tradição presidencialista e 
proporcional. A primeira indicando, talvez, a inviabilidade de consolidação de um 
regime parlamentarista puro. A segunda, apontando para a natural necessidade de 
admitir à representação os diversos segmentos da sociedade plural brasileira; (e) 
insuficiência e inadequação do quadro institucional do Estado para resolução de 
conflitos e inexistência de mecanismos institucionais para a manutenção do 
“equilíbrio constitucional. 
 

Em artigo mais recente Abranches (2010) observa que a Constituição de 

1988 consagrou o padrão de governança caracterizado por ele como “presidencialismo de 

coalizão” no desenho institucional do país, em que o principal eixo de impacto desse padrão 

está na relação entre o legislativo e o executivo. Para o autor a instabilidade ocorre quando há 

falhas de coordenação por parte do Presidente, o sistema tende à fragmentação, “podendo 

sofrer paralisia decisória e colapsos recorrentes de desempenho, com danos ao apoio social do 

governo”. Destaca que numa crise de governança, é grande a dificuldade de trocar alianças 

para redesenhar a base de sustentação parlamentar no presidencialismo de coalizão.  

(ABRANCHES, 2010, p. 76) 

 

Entende o autor que ao final do mandato do presidente Fernando Henrique a 

conjuntura política passou a um estado de instabilidade crônica, ocasionado pela elevação do 

estresse na coalizão que apoiava o presidente a um nível insustentável e a consequente ruptura. 

(ABRANCHES, 2010) 

 

Em contraponto ao pensamento de Abranches (1988, 2010) acerca da 

instabilidade do presidencialismo de coalizão, destacamos a posição de Figueiredo (2001), 

Amorim Neto (2010) e Figueiredo e Limongi (2001). 

 

Registra Figueiredo (2001, p. 693) que “As regras que regulam a 

distribuição de poder entre o Executivo e o Legislativo diferem diametralmente nas 

Constituições de 1946 e 1988”. Esta última garante ao Executivo uma extensa gama de 

poderes para estabelecer a agenda.  

 

Além dos amplos poderes legislativos do Executivo, segundo  Figueiredo, 

(2001), a organização atual do Congresso brasileiro se apresenta bastante centralizada,  dando 
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poderes aos líderes partidários e ao presidente da Casa. Neste sentido, então, esta combinação 

de poderes permitiria a governabilidade. 

 

Estudos mais recentes neutralizam a tendência à instabilidade citada por 

Abranches, incluindo na avaliação o aspecto da combinação do presidencialismo com o 

multipartidarismo. Procuram mostrar ser possível ao presidencialismo ser sustentado por 

coalizões multipartidárias que não conduziriam à crises desde que satisfeitas algumas 

condições para cooperação entre o executivo e o legislativo. (CINTRA, 2007, p. 67). 

 

Dados expostos em pesquisas referentes ao período de governo entre 1985 

e 2006 indicam uma situação variável entre os governos de Sarney e Lula, ocorrendo arranjos 

multipartidários com maior ou menor grau de fragmentação e heterogeneidade ideológica. 

(CINTRA, 2007, p. 67) 

 

O governo Lula apresenta uma nova característica da coalizão 

governamental, qual seja, sua baixa coerência ideológica, substituindo-se as votações 

pautadas pela divisa ideológica pelas pautadas pela dualidade da maioria governista versus 

oposição, de acordo com Santos (2006), com base nos resultados de Amorim Neto. 

(CINTRA, 2007, p. 69) 

 

Quanto à formação e sustentação de um sólido governo de coalizão em um 

regime presidencial puro, como o brasileiro, Amorim Neto (2010, p. 92) afirma que está   

associada “à ênfase no recrutamento partidário dos ministros, à prevalência de instrumentos 

ordinários de legislação sobre os extraordinários e à negociação prévia e constante da agenda 

legislativa com os partidos que integram o governo.” 

 

Em resposta à pergunta clássica de Abranches (1998): como se combinam 

eficazmente representação proporcional e o regime presidencial? Amorim Neto aponta para a 

formação de sólidos governos de coalizão e enfatiza que “tais governos, da perspectiva do 

presidente, podem gerar mais estabilidade, porém, ao custo de paralisia na implementação de 

projetos de interesse do Executivo.” Destaca que esta paralisia ocorre num governo de 

coalizão majoritário e estável com o bloqueio das propostas do Executivo por causa das 

dissensões dentro dos partidos que o integram e não como fruto de obstrução pela oposição.” 

(AMORIM NETO, 2010, p. 94) 
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Concluída a explanação do primeiro tema escolhido para a pesquisa com o 

intuito de entender como funciona o sistema político municipal, o presidencialismo de 

coalizão defendido por Abranches (1994), passamos a apresentar o principal suporte teórico 

da pesquisa.  

 

 

2.1.2 A predominância do Executivo sobre o Legislativo, ordem e governabilidade do 

sistema político brasileiro 

 

Principal suporte teórico para esta pesquisa, o estudo elaborado por 

Figueiredo e Limongi (1998, p. 85) integra análises desenvolvidas em trabalhos anteriores, 

pretende demonstrar a interdependência entre a preponderância legislativa do Executivo, o 

padrão centralizado de trabalhos legislativos e a disciplina partidária. Neste contexto 

institucional, os autores ressaltam o poder de agenda do executivo, que conta com meios para 

induzir a cooperação dos parlamentares, bem como a organização centralizada do Legislativo, 

com regras que distribuem direitos parlamentares de acordo com princípios partidários, de 

forma que inibem os interesses particularistas dos parlamentares que optam por votar 

disciplinadamente como melhor estratégia para obter recursos para retornos eleitorais.   

Os autores desenvolveram em sua obra um forte argumento favorável ao 

funcionamento do atual sistema político brasileiro (1995, 1999, 2000). A idéia central é que a 

predominância do Executivo sobre o Legislativo provê ordem ao funcionamento do sistema 

político e garante a governabilidade. (RENNÓ, 2006) 

 

A atuação legislativa ativa do executivo resulta dos incentivos 

institucionais existentes dentro da Câmara que são o principal determinante da relação 

executivo/legislativo, na visão desses autores. Também contribuem o controle da agenda 

legislativa exercido pelo executivo através do direito de apresentar medidas provisórias e de 

pedir urgência, bem como o processo decisório dentro da Câmara dos Deputados muito 

centrado nas lideranças partidárias e na mesa diretora. Portanto, o arcabouço existente 

favorece a predominância legislativa do executivo. (RENNÓ, p. 2006)  
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A Constituição Federal de 1988 garante ao Executivo uma extensa gama de 

poderes para estabelecer a agenda. O Presidente passa a ter a exclusividade de iniciativa na 

introdução de legislação administrativa, orçamentária e fiscal e a capacidade de pedir urgência 

para as leis que apresenta, bem como a autoridade delegada de decreto. A mais importante 

prerrogativa de todas seria a autoridade para editar decretos, com força de lei, de vigência 

imediata, ou seja, as medidas provisórias—MPs. (FIGUEIREDO, 2001, p. 694) 

 

De acordo com os autores a organização atual do Congresso brasileiro, se 

apresenta bastante centralizada, onde a distribuição de direitos e recursos parlamentares aos 

líderes partidários e ao presidente da Casa possibilita um rígido controle sobre a agenda do 

legislativo e a definição da pauta. Também permite aos líderes representar suas bancadas e, 

com isto, controlar o plenário, tomando as decisões referentes às votações nominais, à 

apresentação de emendas, à pauta e à ordem de votação das propostas legislativas. Do ponto 

de vista institucional considera que o regimento interno da Câmara dos Deputados beneficia, 

especialmente, os líderes dos maiores partidos. (FIGUEIREDO, 2001, p. 694) 

 

O pensamento dos autores contraria a opinião dominante, conforme 

detalhamos a seguir. Trata-se de uma discussão teórica sobre as bases institucionais do poder 

de agenda presidencial e partidário; de como o controle sobre a agenda permite a estruturação 

de maiorias partidárias; e como o executivo, ao controlar o acesso à patronagem, consegue 

impor uma disciplina aos membros da coalizão que o apóia e é capaz de obter apoio partidário 

consistente. 

 

Apesar da opinião de muitos analistas de que o processo de 

redemocratização do Brasil deveria vir acompanhado de fortes mudanças institucionais, 

Figueiredo e Limongi (1998, p. 82) relatam que na promulgação da Constituição de 1988 não 

houve mudança na forma de governo, o Presidencialismo, bem como a legislação  eleitoral 

não sofreu alteração significativa. Desta forma, segundo a visão desses analistas, “dever-se-ia 

esperar um sistema com fortes tendências à inoperância...” e ainda “... um sistema político em  

que um presidente impotente e fraco se contraporia a um Legislativo povoado por uma 

miríade de partidos carentes de disciplina.” Entretanto, os autores destacam dois pontos que 

causaram a modificação das bases institucionais do sistema político nacional de forma radical. 

Seriam a  ampliação dos poderes legislativos do presidente da República, em relação à 

Constituição de 1946, e dos recursos legislativos à disposição dos líderes partidários para 
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comandar suas bancadas, constantes dos regimentos internos das casas legislativas. Registram 

que a “unidade de referência a estruturar os trabalhos legislativos são os partidos e não os 

parlamentares” e questionam as conclusões e inferências encontradas na literatura comparada 

e nacional acerca do funcionamento do sistema político brasileiro, visto que estes apontam 

para indisciplina partidária e um Congresso Nacional que age como um veto player 

institucional. Os dados encontrados em seus estudos mostram uma forte preponderância do 

executivo sobre um Congresso que se dispõe a cooperar de maneira disciplinada.  

 

Numa reação ao pensamento dominante de que não deveria haver 

disciplina partidária no Congresso Nacional e quanto ao comportamento irresponsável dos 

parlamentares, questionam as explicações centradas na legislação eleitoral e na forma de 

governo presidencialista. (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1998, p. 83) 

 

Na literatura corrente as relações executivo-legislativo dependem sempre 

do sistema partidário e das regras da competição eleitoral, ao passo que as instituições que 

regulam o processo decisório no legislativo são ignoradas, bem como os poderes legislativos 

do presidente e a estruturação dos trabalhos legislativos. Neste sentido, Figueiredo e Limongi 

(1998) registram que a legislação eleitoral brasileira pode conter fortes incentivos para que 

políticos priorizem o voto pessoal ao voto partidário, mas a simples existência dos incentivos 

não garante que venham a se tornar efetivos. Ressaltam o padrão organizacional dos trabalhos 

legislativos brasileiro altamente centralizado e ancorado nos partidos, e os poderes 

legislativos do presidente brasileiro como um dos mais poderosos do mundo. (FIGUEIREDO; 

LIMONGI, 1998, p. 84) 

 

Tratando da extensão dos poderes legislativos controlados pela 

Presidência, Figueiredo e Limongi citam o argumento de Shugart e Carey  de que estes 

poderes incidem sobre a disposição presidencial para buscar ou não cooperação do legislativo 

para a aprovação de seus projetos, de forma que o padrão de relações que se estabelece entre 

os dois poderes têm uma natureza conflituosa.  A posição de Figueiredo e Limongi.(1998, p. 

86) é que os efeitos do poder legislativo do Presidente determinam seu poder de agenda e um 

maior poder implica na capacidade do executivo influir diretamente nos trabalhos legislativos, 

minorando os efeitos da separação dos poderes e induzindo parlamentares à cooperação. 

Consideram também que as chances de conflito entre os dois poderes dependem da 

distribuição de cadeiras no interior do legislativo pelos diferentes partidos. 
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Na literatura internacional os amplos poderes do primeiro-ministro são 

destacados como inerentes ao regime parlamentarista, Tsebelis (1997) ao destacar em seu 

modelo as diferenças entre os sistemas presidencialista e parlamentarista  afirma que: 

Nos sistemas parlamentaristas, o Poder Executivo (o governo) controla a agenda e o 
Poder Legislativo aceita ou rejeita as propostas, enquanto nos sistemas 
presidencialistas o Legislativo (o Parlamento) formula as propostas e o Executivo (o 
presidente) as sanciona ou veta. 
 

Em oposição, Figueiredo e Limongi.(1998, p. 87) destacam que esse 

modelo não se aplica ao caso brasileiro e à maioria dos regimes presidenciais, em que os 

Presidentes também controlam a agenda e suas constituições não só concedem o direito de 

iniciar o processo legislativo ao presidente, como, por vezes, vedam ao Legislativo a 

iniciativa legislativa em determinadas áreas.  

 

Neste sentido, a Constituição Brasileira de 1988, além de conceder a 

iniciativa exclusiva ao Executivo em matéria orçamentária, tributária e de organização 

administrativa, ainda dispõe em seu art. 64,§ 2º, que o presidente pode solicitar urgência para 

apreciação dos seus projetos, o que impede as minorias de exercer o controle de veto points, 

de engavetar as propostas presidenciais. Também, em seu art. 62, a Carta Magna prevê a 

possibilidade do presidente de editar Medidas Provisórias em casos de relevância ou urgência. 

Figueiredo e Limongi (1998, p. 89) ressaltam que , “...por surtir efeito no ato de sua 

promulgação, o recurso à edição de MPs é uma arma poderosa nas mãos do Executivo. 

Congressistas podem ser induzido a cooperar.” 

 

A discussão acerca da disciplina partidária e à possibilidade de presidentes 

serem sustentados por coalizões partidárias é levantada por Figueiredo e Limongi (1998, p. 

90). Afirmam que na literatura relevante o entendimento é que o quadro institucional 

brasileiro não favorece a disciplina partidária. Ressaltam, entretanto, que somente será 

possível pensar na possibilidade de governo de coalizão se na questão da disciplina partidária 

considerarmos os partidos capazes de agir como tais. Em seus trabalhos anteriores 

demonstraram que há disciplina partidária no interior da Câmara dos Deputados, e que esta se 

mantém alta quando se restringe o universo de análise às matérias que compõem a agenda 

presidencial (FIGUEIREDO; LIMONGI,1997c), destacando que as votações nominais são 

reservadas somente às matérias mais importantes e com razoável grau de conflito. 
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A alta disciplina partidária verificada, explicam Figueiredo e Limongi 

(1998), em contraponto à literatura que faz supor que seria inexistente, deve-se ao fato dos 

regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado conferirem amplos poderes aos 

líderes partidários para que ajam em nome do partido, consagrando um padrão decisório 

centralizado em que contam os partidos em precedência aos parlamentares. Apesar de o 

Legislativo brasileiro ser uma instituição igualitária e majoritária, onde os votos dos 

representantes do povo tem o mesmo peso, para o desempenho de suas funções desenvolve 

padrões de organização em que os recursos e direitos dos parlamentares são distribuídos de 

forma desigual, segundo o princípio partidário. Líderes representam suas bancadas e a 

distribuição interna de poder atende ao princípio de proporcionalidade partidária. O centro do 

poder está na Mesa diretora e a distribuição dos parlamentares pelas comissões é feita pelos 

líderes partidários (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1998, p. 91). 

 

Os Regimentos Internos (RI) disciplinam que os líderes partidários são 

formalmente eleitos pelos pares, reconhecendo o direito de representação, e estabelecem a 

prerrogativa dos líderes de controlar o fluxo dos trabalhos parlamentares, o que inibe a 

influência individual dos parlamentares nos cursos dos trabalhos. As ações dos partidos e seus 

líderes conduzem os trabalhos para o plenário, como principal lócus decisório, esvaziando os 

trabalhos das comissões, através da aprovação do requerimento de urgência prevista no art. 

154 do RI da Câmara dos Deputados. (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1998, p. 91). 

 

A atividade em plenário e o processo de votação das matérias e emendas  

minimizam a influência dos parlamentares no curso dos trabalhos e a participação ativa no 

processo legislativo, segundo Figueiredo e Limongi (1998). No RI da Câmara dos Deputados, 

exceto os casos em que seja exigido o quorum qualificado, a maioria das votações se dá pelo 

método simbólico, em que os votos são contados pelo Presidente da Mesa, sendo os votos 

favoráveis (parlamentares que permanecem sentados) e contrários (os que ficam em pé).  

 

Citando os estudos de Kinzo (1993) e Tavares de Almeida e Moyá (1997) 

que demonstram que membros de um mesmo partido têm preferências políticas similares e 

relativamente bem definidas, Figueiredo e Limongi, (1998, p.95) afirmam que os líderes 

partidários têm opiniões políticas e interesses comuns a representar, o que explicaria a alta 

estabilidade das lideranças partidárias no interior do legislativo. 
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Para os parlamentares em suas relações com o Executivo, a melhor 

estratégia do ponto de vista individual e coletivo depende do acompanhamento da estratégia 

adotada pelos demais parlamentares, ou seja, da capacidade de coordenação da ação. 

(FIGUEIREDO; LIMONGI, 1998, p.98) 

 

Desta forma, os parlamentares seguem a linha partidária para serem levados 

a sério nas barganhas políticas e seus líderes representam os interesses do partido e do 

executivo, servindo como ponte de comunicação entre as bancadas que compõem a maioria no 

legislativo e o executivo. Esta é a explicação de Figueiredo e Limongi, (1998, p.99) para a 

disciplina partidária encontrada e a posição estrategicamente favorável do Executivo para 

negociar com os partidos. 

 

Na discussão acerca das barganhas entre o executivo e o legislativo,  

Figueiredo (2001, p.694) considera a Medida Provisória (MP) o mais poderoso instrumento 

para modificar resultados previsíveis de acordo com a distribuição de cadeiras no Parlamento, 

por possibilitar ao presidente “o poder de alterar unilateralmente o status quo e, 

conseqüentemente, mudar a estrutura das opções à disposição do legislativo.” Desta forma, o 

uso de MPs induz os parlamentares a cooperar. (FIGUEIREDO ; LIMONGI, 1988, p.102) 

 

Destaca Figueiredo (2001, p.694) que o uso de decretos é associado a 

governos de minorias, mas ressalta a importância nas mãos do executivo com apoio 

majoritário em governos de coalizão, negligenciada pela literatura comparada, como 

instrumento útil para: 

[...] proteção das maiorias governistas. Neste caso, é usado para protegê-las de 
medidas impopulares ou de leis que afetem clientelas específicas, preservando os 
acordos políticos entre o governo e a coalizão que o apóia no Legislativo. 

 

Entretanto, mesmo pela via extrema das MPs, o chefe do executivo não 

pode legislar sem o apoio da maioria. “Sem o apoio da maioria, presidentes, simplesmente não 

governam.” (LIMONGI, 2008, p. 25) 

 

Concluída a explanação acerca da preponderância do executivo sobre o 

legislativo, para verificação da aplicabilidade do modelo nos municípios pernambucanos, 

passamos a apresentar o estudo das relações entre o executivo e o legislativo dentro da 

perspectiva regional, a saber, o ultrapresidencialismo estadual. 
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2.1.3 O sistema político ultrapresidencialista no plano interno dos estados 

 

Outro tema importante para o estudo das relações entre o Executivo e o 

Legislativo refere-se ao aspecto regional, destacando-se o apoio político gerado pelos governos 

subnacionais nas negociações do Congresso Nacional com o executivo, bem como na repetição 

do modelo desta relação nos estados da federação, o ultrapresidencialismo estadual,  que será 

também utilizado como base teórica desta pesquisa. 

 

 A base de sustentação política do governo, para Abranches (1988) não é 

apenas partidário-parlamentar, mas também regional (estadual).  

 

A perspectiva regional é estudada por Abrucio (1994) que, por meio do 

exame das razões do fortalecimento dos governadores no sistema político brasileiro após a 

queda do regime militar, discorre acerca do federalismo estadualista,  do poderio dos 

governadores no plano nacional, e da formação de um sistema político ultrapresidencialista, 

que explicaria a força dos chefes dos Executivos estaduais no âmbito interno dos Estados.  Em 

estudo posterior, ressalta que “Na verdade, foi a combinação entre o federalismo estadualista e 

o ultrapresidencialismo estadual que propiciou o fortalecimento dos governadores na 

redemocratização.” (ABRUCIO, 1998:24)  

   

 O fortalecimento da União no plano intergovernamental, colocou em xeque 

o ciclo descentralizador do federalismo estadualista,  surgido na década de 80 que vigorou até 

1994. (ABRUCIO, 1998; CHEIBUB, FIGUEIREDO; LIMONGI, 2002; FIGUEIREDO ; 

LIMONGI, 2001; LEITE ; SANTOS, 2010) 

 O mesmo não ocorreria com o ultrapresidencialismo estadual que “ ... 

continua a todo vapor, porém. E por isso o “modelo  do baronato” não foi realmente destruído 

e pode, inclusive, recuperar-se mais adiante, caso o Governo Federal entre numa nova crise 

e/ou as finanças estaduais sejam saneadas.”  (ABRUCIO, 1998:24) 

 

Quanto ao contexto pós-constituição de 1988, Abrucio (1994) registra a 

vigência de um presidencialismo sem checks and balances na esfera estadual, dando aos 
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governadores um enorme poder. A principal prova do poder dos chefes dos executivos 

estaduais seria o controle das Assembléias Legislativas que eles possuem. Relata que em 

pesquisa realizada nos estados, em 81,25% da amostra os executivos detêm a maioria absoluta 

na Assembléia, além deste apoio ser extremamente seguro, reafirmando a continuidade da 

situação encontrada através de novas entrevistas, em trabalho posterior (ABRUCIO, 1998, p. 

235).  

 

O sistema ultrapresidencialista apresenta duas características fundamentais, 

quais sejam, “o Executivo detém um forte domínio do processo de governo e controla os 

órgãos que devem fiscalizá-lo.” (Abrucio, 1998:109) Isto ocorre de duas formas: A primeira, 

eliminando o controle institucional do Executivo, a cargo do Legislativo e do Judiciário, bem 

como neutralizando a prática fiscalizadora da Assembléia Legislativa e dos órgãos 

fiscalizadores Tribunal de Contas e Ministério Público, que se tornam aliados do governador. 

A outra forma ocorre quando o Governador conta com o apoio majoritário da Assembléia 

Legislativa para controlar o processo decisório.  Ambas as formas ameaçam o princípio dos 

checks and balances, base do presidencialismo. 

 

Na formação de uma maioria sólida na Assembléia Legislativa, Abrucio 

(1998, p. 113) destaca dois fatores que determinam a natureza desta maioria: “as moedas 

utilizadas para obter apoio parlamentar e o grau de participação efetiva dos deputados na 

determinação das prioridades do governo”. 

 

No contexto analisado pelo autor, a maioria situacionista constituía-se pelo 

pacto homologatório entre o executivo e o legislativo. Esta maioria que homologava as 

iniciativas legislativas do executivo era obtida mediante a cooptação dos deputados através da 

distribuição de recursos clientelistas e pela ausência de participação e responsabilização na 

formulação das diretrizes governamentais, mantendo-se em silêncio homologatório diante dos 

atos do governo estadual. (ABRUCIO, 1998. p.114-115) 

 

Além do poder dos chefes dos Executivos estaduais obtido com o controle 

das Assembléias Legislativas, registra Abrucio (1994) a existência de quatro razões para a 

hipertrofia dos Executivos estaduais: Em primeiro lugar, a ausência de uma opinião pública no 

debate e fiscalização da política estadual e das ações dos governadores. Em segundo, o grande 

poder dos governadores sobre as bases municipais dos deputados estaduais, devido a 
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dependência financeira de grande parte dos municípios das outras esferas de governo, por não 

se auto-sustentarem. Em terceiro, a margem de manobra dos governadores, mais confortável 

que a do Governo Federal, na distribuição dos cargos dentro da administração pública,  e 

finalmente, como último fator que proporciona a vigência do ultra-presidencialismo nos 

estados, a neutralização das funções dos órgãos de fiscalização e controle do poder executivo 

estadual.   

 

 Os governadores "neutralizam" as instituições incumbidas de fiscalizá-los, 

o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público, tornando-as pouco independentes em 

relação ao executivo, na medida em que a constituição de 1988 determina que cabe aos 

governos estaduais o processo de escolha de parte dos Conselheiros dos TCEs e do 

Procurador-Geral do Ministério Público de cada estado, responsável pelos processos contra a 

administração pública. Na prática, por dominarem as Assembléias, escolhem aqueles 

incumbidos de analisar suas contas, se imiscuem na disputa interna do Ministério Público, para 

obter um candidato ligado ao governo. (ABRUCIO,1994) 

 

O resultado na visão de Abrucio (1994) é que os governadores 

"neutralizam" os checks and balances provindos dos órgãos de fiscalização, a despeito do 

princípio da separação dos poderes. 

 

Acerca do órgão auxiliar de controle externo, Abrucio (1998, p.141-142) 

destaca:  

O TCE, que deveria ser um órgão auxiliar do Legislativo na fiscalização do 
Executivo, teve sua função de controle neutralizada na maioria dos estados 
brasileiros. E mais: em alguns estados o TCE transformou-se em importante 
instrumento de controle dos prefeitos que saíam da linha política adotada pelo 
governador. Assim, se um prefeito não compactuasse com o Executivo estadual, 
suas contas seriam consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas, podendo este 
prefeito tornar-se inelegível se a Câmara Municipal votasse a favor do parecer do 
Tribunal. 

 

Concluída a explanação acerca do estudo das relações entre o executivo e o 

legislativo dentro da perspectiva regional, a saber, o ultrapresidencialismo estadual,  passamos 

a apresentar esta mesma perspectiva agora para o Estado de Pernambuco. 
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2.1.4 Relação do Executivo com o Legislativo em Pernambuco 

 

Na revisão da  literatura acerca da relação do executivo com o legislativo 

em Pernambuco destaca-se o estudo de Leite e Santos (2010). Analisam o cenário 

pernambucano em três dimensões, a saber, as eleições, o processo decisório que envolve 

órgãos do estado e a execução de políticas públicas, e registram a força do governador no 

parlamento estadual, confirmando o chamado ultrapresidencialismo estadual em Pernambuco. 

 

Observando os dados estatísticos referentes às cadeiras obtidas pelos 

principais partidos políticos em Pernambuco, Leite e Santos (2010) demonstram que apenas 

três partidos (PDT, PFL e PMDB)  estiveram em todas as legislaturas no período 1986-2006. 

Já outros seis obtiveram cadeiras em cinco eleições (PP, PL, PSB, PSDB, PT, PTB). Ressaltam 

o comportamento eleitoral do PFL, PMDB e do PSB que demonstra a influência do executivo 

para a renovação da bancada de um partido ou coalizão eleitoral. O governador possui um 

grande peso nas eleições para o legislativo estadual. (LEITE; SANTOS, 2010, p.45-46) 

 

Pernambuco experimentou dois padrões distintos de competição a partir da 

redemocratização e uma bipolaridade nos últimos vinte anos que gerou alternância de grupos e 

mudanças na correlação de forças dentro de dois principais agrupamentos. Leite e Santos, 

(2010) registram, ainda, que no Legislativo ocorreu uma elevação da fragmentação partidária e 

migrações adesistas que evidenciam a baixa institucionalização e unidade programática dos 

partidos. (LEITE; SANTOS, 2010, p.51) 

 

No tocante às eleições para prefeito, observam Leite e Santos (2010, p.89) 

que são ao mesmo tempo o resultado das forças do governador e de seus correligionários bem 

como da combinação das forças do Presidente, do Governador e das lideranças locais, 

configurando-se “...um complexo contexto político mutuamente influenciado.” 

 

As teses da força decisiva do governador no processo eleitoral, da fraqueza 

institucional dos partidos e da crescente importância do presidente nos resultados eleitorais são 

confirmadas por Leite e Santos (2010). Entretanto, observam a ampla variação de desempenho 

partidário nas eleições para chefes dos executivos municipais pernambucanos no período 

1996-2008, constante da Tabela 2. Enquanto a maioria dos partidos apresenta trajetória de 
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crescimento contínua e moderada, característica de um processo de institucionalização, o 

desempenho do PMDB, do PFL/DEM e do PSB registra uma trajetória de altos e baixos. 

Explicam o desempenho acidentado pela simples razão de que estes partidos são os partidos 

dos governadores e dos vice-governadores. (LEITE ; SANTOS, 2010, p.91-92) 

 

Tabela 2 - Número de prefeituras por partido (1996/2008) 
Partido 1996 

(a) 
2000 2004 2008 

(b) 
Média 2008- 

1996* 
PL 2 1 5 30 9,5 28 
PTB 4 1 13 30 12,0 26 
PSDB 10 30 26 17 20,8 7 
PT 2 4 8 8 5,5 6 
PMDB 9 43 41 10 25,8 1 
Outros 15 25 30 14 21,0 -1 
PDT 18 3 7 9 9,3 -9 
PFL/DEM 47 46 43 19 38,8 -28 
PSB 78 32 12 48 42,5 -30 

                              Fonte: TRE/PE apud Leite e Santos (2010) * Variação entre 2008 e 1996 (b – a) 

 

A força do governador nas eleições municipais pernambucanas traduz-se 

numa grande influência no processo eleitoral e no comportamento dos líderes locais, o que 

reflete na trajetória partidária dos prefeitos pernambucanos. Ressaltam Leite e Santos (2010) a 

força eleitoral do governador desde a primeira eleição, após o início de seu mandato, até o 

final de seu governo. Segundo os autores, o Governador dispõe dos ativos políticos para 

transformar a máquina e as políticas públicas em voto, diante de uma realidade de governo 

concentrado e quase sem pontos de veto. Em relação aos líderes locais, ressaltam as mudanças 

de partido para o do governador ou de sua coligação. Já os prefeitos buscam uma situação 

política mais cômoda, e, geralmente no segundo turno, oferecem apoio ao candidato com mais 

chances como forma de sobrevivência política. Verifica-se uma exceção na Prefeitura do 

Recife, liderada por um prefeito do PT, que teve um comportamento diferenciado. Leite e 

Santos, (2010) reforçam o argumento com base em estudo recente de Melo (2008) que 

demonstrou estatisticamente que “ o fato de pertencer ao partido do governador aumenta a 

possibilidade de reeleição do prefeito em 23,85%.” (LEITE; SANTOS, 2010, p.142)  

 

Quanto à influência do Presidente na eleição dos Prefeitos pernambucanos, 

em razão da estrutura federativa e da política nacional, na visão de Leite e Santos (2010) o 

apoio presidencial “influencia em termos eleitorais, mas não determina”, considerando como 

peça-chave o apoio do governador. Neste sentido, os apoios obtidos na esfera estadual e 
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federal, juntos, incrementam de tal forma a votação do partido que o torna imbatível. (LEITE; 

SANTOS, 2010, p.98) 

 

Para identificar o resultado da influência dos atores políticos, Leite e Santos 

(2010) verificam o desempenho de cada partido considerando se é o partido do governador 

(sim ou não), se faz parte da coligação de sustentação do Presidente (sim ou não) e a variação 

no número de prefeitos em Pernambuco no período entre 1996 a 2008, constantes da Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Partido do governador, coalizão legislativa em nível nacional e variação no 
      número de prefeitos (1996 – 2008) 

  
Arraes 
  PSB  

 
FHC 
  I  19

96
  

Jarbas 
PMDB 

 
FHC 
  II 20

00
  

Jarbas 
PMDB 

 
Lula 
   I 20

04
  

Eduardo 
   PSB 
 

 
Lula 
   II 20

08
 

PSB Sim Não  - Não Não -46 Não Sim -20 Sim Sim 36 
PL Não Não - Não Não -1 Não Sim 4 Não Sim 25 
PTB Não Sim  - Não Sim -3 Não Sim 12 Não Sim 17 
PDT Não Não - Não Não -15 Não Sim 4 Não Sim 2 
PT Sim Não - Não Não 2 Não Sim 4 Não Sim 0 
PSDB Não Sim  - Não Sim 20 Não Não -4 Não Não -9 
Outros  - - - - - 10   5   -16 
PFL Não Sim - Não Sim -1 Não Não -3 Não Não -24 
PMDB Não Sim  - Sim  Sim 34 Sim Não -2 Não Sim* -31 

                Fonte: TER/PE apud Leite e Santos (2010) 

 

Em 2008 segundo leite e Santos (2010) está a confirmação de que o 

alinhamento político nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal) podem alavancar em 

termos eleitorais o partido, pois o PSB, partido do governador, passa de -20 na eleição de 2004 

para +36. O resultado negativo do PFL demonstra a tese em sentido contrário, pois está 

associado seguramente à sua incapacidade de reagir ao conjunto de forças contrárias ao partido 

nos dois níveis de governo. 

 

Trazendo para a realidade pernambucana a tese de Abrucio acerca da 

neutralização dos órgãos de fiscalização estaduais (Tribunal de Contas do Estado e Ministério 

Público) gerada pelo ultrapresidencialismo estadual, destaca-se o peso determinante do 

Legislativo, do ponto de vista formal, na formação destas duas instituições de controle. Dos 07 

conselheiros do TCE, 04 são escolhidos pela Assembléia Legislativa (Alepe)  e o Procurador-

Geral de Justiça do Ministério Público, apesar de ser nomeado pelo governador, pode ser 

destituído a qualquer tempo pela maioria absoluta da Alepe. (LEITE ; SANTOS, 2010, p.117).  
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 Em Pernambuco, apesar da forte influência política do governador na 

escolha dos membros destes dois órgãos, recentemente estes têm desenvolvido uma burocracia 

“insulada” que proporciona uma maior autonomia no exercício da função de controle. 

Observa-se um controle mais eficaz sobre os gestores municipais, membros do legislativo e 

gestores intermediários do Estado, em sintonia com o incremento da atuação dos Tribunais de 

Contas Estaduais incrementada pela Constituição de 1988,  que tem gerado bons resultados na 

fiscalização dos executivos municipais. (LEITE ; SANTOS, 2010, p. 143) 

 

Diante de um órgão de controle mais eficaz no controle dos gestores 

municipais pernambucanos, faz-se necessário entender a relação entre o executivo e o 

legislativo municipal, por meio dos modelos teóricos apresentados, para identificar as 

características do processo decisório desses dois poderes e seus impactos no julgamento das 

contas anuais dos prefeitos municipais pelos legislativos municipais. 

  

  Ao trazer a discussão para o nível municipal, destacamos que a constituição de 

1989 fez dos municípios entes autônomos, equiparando-os à União e aos Estados. Entretanto, 

Andrade (2007) observa que a arrecadação direta destes municípios é inferior às transferências 

que recebem da União ou dos Estados, com exceção das capitais, revelando que as estatísticas 

da Secretaria do Tesouro Nacional para 1997 demonstram que o total destas transferências 

somam mais de 50% da receita corrente de 4.876 cidades brasileiras.  

 

  Por outro lado, os prefeitos se depararam com uma demanda por serviços 

públicos aumentada, resultante da passagem para o poder local da competência pela execução 

dos serviços de saúde e de parte da educação, e uma maior exigência de obedecer aos limites 

de gastos na gestão dos recursos públicos, após a implantação da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. (ANDRADE, 2007) 

 

  Na análise da relação do executivo com o legislativo na esfera federal e estadual 

buscamos referências para explicar esta relação no âmbito municipal. Pretendemos verificar se 

os municípios pernambucanos acompanham o modelo do sistema político nacional e do estado 

pernambucano, em que o chefe do executivo conta com seu poder de agenda e com um 

Legislativo em que o processo decisório é institucionalmente centralizado nas mãos dos 

presidentes das mesas e dos líderes partidários para apoiá-lo. Neste sentido, observaremos se 
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este modelo municipal é reforçado pelo apoio do governador aos prefeitos e vereadores dos 

partidos a ele aliados.  

 

Concluída a explanação do referencial teórico escolhido para a pesquisar a 

relação do executivo com o legislativo municipal, passamos a apresentar alguns tópicos e 

conceitos necessários ao desenvolvimento do  estudo. 

 

 

2.2 As Comissões Permanentes das Câmaras Municipais  

 

Neste tópico estudamos o papel das Comissões Permanentes no processo 

legislativo do Congresso Nacional, dentro das perspectivas da Ciência Política e do Direito, 

fazendo um  paralelo com o legislativo municipal, com vistas a explicar o funcionamento e a 

importância das Comissões Permanentes no processo legislativo do julgamento das contas dos 

prefeitos municipais. 

 

O poder legislativo municipal tem suas normas internas de funcionamento 

definidas em seu Regimento Interno,  nas regras gerais contidas nas Constituições Federal e 

Estadual e na Lei Orgânica do Município. 

 

A Câmara Municipal é um órgão colegiado que delibera pelo Plenário, 

administra-se pela Mesa Diretora e representa-se pelo presidente. Conta, ainda, com as 

Comissões Legislativas, de caráter permanente ou transitório. A fixação da duração do 

mandato da Mesa de Câmaras Municipais é de competência dos Municípios, conforme 

estabelece o art. 29, XI, da Constituição Federal de 1988, bem como sua  reeleição. Portanto, 

conforme entendimento jurisprudencial, a Mesa Diretora da Câmara Municipal cujo mandato 

tenha previsão na legislação municipal de dois anos,  pode ser reconduzida por mais dois anos, 

mantendo-se em todo o quadriênio municipal (CASTRO, 2001). 

 

As Comissões Legislativas são instituídas pelas Câmaras Municipais com 

atribuições e funções especializadas de estudo ou investigativas, em caráter permanente ou 

transitório. Destacam-se as Comissões Permanentes compostas pelos vereadores para examinar 

e emitir parecer a respeito das proposições a serem discutidas em plenário (MEIRELLES, 
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2006). Ressalte-se que o parecer das Comissões Permanentes é peça distinta do  parecer prévio 

emitido pelo Tribunal de Contas, ambos considerados no julgamento das contas anuais dos 

prefeitos.  

 

O número de Comissões Permanentes bem como o de seus integrantes é 

matéria de Regimento Interno das Câmaras. Na escolha dos membros das Comissões 

Permanentes deve ser assegurada a representação proporcional dos partidos ou blocos 

parlamentares que participam da Casa, conforme prevê o art. 58,§ 1º da Constituição de 1988, 

para se manterem todos os partidos em igualdade no pronunciamento técnico de sua 

competência (MEIRELLES, 2006). 

 

Do ponto de vista jurídico, os pareceres das Comissões Permanentes são de 

natureza técnica, meramente informativa, e não obrigam o plenário, sendo o ponto de vista 

político reservado à consideração e deliberação dos vereadores. Observa-se, ainda, a 

obrigatoriedade da emissão dos pareceres pelas Comissões Permanentes interessadas no 

assunto da proposição, ressalvada a dispensa em casos de urgência deliberados em plenário,  

devendo seguir as formalidades para tramitação de projetos previstas no Regimento Interno, 

sob pena de ilegalidade a ser corrigida por via judicial (MEIRELLES, 2006). 

 

Do ponto de vista da Ciência Política, destacam-se na literatura nacional os 

estudos de Figueiredo e Limongi, os de Pereira e Mueller e os de Santos (AVELLAR; 

CINTRA, 2007). 

 

Quando se trata de poder legislativo, a literatura sobre o tema centra sua 

atenção nos partidos políticos e nas comissões. Os partidos políticos são mais estudados nos 

casos dos regimes parlamentaristas europeus. As comissões têm seu estudo centrado no 

presidencialismo dos EUA onde se entende que os eleitores delegam aos parlamentares, que 

delegam às comissões, que delegam ao presidente ou a sua burocracia. (PEREIRA, 2001) Para 

explicar como o Parlamento supera seus problemas de coordenação surgiram três abordagens, 

a saber, os modelos distributivo, informacional e partidário e todos aceitam o princípio de que 

há uma delegação específica para as comissões, diferenciando-se os modelos quanto à lógica 

explicativa desta delegação. 
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Figueiredo e Limongi (1998), acompanhados de outros autores, seguem o 

entendimento de que a Câmara dos Deputados brasileira tem uma organização centralizada,   

em que a Mesa Diretora e o Colégio de Líderes estruturam a pauta de trabalhos. Dessa 

configuração resultaria, principalmente, o esvaziamento das comissões. Aliam-se, também, os 

fatores de que as matérias seriam levadas diretamente ao Plenário, sem a análise das 

Comissões, que perdem relevância, o da proibição de reeleição nos seus cargos de comando e 

o da rotatividade de seus membros, que enfraqueceriam ainda mais as comissões e 

aumentariam o desestímulo dos parlamentares em especializar-se em suas áreas temáticas 

(AVELLAR; CINTRA, 2007). 

 

Os estudos de Pereira e Mueller sobre as Comissões são mais específicos e 

buscam usar as idéias centrais da literatura americana produzida pela escola da escolha 

racional sobre o funcionamento do sistema de comissões dos EUA para analisar o sistema de 

comissões permanentes da Câmara dos Deputados no Brasil. 

 

Consideram que o Executivo,  mesmo com os instrumentos limitadores do 

poder das Comissões como o “pedido de urgência”, não deixa de se preocupar com a 

designação dos seus membros de forma a apoiarem a agenda governamental e facilitarem as 

propostas de seu interesse, barrando as demais, a exemplo do uso do poder conclusivo, e 

evitando confrontos no plenário (AVELLAR;  CINTRA, 2007). 

 

Os autores procuram examinar a importância das comissões, se de fato são 

irrelevantes ou desempenham algum papel de realce no processo legislativo.  

 

Na análise das três grandes teorias, distributiva, informacional e  partidária, 

ressaltam que pela teoria distributiva as comissões servem aos propósitos individuais de seus 

membros. Já na teoria informacional o plenário delega poderes às comissões como incentivo à 

especialização de seus membros e finalmente na teoria partidária o partido majoritário é 

portador de uma série de vantagens e poderes especiais que são usados para controlar as ações 

das comissões (PEREIRA; MUELLER, 2000). 

 

Concluem que a teoria distributiva “não parece suficiente para explicar o 

funcionamento das comissões no Congresso Brasileiro” e “que a teoria distributiva requer que 

os parlamentares tenham a capacidade de se auto-selecionar para as comissões de seu interesse 
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e de lá permanecer e não ser substituído contra sua vontade. Este não é o caso no sistema de 

comissões brasileiro” (PEREIRA; MUELLER, 2000, p. 46 e p. 50). 

 

Os autores consideram que no quadro de  “preponderância executiva”, em 

que o executivo brasileiro tem significativo poder de influenciar o processo legislativo para 

assegurar resultados consistentes com suas preferências, “... a existência e o funcionamento do 

sistema de comissões estão subordinados às preferências do Executivo. Ou seja, se as 

comissões estão prestando algum papel no processo legislativo, este não pode ser contrário aos 

interesses do executivo, pois este poder tem diversos meios de contornar as comissões, forçá-

las a cooperar ou punir seus desvios.”  (PEREIRA; MUELLER, 2000, p.46 e p.50). 

 

Pereira e Mueller (2003, p.737) afirmam que o sistema político brasileiro 

apresenta duas forças antagônicas que explicam o comportamento dos partidos dentro e fora do 

legislativo.  

De um lado, as regras eleitorais (representação proporcional com lista aberta), o 
multipartidarismo e o federalismo agem descentralizando o sistema político. De 
outro, as regras internas do processo de decisão dentro do Congresso e os poderes 
constitucionais do presidente de legislar e de distribuir recursos políticos e 
financeiros proporcionam grandes incentivos para a centralização do mesmo 
sistema.. 

 

Em outras palavras, pelas regras eleitorais, os parlamentares recebem 

incentivos para se comportarem individualmente, mas pelo sistema centralizado decisório do 

legislativo, são incentivados a se comportarem de acordo com seus líderes partidários, e no 

caso do atual presidencialismo de coalizão majoritário, de acordo com os interesses do 

presidente (PEREIRA; MUELLER, 2003). 

 

Neste sentido, observa-se que o processo de composição das Comissões 

Permanentes, de acordo com as regras constitucionais que se aplicam às esferas federal, 

estadual e municipal, deve levar em conta a proporção de representantes de cada partido (art. 

48, § 1º da CF). Há evidências, porém, de que os líderes dos partidos interferem 

significativamente no processo de nomeação dos integrantes das comissões. Os cargos de 

presidente, vice-presidente e relator, embora, oficialmente, sejam escolhidos por voto secreto e 

maioria absoluta dos votos dos membros do parlamento, na prática são determinados pelos 

líderes dos partidos. (PEREIRA; MUELLER, 2000) 
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Já a competência de emissão de parecer pela aprovação ou rejeição do 

parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito, a cargo das 

Comissões Permanentes de Finanças, Orçamento e Tributação (CFO) e de Constituição, 

Legislação e Justiça, (CLJ) em virtude da complexidade da matéria, tem os procedimentos de 

análise fixados nos Regimentos Internos das Câmaras.  Trata-se, então, de exceção à regra 

geral de competência do presidente da Mesa Diretora na definição da maneira pelas quais os 

projetos são distribuídos às Comissões, explicativa da teoria da preponderância do executivo. 

 

Por outro lado, sendo o parecer emitido pela Comissão Permanente 

obrigatoriamente levado para deliberação pelo plenário, único competente para análise e 

julgamento das contas anuais do prefeito, estas Comissões ficam impedidas neste tipo de 

matéria de exercer seu Poder terminativo ou conclusivo, pelo qual podem aprovar uma 

proposta diretamente, sem que seja submetida ao plenário, nos casos definidos pela Mesa 

Diretora quando da distribuição das proposições, sendo este instrumento uma fonte potencial 

de poder concedida pela Constituição de 1988.  

 

Em resposta a questão de se as comissões no sistema brasileiro estão 

cumprindo uma tarefa de interesse do Executivo,  Pereira e Mueller (2000) concluem, após 

testes econométricos, que há evidências empíricas de que as comissões no Brasil tem, de fato, 

pelo menos parcialmente, um papel informacional. 

 

Trazendo estas análises para o estudo do papel das Comissões Permanentes 

das Câmaras Municipais quando do julgamento das contas do prefeito pelas Câmaras 

Municipais, em particular, quando da análise do parecer prévio emitido pelo Tribunal de 

Contas, destacamos a convergência de opiniões de juristas e cientistas políticos quanto à 

importância do aspecto informacional da atuação das Comissões Permanentes. No caso, as 

Comissões de Finanças, Orçamento e Tributação e de Constituição, Legislação e Justiça, 

presentes nas estruturas das Comissões Permanentes dos Municípios.  

 

Ainda dentro da análise da teoria informacional, Santos (2005) ressalta a 

importância da relatoria no processo decisório do legislativo e o processo de seleção de 

relatores nas comissões permanentes, seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado Federal. 

Ressalta que, embora comumente tido como um dos atores-chave no processo decisório do 

legislativo brasileiro, o relator não tem poderes formais suficientes para influenciar a decisão 
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final da comissão. Isto porque, na votação final, uma maioria da comissão pode aprovar 

qualquer proposta alternativa ao parecer do relator. Conclui que a importância potencial do 

relator decorre de sua função de agente informacional da comissão e de sua delegação para 

coletar e compartilhar com seus pares informação a respeito das conseqüências de uma política 

pública específica, bem como do uso estratégico da informação como  mecanismo através do 

qual  influencia a decisão final da comissão. 

 

A teoria informacional tenta explicar como é possível ao legislativo chegar 

a uma decisão bem informada acerca de uma política qualquer quando a maioria dos seus 

membros não tem informação suficiente a respeito dos efeitos daquela política.   Esta questão 

motivou uma série de estudos sobre o Congresso norte-americano, que foram publicados na 

segunda metade da década de 1980. Santos (2005, p.696) enfatiza que: 

Com a publicação, em 1991, de Information and Legislative Organization, de Keith 
Krehbiel, ganhou notoriedade a chamada “perspectiva informacional” dos estudos 
legislativos. Em contraposição direta à abordagem distributivista, essa nova 
perspectiva enfatiza dois postulados que haviam sido abandonados pelos principais 
proponentes da primeira abordagem: o majoritário e o da incerteza. Pelo postulado 
majoritário, fica estabelecido que as decisões tomadas no Legislativo, nas comissões 
ou em plenário, têm como fundamento a vontade da maioria. O postulado da 
incerteza afirma que os legisladores decidem sem conhecer com certeza os 
resultados das políticas públicas que aprovam. O problema organizacional do 
Legislativo seria, então, o de garantir que as decisões sejam tomadas, em primeiro 
lugar, atendendo-se às preferências da maioria e, em segundo, com base na maior 
quantidade possível de informação, com vistas a reduzir a incerteza sobre os efeitos 
das políticas públicas. 
A redução da incerteza é, na perspectiva informacional, um dos bens coletivos 
fundamentais a ser alcançado através da estrutura institucional do Congresso, o que 
vale dizer que as instituições legislativas serão tanto mais eficientes quanto mais 
conduzirem os congressistas a adquirir e compartilhar conhecimentos 
especializados. Assegurar que as políticas aprovadas no Legislativo tenham por base 
o máximo de informação disponível e que essa informação tenha sido acessada pelo 
legislador mediano são a medida de sucesso de um Congresso bem organizado.  

 

A premissa central do modelo apresentado por Pereira e Mueller (2000), 

baseado em Gilligan e Krehbiel (1987) e adaptado com o objetivo de incluir o executivo como 

ator relevante, é a incerteza a respeito das conseqüências de uma proposta uma vez que ela for 

aprovada e implementada. Consideram que todos têm a ganhar se a proposta for examinada e 

suas conseqüências potenciais tornadas claras.  

 

Neste modelo o sistema de comissões existe para proporcionar ganhos 

informacionais para o plenário e o executivo, por meio de subgrupos que se especializam em 

tópicos específicos. Esta especialização permite que as comissões adquiram informação sobre 
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as verdadeiras conseqüências de uma proposta que será considerada em plenário e usem esta 

informação estrategicamente para obter um ganho distributivo à custa do plenário.  

 

Neste sentido, é igualmente importante o papel das Comissões Permanentes 

da Câmara Municipal, na emissão de seus pareceres sobre as contas do prefeito Municipal, 

para deliberação pelo plenário, na missão constitucional de julgamento destas Contas. 

 

Tendo em vista que o Regimento Interno da Câmara Municipal, respeitada 

sua autonomia, segue em linhas gerais o processo legislativo federal, com a designação dos 

componentes das Comissões Permanentes respeitando-se a representação partidária, observa-

se, entretanto, em razão da matéria do parecer prévio do Tribunal de Contas, a obrigatoriedade 

regimental no processo legislativo da sua análise pelas Comissões de Finanças e Orçamento e 

de Constituição e Justiça, não deixando muito espaço para manobras de agenda pelo 

Executivo.  

 

Por outro lado, a impossibilidade de utilização pelas Comissões Municipais 

de seu poder conclusivo enfraquece sua atuação na análise desta matéria, que terá caráter 

meramente informativo, para deliberação indelegável pelo plenário. 

 

A análise realizada pelas Comissões Permanentes sobre o conteúdo do 

parecer técnico do Tribunal de Contas, do ponto de vista da teoria informacional, leva a uma 

reflexão sobre a sua premissa de redução da incerteza. Este postulado assenta-se no 

entendimento de que os legisladores devem buscar em suas decisões, com base na maior 

quantidade possível de informação, reduzir a incerteza sobre os efeitos das políticas públicas. 

 

 No caso das contas anuais do prefeito, os legisladores exercem a função 

judicante e conhecem quais as conseqüências do acompanhamento ou não do parecer técnico 

do Tribunal de Contas no julgamento, sejam políticas, civis e penais.   

 

Ressalte-se a complexidade técnica da prestação de contas do prefeito. Para 

sua análise o TCE conta com um corpo técnico de servidores altamente especializados, 

concursados, que elaboram o relatório técnico para apreciação e emissão do parecer prévio 

pelo Conselho do Tribunal de Contas, que por sua vez também possui dentre os requisitos de 

escolha para o cargo a exigência constitucional de capacidade técnica e de experiência 
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comprovada. Portanto, a utilização do parecer prévio do TCE assegura que a decisão no 

legislativo tenha por base o máximo de informação disponível, que pode ser acessada pelo 

legislador mediano, como medida de sucesso de uma Câmara Municipal organizada, dentro do 

conceito da teoria informacional.  

 

Neste sentido, a natureza informacional das Comissões Permanentes seria a 

de tornar mais claro para os legisladores, no exercício do papel judicante, os pontos detectados 

na análise do Tribunal de Contas que motivaram o parecer prévio, para que possam ser 

avaliados pelo plenário dentro de uma visão política.  Uma maior transparência desta fase do 

processo legislativo, com a elaboração do relatório da Comissão Permanente que fundamente 

seu parecer técnico, motivando as divergências que porventura apresentem ao Parecer Prévio 

do Tribunal, dada a oportunidade de defesa ao chefe do poder executivo, é uma exigência 

baseada em princípios basilares constitucionais.  

 

Observa-se, ainda, nesta fase do processo legislativo, a possibilidade da 

Comissão Permanente da Câmara Municipal solicitar ao Tribunal de Contas o apoio no 

esclarecimento dos pontos do parecer prévio em que a comissão deseje um maior 

aprofundamento, tendo em vista que essa aproximação entre as duas instituições está 

constitucionalmente prevista no art. 72, VII da Constituição Federal, e, que na prática, os dois 

pareceres técnicos tratam sobre o mesmo tema, o que por si só já justifica uma maior 

aproximação entre os elaboradores dos respectivos pareceres.  

 

Percebe-se, então, que o arcabouço institucional do legislativo permite a 

emissão de pareceres bem fundamentados pelas Comissões Permanentes municipais, que 

subsidiem não só o Plenário em sua deliberação no julgamento das contas do Prefeito, como a 

sociedade no acompanhamento da atuação de seus representantes eleitos. A maior 

aproximação da Câmara Municipal com o Tribunal de Contas do Estado contribui, ainda, para 

o fortalecimento do controle externo sobre o executivo municipal. 

 

Concluída a breve explanação sobre as Comissões Permanentes das 

Câmaras Municipais, passamos a apresentar alguns aspectos acerca do legislativo brasileiro em 

seu papel de controle externo do poder executivo, para suporte teórico da pesquisa. 
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2.3 O Controle externo da administração pública 

 

Neste tópico estudamos o legislativo brasileiro em seu papel de controle 

externo do poder executivo, dentro das perspectivas da Ciência Política e do Direito, fazendo 

um paralelo com o legislativo municipal, com vistas a explicar como funciona esse controle e a 

sua importância no processo legislativo do julgamento das contas dos prefeitos municipais. 

Também são abordados os conceitos teóricos a respeito do controle externo na administração 

pública, do dever de quem exerce o poder na administração pública de prestar contas, do 

parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas e do julgamento das contas dos prefeitos pelas 

Câmaras Municipais.  

 

Estudando o legislativo brasileiro em seu papel de agência horizontal de 

controle do executivo, Figueiredo (2001) analisa do ponto de vista da Ciência Política os 

efeitos de um executivo institucionalmente forte e de um processo decisório centralizado sobre 

o desempenho do Congresso neste controle. Discute como as variáveis institucionais e 

políticas interagem, levando o Congresso brasileiro a ativar os mecanismos de fiscalização 

existentes, bem como as condições que permitem o sucesso de sua ação e a imposição de 

sanções em casos de omissão, comportamento impróprio e corrupção do executivo, inclusive 

com a obtenção de mudanças no curso de políticas públicas. 

 

 Destaca, ainda, Figueiredo (2001) o consenso entre analistas sobre as 

deficiências dos mecanismos de accountability horizontal nos sistemas presidencialistas da 

América Latina, registrando, entretanto, as divergências no tocante às explicações para a fraca 

fiscalização dos governos pelos legislativos, Tribunais de Contas e outras agências criadas 

mais recentemente para este fim.  

Vale destacar que no modelo sugerido pelo autor há uma delegação 

condicional, pelo Congresso, de poder institucional ao presidente, não uma relação 

incondicional e direta entre o eleitorado e o presidente.  

 

Em um sistema pluripartidário com um executivo com fortes poderes de 

agenda e legislativo, em que a formação de governos de coalizão é o padrão dominante,  esta 

autoridade para definir a agenda e o poder legislativo facilitam a coordenação entre os 

membros da coalizão e aumentam a cooperação do poder Legislativo com o Executivo. Esses 
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poderes, segundo Figueiredo (2011), diminuem a influência individual dos parlamentares e 

previnem conflitos institucionais decorrentes de diferenças nas bases eleitorais do Executivo e 

Legislativo, em um sistema de separação de poderes. “Os poderes de agenda e a capacidade de 

controlar o processo legislativo fazem com que a ação coordenada do Executivo e dos líderes 

da coalizão que o apóia seja, não só possível, como eficaz. O governo funciona como se 

houvesse uma fusão de poderes.” (FIGUEIREDO, 2001, p.691) 

 

Esses mecanismos institucionais aumentam a capacidade do presidente de 

impor coesão à coalizão governista e seu sucesso em aprovar propostas legislativas e exercer 

predomínio na formulação de políticas públicas, ao mesmo tempo, enfraquece o papel do 

Congresso como poder que contrabalança a Presidência. (FIGUEIREDO, 2001, p.691) 

 

Registra Figueiredo (2001, p.703):  

Um governo de coalizão com mecanismos institucionais capazes de 
superar a dissensão interna entre seus membros tem maior capacidade 
para evitar ou controlar as ações de fiscalização do Congresso, 
especialmente as atividades investigativas. 

 

Em seu estudo Figueiredo (2001) conclui que apesar da maior capacidade 

legal do Congresso estabelecida pela Constituição de 1988 para assumir iniciativas de 

fiscalização, essas condições institucionais favoráveis não são suficientes para uma 

fiscalização eficaz. Argumenta a autora que, ainda que o papel de controle direto do Congresso 

seja reduzido, sua atuação indireta de fornecedor de informações através de seus instrumentos 

de fiscalização é essencial para fortalecer os mecanismos de accountability vertical, ou seja, 

aqueles que se estabelecem entre os eleitores e o governo. (FIGUEIREDO, 2001, p.692)  

 

No Estado de Direito, para Mello (2009), a Administração Pública assujeita-

se a múltiplos controles para impedir que se desgarre de seus objetivos e desatenda as balizas 

legais, com ofensa aos interesses públicos ou dos particulares. “Além disto, são previstos 

controles de legitimidade que devem ser efetuados por outros braços do Estado:  Legislativo, 

por si próprio ou com auxílio do Tribunal de Contas, e Judiciário, este atuando sob provocação 

dos  interessados ou do Ministério Público.” (MELLO, 2009, p.925), 

 

Para Silva (2009, p.749), no que tange ao aspecto específico do controle da 

administração financeira e orçamentária, reserva-se ao Legislativo o poder financeiro, como 
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uma de suas conquistas seculares, e pertence a ele, em última análise, aquele controle 

denominado controle externo. 

 

A Administração Pública tem seus atos sujeitos ao controle dentro das 

perspectivas do controle interno e do controle externo. Interno, quando exercido por órgão 

competente inserido na estrutura do próprio Poder Executivo e externo, quando efetuado por 

órgãos alheios à Administração (MELLO, 2009). 

 

Para SILVA (2009, p. 751), na Constituição Federal de 1988 “... o controle 

é exercido por órgãos externos ou internos da administração controlada (arts. 70, 71 e 74). 

Vale dizer: a perspectiva para a diferenciação em sistemas de controle é a orgânica e, em 

função desta, os diferentes modos de seu exercício.” 

 

A Constituição Federal de 1988 disciplina em seu art. 71 que “O controle 

externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da 

União...”. Em simetria, a Constituição do Estado de Pernambuco prevê, em seu art. 86  e § 1º:  

Art. 86. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da lei. 
§ 1º - O controle externo exercido pela Câmara Municipal, com o auxilio do 
Tribunal de Contas do Estado. 

 

A função de controle e de fiscalização da Câmara Municipal sobre os atos 

do executivo, ou seja, o controle externo,  tem caráter político-administrativo e alcança  todo 

aquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos 

no âmbito da administração pública municipal.  

 

Conforme ensina Meirelles (2006, p.608), o controle político-administrativo 

da Câmara municipal 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.” 

 

Destaca Meirelles (2006, p.608), ainda, a posição de Andreozzi acerca da 

faculdade de fiscalização e controle das Câmaras sobre o Executivo, “em relação ao qual 

exerce amplo controle”, e o pensamento de Beckert no sentido de que “nos regimes 
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democráticos, o povo delega poderes, não só de legislação, mas e sobretudo de fiscalização, a 

seus mandatários nas Câmaras, para que assegurem um governo probo e eficiente” .  

 

 É importante ressaltar que a função fiscalizadora da Câmara Municipal 

está fundamentada em preceito constitucional tanto no tocante à apreciação dos aspectos da 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, 

quanto no que se refere aos limites e regramentos, destacando Meirelles (2006, p.609), em 

especial,  os princípios constitucionais da independência e harmonia dos Poderes. 

 

O controle externo é coerente com o Estado Democrático de Direito, ensina 

SILVA (2009, p.752), pois “Consiste, assim, na atuação da função fiscalizadora do povo, 

através de seus representantes, sobre a administração financeira e orçamentária. É, portanto, 

um controle de natureza política, no Brasil, mas sujeito à prévia apreciação técnico-

administrativa do Tribunal de Contas competente, ...” 

 

Desta forma, no caso específico do julgamento das contas do prefeito pela 

Câmara Municipal, o controle externo é exercido pelo legislativo municipal com o auxílio do 

Tribunal de Contas do Estado, por meio da análise técnico-administrativa e da emissão do 

competente Parecer Prévio das contas prestadas pelo chefe do executivo ao TCE.  

 

2.3.1 O dever de prestar contas 

 

Neste tópico estudamos o dever de prestar contas à coletividade e aos 

órgãos de controle, obrigatório para o chefe do executivo, cuja responsabilidade pelo 

julgamento destas contas cabe ao legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas.    

Para Castro (2003, p.13),  

O dever de prestar contas é inerente a quem exerce poder. Quem exerce poder não o 
faz em nome próprio, mas de outrem. Tratando-se de autoridade administrativa, esta 
exercita poderes em nome da coletividade, que efetivamente os detém como seus. 
No só prestar contas, função do administrador, não está subsumida a satisfação de 
sua gestão, que só se exonerará de responsabilidade administrativa e político-
administrativa com a deliberação, acolhendo-as como regulares. 

 

Trata-se do dever de prestar contas a que estão obrigados todos os 

administradores e demais responsáveis por dinheiros bens e valores públicos. “A prestação de 
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contas da Administração é um princípio fundamental da ordem constitucional brasileira (art. 

34, VII, d).”, destaca Silva (2009, p.759). 

  

No caso do Executivo municipal, a prestação de contas do Prefeito deve ser 

apresentada para apreciação tanto pelo sistema de controle interno da administração quanto 

pelo sistema de controle externo.  

 

Os chefes do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal, qual seja, o 

Presidente da República, Governadores de Estado e Prefeitos Municipais, respectivamente, 

tem a obrigação constitucional de prestar contas anualmente ao respectivo Poder Legislativo, 

relativas ao exercício anterior, no prazo estipulado nas Constituições Federal e Estadual e nas 

Leis Orgânicas Municipais.  

 

As contas anuais dos Prefeitos Municipais pernambucanos devem ser 

prestadas diretamente ao TCE, até o dia 30 de março do exercício subseqüente. Esta obrigação 

deve ser cumprida independentemente da obrigatoriedade do encaminhamento de cópia da 

prestação de contas à Câmara Municipal, na forma e prazo previstos pelas respectivas leis 

orgânicas dos Municípios. 

 

O Regimento Interno do TCE estabelece em seu artigo 163-C que as 

prestações de contas anuais dos Prefeitos Municipais incluirão as contas prestadas pelos 

poderes executivo e legislativo. Devem ser contendo, além de outros elementos e 

demonstrativos previstos em atos normativos específicos: Os balanços gerais do município; os 

demonstrativos relativos à gestão fiscal; os demonstrativos de aplicação de recursos 

vinculados; o relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo 

sobre a execução dos orçamentos e a situação da administração financeira e patrimonial do 

município, incluídos os fundos de natureza atuarial. 

 

As contas apresentadas pelo prefeito municipal ao Tribunal de Contas do 

Estado são apreciadas e o TCE emite o competente Parecer Prévio sobre elas, com vistas a 

subsidiar o julgamento realizado pela Câmara Municipal. 
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2.3.2 O Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas 

  

Neste tópico estudamos o papel do Tribunal de Contas como Órgão 

fiscalizador, bem como a importância do seu parecer prévio para o julgamento das contas do 

chefe do executivo.  

 

A Constituição Federal de 1988  disciplina no §2º do art. 31 que o parecer 

prévio, emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o prefeito deve anualmente 

prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara 

Municipal. 

 

Considerando que o controle externo é feito por um órgão de natureza 

política (Congresso Nacional, Assembléia Legislativa Estadual e  Câmara Municipal), reveste-

se de grande importância a participação do Tribunal de Contas, órgão eminentemente técnico 

com independência do executivo, de modo que se garanta a necessária imparcialidade na 

vigilância da execução orçamentária da administração. (SILVA, 2009) 

 

O Tribunal de Contas é o único órgão autorizado a fiscalizar as contas do 

município e emitir parecer prévio sobre a gestão do administrador municipal.  Destaca Saffi 

(1995, 24), “A deliberação do Tribunal de Contas é vinculante. Isso significa dizer que 

somente a maioria qualificada da Câmara Municipal poderá rejeitar esse parecer e depois 

passar a analisar as contas do executivo.” Enfatiza, ainda, que “ ... a Câmara deverá ater-se ao 

que dispuser o órgão de contas em sua conclusão técnica sobre a matéria” (SAFFI, 1995, p. 

29) 

 

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco disciplinou em sua Lei 

Orgânica, com base na Constituição Estadual, que a emissão do parecer prévio sobre as contas 

prestadas anualmente pelo prefeito municipal deve ser elaborado no prazo de até o último dia 

útil do mês de dezembro de cada ano. 

 

O Regimento Interno do TCE disciplina em seu art. 163-D o conteúdo do 

parecer prévio, a saber, “O parecer prévio será sempre justificado e conclusivo, recomendando 

a aprovação, a aprovação com ressalvas ou a rejeição,...”. Este possibilita à Câmara Municipal 
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a formação de juízo a respeito da gestão fiscal, da administração financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial e seus reflexos sobre o desenvolvimento econômico e social do 

município. No caso em que o parecer prévio recomende à Câmara Municipal a aprovação com 

ressalvas, estas são enumeradas, de modo que as medidas corretivas possam ser adotadas. 

 

Para Nery (2005, p. 210), “... o parecer prévio constitui condição necessária 

para que a Câmara possa exercer o controle externo,...”, e conclui “É parecer técnico e 

conclusivo do órgão emissor, porém, na medida em que nosso sistema jurídico admite a sua 

rejeição pelo legislativo, não vincula sua análise, sendo assim considerado como opinativo.”  

 

No caso da ausência de emissão de parecer prévio pelo Tribunal de Contas, 

ressalta  Nery (2005, p. 211),  que “... nosso ordenamento jurídico não aceita aprovações fictas, 

isto é, não tendo emitido parecer no prazo determinado, não se entenderão nem como 

recomendadas, nem como rejeitadas as contas do prestador.” 

 

As Câmaras Municipais não podem substituir o parecer prévio do Tribunal 

de Contas por parecer de especialista em contabilidade, sob pena de nulidade do julgamento. 

Podem, entretanto, utilizar tais serviços para esclarecer pontos do processo de prestação de 

contas, sem alterar o conteúdo da conclusão técnica (SAFFI, 1995). 

 

O Supremo Tribunal Federal mantém o entendimento, quanto a forma de 

apreciação e seus aspectos, de que: “A apreciação das contas anuais da chefia do executivo 

constitui uma das mais elevadas atribuições do Tribunal de Contas, a quem compete examiná-

las de forma global, mediante parecer prévio, no que concerne  aos seus aspectos de 

legalidade, legitimidade e economicidade.” Destaca, ainda,  que o parecer prévio se trata de “... 

pronunciamento técnico, sem conteúdo deliberativo, consubstanciado em parecer prévio, 

destinado a subsidiar o exercício das atribuições fiscalizadoras do Poder Legislativo”, 

tratando-se de “... manifestação meramente opinativa não vincula a instituição parlamentar 

quanto ao desempenho de sua competência decisória.” CASTRO (2003, p. 26). 

 

Concluída a breve explanação acerca do legislativo brasileiro em seu papel 

de controle externo do poder executivo, passamos a apresentar alguns aspectos relacionados ao 

julgamento das contas municipais pelas Câmaras Municipais, para suporte teórico da pesquisa. 
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2.3.3 O julgamento das contas municipais 

 

Neste tópico analisamos a competência do legislativo para o julgamento das 

contas do chefe do executivo e o processo legislativo competente.  

 

Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 no §2º do art. 31, 

supracitado, o efetivo julgamento das contas anuais do chefe do poder executivo municipal é 

de competência indelegável da Câmara Municipal, no exercício do controle externo que lhe 

compete, com o auxílio do Tribunal de Contas. 

 

Trata-se de poder-dever assegurado ao legislativo, segundo  Castro (2003: 

26), “... resultante do exercício de sua função fundamental de julgar, que possui o legislativo, 

em todas as esferas de governo, em nossa Federação, este controle.” 

 

A Câmara Municipal, na função fundamental de julgar as contas do 

executivo, deve resguardar as garantias  constitucionais da ampla defesa e do contraditório, 

bem como sua decisão prolatada no efetivo julgamento deve ser motivada, sob pena de 

nulidade por cerceamento de defesa. (CASTRO, 2003). 

 

No julgamento das contas do executivo, a Câmara Municipal não pode 

deixar de motivar seu julgamento no juízo político de controle externo de fiscalização do 

município, em simetria com a regra prevista no art. 93, incisos IX e X, em que exige do 

Judiciário que fundamente suas decisões, bem como em razão da garantia da ampla defesa 

prevista no art. 5º, LV, ambas da CR/88. (CASTRO, 2003, p.33). A motivação, ou seja, as 

razões fundamentais explicitadas no ato em virtude do qual o órgão tomou a decisão do 

julgamento das contas, é imprescindível, não podendo ser danosa ou lesiva a qualquer direito 

fundamental. A simples fundamentação legal não é motivação: 

O ato e o processo administrativo hão de ser motivados (e, pois, proporcionais seus 
fins a seus fundamentos), não só por simetria (e aplicação analógica) ao que se 
dispõe para o ato judicial (CF, art. 93, IX), mas sobretudo e diretamente em razão da 
garantia de ampla defesa insculpida no art. 5º, LV, somente realizável, na sua 
inteireza, se declarada e conhecida a motivação do agir administrativo (através do 
desvendamento da motivação, fazendo-se, ao mesmo tempo, cristalina e pública a 
proporcionalidade da atuação da Administração Pública). (Sergio Ferraz apud 
Castro, 2003, p.33) 
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O julgamento pela Câmara Municipal das contas do Prefeito, com a 

instauração do contraditório garantido constitucionalmente, pode levar até a rejeição do 

parecer prévio, nos casos em que estes forem pela rejeição total ou parcial das contas, caso 

sejam apresentados documentos faltantes ou esclarecidas as irregularidades apontadas no 

parecer prévio que acarretaram a rejeição (CASTRO, 2003). Cabe ressaltar a limitação 

constitucional imposta no§ 2 do art. 31 de que o parecer prévio, emitido pelo Tribunal de 

Contas sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por 

decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. A norma legal é clara e refere-se ao 

quantitativo de 2/3 dos membros da casa, ou seja, a maioria qualificada da Câmara Municipal,  

e não dos presentes à sessão, como alguns erroneamente entendem. 

 

Decorrido o prazo legal sem que tenha sido realizado o julgamento das 

contas do prefeito pela Câmara Municipal, tal fato não implica em acompanhamento do 

parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, pois não é permitido que a Câmara, por 

omissão, delegue ao Tribunal de Contas a competência que constitucionalmente lhe é 

intrínseca (CASTRO, 2003). O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 597.362 – RG / BA,  

respaldou tal entendimento doutrinário ao decidir pela competência exclusiva da Câmara 

Municipal para julgar as contas do Chefe do Executivo Municipal.  

 

Assegura Castro (2003, p.37) que “Não se trata aqui de um processo 

meramente administrativo, mas constitucional-administrativo (julgamento das contas, 

aprovando ou rejeitando o parecer prévio do Tribunal de Contas), de gravíssimas implicações.” 

A rejeição das contas do Chefe do Executivo Municipal pela Câmara Municipal acarreta ao 

prestador das contas a sanção política de inelegibilidade pelo período de oito anos a contar da 

data da deliberação, ressalvando-se os casos de questionamento no judiciário cujos 

julgamentos tenham  sido suspensos liminarmente. 

 

Em síntese, a Câmara Municipal não pode deixar de motivar seu julgamento 

das contas do Prefeito e de explicitar no ato as razões fundamentais em virtude do qual o órgão 

tomou a decisão do julgamento, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.  
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Concluída a explanação acerca do julgamento das contas municipais pelas 

Câmaras Municipais, passamos à análise da possibilidade de revisão judicial dos julgamentos 

das contas dos Prefeitos, como tema transversal desta pesquisa. 

 

 

2.4 A Revisão dos julgamentos das contas municipais pelo judiciário 

 

Neste tópico, no intuito de concluirmos o trabalho com reflexões que 

possam contribuir para o alcance da missão institucional do Tribunal de Contas de 

Pernambuco, será objeto de estudo a possibilidade da revisão judicial dos julgamentos 

realizados pelas Câmaras Municipais, no caso de  descumprimento da norma legal referente ao 

processo legislativo do julgamento das contas do chefe do executivo. 

 

O princípio da inafastabilidade da jurisdição está insculpido no art. 5°, 

XXXV, da CF/88, in verbis: "A lei não excluirá da apreciação do oder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito." 

 

  O cerne da questão está na possibilidade e na dimensão do 

questionamento no judiciário acerca das contas julgadas pelas Câmaras Municipais, nos casos 

em que não acompanham o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas do 

chefe do executivo em seu julgamento.  

 

 Em primeiro lugar, faz-se necessário examinarmos o sentido do ato 

político administrativo que é o julgamento pelas Câmaras Municipais das contas do prefeito, 

na função de controle externo da administração pública. 

 

 O controle do Estado pode ser exercido de duas formas: o controle 

político e o controle administrativo. 

 

  O controle político tem por base a necessidade de equilíbrio entre os 

poderes estruturais da República – o executivo, o legislativo e o udiciário. Vincula-se à teoria 

da separação de poderes preconizada por Locke e Montesquieu nos séculos XVII e XVIII, em 

que sustentavam a necessidade de que um poder detivesse o outro e que todos deveriam atuar 
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harmonicamente. São freios e contrapesos políticos. Nesse sentido dispõe a CF em seu art. 2º: 

“São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”. (CARVALHO FILHO, 2010, p. 1019) 

 

 Registra-se, ainda, o “caráter que tem o controle político: seu objetivo é 

a preservação e o equilíbrio das instituições democráticas do país.” (CARVALHO FILHO, 

2010, p. 1020) 

 

O controle administrativo tem linha diversa do controle político. Enquanto o 

controle político se relaciona com as instituições políticas, o controle administrativo é 

direcionado às instituições administrativas. 

 

 Segundo Macedo (2007, p. 12),  “O direito americano responde pela 

criação do conceito de ato político, imune ao controle judicial, porém sem prescindir da 

aplicação do princípio da supremacia da Constituição e defesa dos direitos nela assegurados.”  

 

 De acordo com  Ducroq e Carré de Malberg apud Macedo (2007, p. 40) 

“o ato político é conceituado como ato de governo cujo fundamento decorre diretamente da 

Constituição; diversamente do ato administrativo que surge da execução da Lei.” 

 

 As teorias sobre a natureza jurídica do direito parlamentar passaram por 

momentos evolutivos distintos.  Ressalta Macedo (2007, p. 84) que inicialmente “... nega-se a 

inserção das regras do direito parlamentar no ordenamento geral do Estado, afastando, em 

conseqüência, a possibilidade de apreciação judicial.”  

 

 Entretanto, com a evolução do direito constitucional e a afirmação dos 

tribunais constitucionais a partir da segunda guerra mundial, tais construções sobre o direito 

parlamentar foram contestadas.  Na atualidade, o constitucionalismo se sustenta sobre a 

submissão de todos os poderes do Estado à Constituição, sendo a Carta Magna seu fundamento 

e limite. “Nenhum poder ou prerrogativa existe fora do alcance conformador da Constituição, 

cujo controle está conferido à jurisdição constitucional.” (MACEDO, 2007, p. 93 ) 

 

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca do tema, decidindo 

que nenhum dos Poderes da República está acima da Constituição. Verifica-se, portanto, na 
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jurisprudência pátria, que o princípio da supremacia da Constituição incorpora o Parlamento ao 

Estado de Direito e, assim, o direito parlamentar se integra ao ordenamento jurídico geral do 

Estado e é passível de controle perante os tribunais. 

 

Com relação ao abuso de poder pelo Legislativo, entende Caio Tácito que 

“a validade da norma de lei, ato emanado do Legislativo, igualmente se vincula à observância 

da finalidade contida na norma constitucional que fundamenta o poder de legislar.”. Comenta, 

então, que, “o abuso de poder legislativo, quando excepcionalmente caracterizado pelo exame 

dos motivos, é vício especial de inconstitucionalidade da lei pelo divórcio entre o endereço real 

da norma atributiva da competência e o uso ilícito que a coloca a serviço de interesse 

incompatível com a sua legítima destinação” (TÁCITO, 2003, p. 6). 

 

No mesmo sentido, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes apud Macedo (2007, 

p.42) reconhece ao legislador o poder de conformação dentro de limites estabelecidos pela 

Constituição. Ressalta que dentro desses limites, diferentes condutas podem ser consideradas 

legítimas, porém, o excesso de poder é vedado, em qualquer de suas formas. Para ele, a 

omissão legislativa parece equiparável ao excesso de poder legislativo. 

 

Por outro lado,  tendo em vista que o julgamento das contas é poder-dever 

assegurado ao Legislativo, este é resultante do exercício da função fundamental de julgar, que 

possui o legislativo, em todas as esferas de governo, em nossa Federação,  enquanto controle 

externo. (CASTRO, 2003, p.26). 

 

 Sendo assim, Castro (2003) chama a atenção para a simetria do 

julgamento pelas Câmaras Municipais com a regra prevista no art. 93, incisos IX e X, em que 

exige do Judiciário que fundamente suas decisões, bem como em razão da garantia da ampla 

defesa prevista no art. 5º, LV, ambas diretrizes da Constituição Federal de 1988.  

 

 Nessa linha de entendimento, aproxima-se o ato político administrativo 

da Câmara Municipal de julgamento das contas do Prefeito à sentença do juiz, e conforme 

disciplina o art. 131 do Código de Processo Civil, cumpre ao julgador motivar sua decisão, 

expondo os fundamentos que geraram sua convicção. Sendo a motivação requisito essencial 

previsto no inciso II do art. 458 do CPC, nessa fase são construídas as bases lógicas da parte 

decisória da sentença. Assim, a falta de motivação da sentença acarreta a nulidade do ato 
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decisório, de acordo com a regra constitucional prevista no inciso IX do art. 93 da CF. 

(THEODORO JUNIOR, 2010, p.510) 

 

 É importante destacar que a Lei 9.784/99 elevou a motivação à categoria 

de princípio e “... denomina-se motivação a exposição ou a indicação por escrito dos fatos e 

dos fundamentos jurídicos do ato.” (MEIRELLES, 2010, p.157).  

 

 Medauar (2007, p. 130) ensina que a exigência de motivar encontra 

respaldo na característica democrática do Estado brasileiro (art. 1º. da CF), no princípio da 

publicidade (art. 37, caput) e na garantia do contraditório.  Ressalta a autora que na Teoria dos 

Motivos Determinantes “... os motivos apresentados pelo agente como justificativas do ato 

associam-se à validade do ato e vinculam o próprio agente”, bem como que “... a inexistência 

dos fatos, o enquadramento errado dos fatos aos preceitos legais, a inexistência da hipótese 

legal embasadora, por exemplo, afetam a validade do atos, ainda que não haja obrigatoriedade 

de motivar.” 

 

 Caso o parecer prévio do Tribunal de Contas apresente restrições às 

contas do chefe do Executivo, evidenciando a presença de irregularidades que caracterizem 

desvios na boa condução de gestão financeira e patrimonial, aponta Decomain (2006) a 

responsabilidade do próprio legislativo de explicar à população porque aprova as referidas 

contas, mesmo diante das restrições apontadas pela Corte de Contas, que lhes comprometem a 

qualidade.   

 

 Ressalte-se, ainda, que o legislativo pode ser chamado pela população a 

prestar-lhe satisfações quando decide não acompanhar o parecer prévio do Tribunal de Contas. 

“Vale a pena registrar que o Poder Legislativo tem sido mais e mais chamado à 

responsabilidade pela população, com freqüência em virtude de manifestações da imprensa.” 

(DECOMAIN, 2006, p. 79) Apesar disto, “...é comum que os Prefeitos que detêm a maioria 

parlamentar sempre tenham suas contas aprovadas, apesar de sua reprovação pela Corte de 

Contas.” (FAZZIO JUNIOR, 2007, p.87) Para o autor, este procedimento equivocado de 

edilidades que confirmam contas ostensivamente insuficientes, com base numa falsa 

concepção de fidelidade político-partidária, transforma vereadores em coadjuvantes desse 

modelo delituoso. 
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 No julgamento das contas municipais, portanto, em respeito à 

característica democrática do Estado brasileiro (art. 1º. da CF), ao princípio da publicidade 

(art. 37, caput) e à garantia do contraditório, a Câmara Municipal não pode deixar de motivar 

seu julgamento, cabendo no caso de descumprimento deste dever a revisão judicial. 

 

 Para tal motivação, conta o legislativo municipal com farto material 

disponível no parecer prévio emitido pela Corte de Contas. Ressalte-se, ainda, a importância 

do relatório das Comissões Permanentes do legislativo municipal, cuja análise das 

irregularidades apontadas no parecer prévio do TCE tem a finalidade de subsidiar o plenário 

em suas deliberações e no julgamento das contas do executivo municipal. 

 

 Constata-se, então, que o julgamento das contas do prefeito não 

motivado ou motivado de forma insatisfatória deve ensejar o questionamento judicial da 

decisão da Câmara Municipal. Este questionamento cabe tanto ao Ministério Público, com a 

propositura de Ação Civil Pública, quanto a qualquer cidadão, com a propositura de Ação 

Popular, requerendo à Justiça que declare suspensos ou nulos os efeitos jurídicos do decreto 

legislativo pertinente.  

 

 Verifica-se a pertinência da revisão judicial, visto que na relação jurídica 

administrativa, ocorrendo conflitos de interesses, o interesse público juridicamente protegido 

será o conteúdo material da relação administrativa contenciosa, levada à apreciação dos 

Tribunais. (MOREIRA NETO, 2005) 

 

  Do ponto de vista da capacidade processual “... da Câmara para a defesa 

de suas prerrogativas funcionais é hoje pacificamente reconhecida pela doutrina e pela 

jurisprudência. Certo é que a Câmara não tem personalidade jurídica, mas tem personalidade 

judiciária. Pessoa jurídica é o Município”. (MEIRELLES, 2006, p.444). 

 

 Tanto a doutrina como a jurisprudência são pacíficas no tocante à 

admissão dessa capacidade ativa e passiva. Concluem que a personalidade jurídica é do 

Município de cujo governo participa e não da Câmara Municipal. Isso não impede que se 

reconheça a legitimidade da Câmara Municipal para agir em Juízo, quando o fizer na defesa de 

seus interesses. 
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 Conclui-se, portanto, que são de grande importância o parecer prévio 

emitido pelo Tribunal de Contas e o parecer das Comissões Permanentes da Câmara Municipal 

para a obediência aos requisitos constitucionais da motivação do julgamento das contas anuais 

do chefe do executivo realizado pelas Câmaras Municipais.  Verifica-se, ainda,  a pertinência 

da revisão judicial no caso dos julgamentos não motivados ou motivados de forma 

insatisfatória. 

 

Interessa destacar que a missão constitucional do TCE de auxílio à Câmara 

Municipal no controle externo do executivo pode ser prejudicada se, no julgamento das contas 

anuais do prefeito, estiverem ausentes os requisitos de motivação necessários ao atendimento 

às disposições Constitucionais relacionadas ao exercício do controle externo, bem como 

houver prevalência do aspecto político em detrimento do parecer prévio do Tribunal. 

 

Neste capítulo tratamos o referencial teórico central da pesquisa acerca da 

relação entre o executivo e o legislativo no Sistema Político Brasileiro, do papel das 

Comissões Permanentes da Câmara Municipal, do Tribunal de Contas, como órgão 

fiscalizador, da Câmara Municipal no controle externo realizado por meio do julgamento das 

contas do prefeito, e do judiciário, na revisão destes julgamentos quando ausentes os requisitos 

de motivação.  

 

Neste estudo, por meio da análise de como funciona a relação entre o 

executivo e o legislativo municipal pernambucano no tocante ao julgamento das contas anuais 

do prefeito realizado pela Câmara Municipal, pretendemos verificar se existe nos municípios 

pernambucanos uma estrutura de relação entre os dois poderes semelhante à encontrada na 

literatura no âmbito federal e estadual, com a existência de correspondência entre o 

“presidencialismo de coalizão” com a coalizão municipal, a predominância do executivo sobre 

o legislativo municipal, bem como a influência do ultrapresidencialismo estadual nas eleições 

para vereadores. Tudo isto com vistas à identificar se há impacto desta face política no 

julgamento das contas dos prefeitos e no controle externo realizado pelas Câmaras Municipais, 

e responder também ao questionamento da pesquisa acerca de quais os fundamentos que levam 

algumas Câmaras Municipais pernambucanas a não acompanhar o parecer prévio do Tribunal 

de Contas  no julgamento das contas anuais dos prefeitos.  
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Para tanto, considerando que o julgamento das contas anuais dos prefeitos 

realizado pelas Câmaras Municipais tem caráter político-administrativo, e que em sua decisão 

o legislativo deve observar o aspecto técnico-administrativo evidenciado pelo parecer prévio 

do TCE, procuramos identificar no referencial teórico apresentado fatores que podem causar 

impacto no julgamento das contas favorecendo a ampliação da face política em detrimento do 

aspecto técnico-administrativo. 

  

No “presidencialismo de coalizão” apresentado por Abranches (1988), 

destacamos duas situações que apesar de serem antagônicas podem prejudicar o julgamento 

das contas: 

 

a) se a relação entre o executivo e o legislativo for conflituosa,  o poder 

legislativo pode utilizar o julgamento das contas do prefeito como instrumento político de 

barganha aumentando sua força nas demandas perante o poder executivo e prejudicando sua 

missão constitucional de controle externo; 

 

b) no processo legislativo do julgamento das contas as votações pautadas 

pela dualidade da maioria governista versus oposição, característica da coalizão 

governamental com baixa coerência ideológica, pode refletir no julgamento, visto que a 

maioria governista não apoiará nenhum resultado que possa prejudicar o chefe de governo. 

 

O contexto institucional apresentado por Figueiredo e Limongi (1998) de 

interdependência entre a preponderância legislativa do executivo, o padrão centralizado de 

trabalhos legislativos e a disciplina partidária pode refletir no resultado do julgamento das 

contas do chefe do executivo. Neste caso o executivo possui um poder de agenda que conta 

com meios para induzir a cooperação dos parlamentares. Também a organização centralizada 

do legislativo, com regras que distribuem direitos aos parlamentares de acordo com princípios 

partidários, inibe iniciativas particularistas dos parlamentares que optam por votar 

disciplinadamente. Destacamos quatro fatores que individualmente ou interrelacionados 

podem impactar no resultado do julgamento: 

 

a) a organização atual do poder legislativo que centraliza o poder decisório 

nos líderes partidários e no presidente da Casa possibilita um rígido controle sobre a agenda 

do legislativo e a pauta de julgamento, bem como sobre a designação dos componentes das 
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Comissões Permanentes. No caso do presidente da Casa e os líderes partidários apoiarem o 

chefe do executivo, estes têm poderes para criar condições em que o processo legislativo de 

julgamento das contas garanta o resultado favorável aos seus interesses políticos;  

 

b) também os parlamentares são incentivados pelo sistema centralizado 

decisório do legislativo a se comportarem de acordo com a orientação dos seus líderes 

partidários, e no caso do atual presidencialismo de coalizão majoritário, conforme os interesses 

do chefe do executivo; 

 

c) a forte preponderância do executivo sobre um legislativo que se dispõe a 

cooperar de maneira disciplinada e sustenta o governo por meio das coalizões partidárias, cria 

uma situação de fusão dos poderes que contribui para a quebra da autonomia do poder 

legislativo e do equilíbrio entre os poderes constituídos, bem como prejudica a missão 

constitucional de controle externo, inclusive a do julgamento das contas do chefe do 

executivo. 

 

d) no governo de coalizão majoritária em que se mantém alta a disciplina 

partidária, mesmo nos casos das matérias mais importantes e com razoável grau de conflito 

que compõem a agenda do chefe do executivo, esta relação de disciplina partidária pode ser 

estender ao processo legislativo de julgamento das contas do prefeito.  

 

Em relação ao ultrapresidencialismo estadual apresentado por Abrucio 

(1998), na vigência de um presidencialismo sem checks and balances na esfera estadual, dando 

aos governadores um enorme poder, destacamos dois aspectos que podem influenciar na 

emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, no resultado do julgamento das 

contas do prefeito e na fiscalização a cargo do Ministério Público. 

 

a) Se o chefe do executivo detém um forte domínio do processo de governo 

e controla os órgãos que devem fiscalizá-lo, eliminando o controle institucional do executivo, a 

cargo do legislativo e do judiciário, bem como neutralizando a prática fiscalizadora da 

Assembléia Legislativa e dos órgãos fiscalizadores Tribunal de Contas e Ministério Público, 

que se tornam aliados do governador. Nesta situação os governadores "neutralizam" os checks 

and balances provindos dos órgãos de fiscalização, a despeito do princípio da separação dos 



 

 

82
 

poderes, e inibem a atuação do controle externo sobre o executivo, refletindo no julgamento 

das contas do chefe do executivo estadual e daqueles que contam com seu apoio político; 

 

b) A influencia no município dos modelos de sistema político nacional e do 

estado pernambucano, em que os chefes dos Executivos contam com seu poder de agenda para 

controlar o processo legislativo e com um poder legislativo institucionalmente centralizado em 

que o processo decisório está nas mãos dos presidentes das mesas e dos líderes partidários que 

o apóiam. A definição do modelo de sistema político municipal pode ser reforçada pelo 

ultrapresidencialismo estadual, com o apoio do governador aos prefeitos e vereadores ligados 

aos partidos a ele aliados. A força política do partido dos chefes dos executivos nos três níveis 

e das coalizões que os apóiam pode refletir no julgamento das contas do chefe do prefeito; 

 

A importância das Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados é 

destacada por Pereira e Mueller (2000). Na Câmara Municipal estas comissões podem 

influenciar positivamente o processo legislativo de julgamento das contas do prefeito e seu 

resultado, por meio da análise do conteúdo do parecer prévio do TCE e apresentação de 

relatório circunstanciado para apoiar a decisão dos vereadores na sessão plenária, atendendo ao 

seu papel informacional. A descaracterização do papel das comissões na esfera federal se for 

encontrada também no âmbito municipal pode influenciar negativamente no julgamento das 

contas do prefeito, a exemplo das três situações destacadas, a saber: 

 

a) se o legislativo municipal tiver a mesma a organização centralizada da 

Câmara dos Deputados, com o processo decisório nas mãos da Mesa Diretora e do Colégio de 

Líderes, o que  resulta no esvaziamento das comissões. As matérias são levadas diretamente ao 

Plenário, sem a análise das Comissões, que perdem sua relevância no processo legislativo;  

 

b) quando o executivo, mesmo contando com instrumentos regimentais 

centralizadores do poder nas mãos do presidente da Câmara e dos líderes partidários que 

retiram o poder das Comissões, não deixa de se preocupar com a designação dos seus 

membros. Assim o papel das Comissões não pode ser contrário aos interesses do chefe do 

executivo, já que este tem diversos meios para contornar as comissões, forçá-las a cooperar ou 

punir seus desvios;   
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c) como a composição das Comissões Permanentes leva em conta a 

proporção de representantes de cada partido, a nomeação dos integrantes das comissões, de 

seus presidentes, vice-presidentes e relatores é realizada pelos presidentes das Câmaras, com a 

indicação dos líderes dos partidos, buscando-se garantir na votação final que uma maioria da 

comissão aprove qualquer proposta alternativa ao parecer do relator, caso esta seja contrária 

aos interesses do Presidente da Casa. 

 

Concluída a explanação acerca do referencial teórico da pesquisa, passamos 

a apresentar os resultados obtidos na pesquisa bibliográfica e na análise do conteúdo das 

entrevistas realizadas e dos documentos relacionados ao tema.  
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3 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Neste capítulo, para responder ao questionamento da pesquisa acerca de 

quais os fundamentos que levam algumas Câmaras Municipais pernambucanas a não 

acompanhar o parecer prévio do Tribunal de Contas no julgamento das contas anuais dos 

prefeitos, tratamos da análise do conteúdo das entrevistas realizadas com os vereadores das 33 

Câmaras Municipais visitadas, bem como da análise documental das peças pertinentes ao 

processo legislativo do julgamento das contas e utilizamos o referencial teórico apresentado no 

Capítulo 2 como base para a explicação dos resultados da pesquisa.  

 

Inicialmente, com base nas informações levantadas na pesquisa 

bibliográfica e nas entrevistas com os vereadores, procuramos dados que possam explicar a 

relação entre o executivo e o legislativo municipal e seus impactos no julgamento das contas 

anuais do prefeito.  

 

Em seguida, por meio da análise dos documentos e das respostas dos 

entrevistados, buscamos identificar as razões do não acompanhamento do parecer prévio do 

TCE pelas Câmaras Municipais, bem como verificar a motivação legal registrada nos 

julgamento das contas dos prefeitos.  

 

 3.1 As Câmaras Municipais pernambucanas, a relação com o Executivo  e o julgamento 

das Contas  

  

No segundo capítulo deste trabalho registramos algumas correntes 

acadêmicas que discutem a relação entre o executivo e o legislativo no sistema político 

nacional, entre as quais destacamos a análise de Figueiredo e Limongi (2008), e 

complementamos com dados do Estado de Pernambuco apresentados por Leite e Santos 

(2010), verificando que o papel dos partidos políticos e das coalizões formadas no âmbito 

federal e estadual pelos respectivos chefes dos executivos trazem significativos impactos no 

poder legislativo, configurando-se a preponderância do executivo sobre o legislativo nos dois 

níveis e o ultrapresidencialismo estadual em Pernambuco. 
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Para verificar se ocorre nos municípios pernambucanos a mesma relação de 

preponderância dos executivos sobre as Câmaras Municipais, inicialmente realizamos uma 

análise comparativa da influência dos atores políticos nas esferas do governo estadual e seus 

municípios, levantando os dados referentes ao número de vereadores por partido de acordo 

com o estudo desenvolvido por Leite e Santos (2010), conforme a Tabela 4: 

 

Tabela 4 - Número de vereadores por partido (1996-2008) 
Partido 1996 

(a) 
2000 2004 2008 

(b) 
Média 2008- 

1996* 
PL 12 31 67 * 211  199 
PTB 46 35 100 230  184 
PSDB 126 198 151 151  25 
PT 25 40 82 109  84 
PMDB 136 278 198 106  -30 
Outros - - - -  - 
PDT 122 105 77 110  -12 
PFL/DEM 273 342 238 131  -262 
PSB 314 153 77 249  -65 
Fonte: TSE * Variação entre 2008 e 1996 (b-a) 

Da comparação do crescimento do número de prefeitos registrada por Leite 

e Santos (2010) com os de vereadores por partido, encontramos a mesma tendência encontrada 

pelos autores quando ressaltam o comportamento eleitoral dos partidos ligados aos 

governadores, demonstrando a influência do executivo estadual nas eleições municipais, 

conceituada por Abrúcio (1998) como uma das características do ultrapresidencialismo 

estadual. 

 

O desempenho do PMDB, do PFL/DEM e do PSB registra para os 

vereadores a mesma trajetória de altos e baixos dos prefeitos, explicada por Leite e Santos 

(2010) pela razão de que estes partidos são os mesmos dos governadores e dos vice-

governadores que em Pernambuco apresentam uma alternância de grupos políticos no poder.  

 

A combinação de forças do Presidente e do Governador  num “complexo 

contexto político mutuamente influenciado” no tocante às eleições para prefeito identificados 

pelos autores também fica evidenciada em relação aos vereadores, visto que a evolução de 

ambos segue a mesma tendência, conforme demonstra a Tabela 5, ao serem incluídos os dados 

referentes aos vereadores na Tabela 3 apresentada por Leite e Santos (2010).  
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Tabela 5 - Partido do governador, coalizão legislativa em nível nacional e variação no número 
de prefeitos e vereadores (1996-2008) 

1996 2000 2004 2008  
Partido 

 
Arraes 
  PSB  

 
FHC 
  I  

P
re

fe
it

o 

V
er

ea
do

r 

 
Jarbas 
PMDB 

 
FHC 
  II 

P
re

fe
it

o 
 

V
er

ea
do

r 

 
Jarbas 
PMDB 

 
Lula 
   I 

P
re

fe
it

o 
 

V
er

ea
do

r 

 
Eduardo 
   PSB 
 

 
Lula 
   II 

P
re

fe
it

o 
 

V
er

ea
do

r 

PSB Sim Não  - - Não Não -46 -
161 

Não Sim -20 -76 Sim Sim 36 172 

PL Não Não - - Não Não -1 19 Não Sim 4 55 Não Sim 25 144 
PTB Não Sim  - - Não Sim -3 -11 Não Sim 12 65 Não Sim 17 130 
PDT Não Não - - Não Não -15 -17 Não Sim 4 -28 Não Sim 2 33 
PT Sim Não - - Não Não 2 15 Não Sim 4 42 Não Sim 0 27 
PSDB Não Sim  - - Não Sim 20 72 Não Não -4 -47 Não Não -9 0 
Outros  - - - - - - 10 -   5 -   -16 - 
PFL Não Sim - -  Não Sim -1 69 Não Não -3 -

104 
Não Não -24 -107 

PMDB Não Sim  - - Sim  Sim 34 142 Sim Não -2 -80 Não Sim* -31 -92 

Fonte: TRE/PE e TSE seguindo o modelo de Leite e Santos (2010) 
 

A evolução dos números de Prefeitos e Vereadores eleitos por partido em 

Pernambuco no período de 1996-2008 demonstrada nos respectivos Gráficos 1 e 2 deixa 

evidente que seguem um mesmo padrão de comportamento, caracterizando-se a influência do 

governador também nos resultados das eleições para os vereadores do mesmo partido.  

           
          Gráfico 1 - Número de prefeitos por partido (1996-2008) 
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Fonte: dados do TSE seguindo o modelo de  Leite e Santos (2010) 
 
 

           Gráfico 2 - Número de vereadores por partido (1996-2008) 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do TSE e Leite e Santos (2010) 
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A influência do Governador nos resultados da eleição dos vereadores e dos 

prefeitos do mesmo partido contribui para a situação de preponderância do poder executivo 

sobre a Câmara Municipal semelhante à encontrada na esfera nacional (FIGUEIREDO; 

LIMONGI, 2008) e em Pernambuco (LEITE; SANTOS, 2010) retratada no Capítulo 2.  iniciar 

a gestão, o Prefeito Municipal já conta com a cooperação dos vereadores dos partidos apoiados 

pelo Governador para a formação da coalizão partidária “municipal”. 

 

Para obter uma visão do grupo em estudo, com base nas respostas 

apresentadas, e para entender o papel dos vereadores como atores políticos e como julgadores 

das contas anuais dos prefeitos, levantamos inicialmente o perfil geral dos membros das 

Câmaras Municipais entrevistados identificando a formação escolar, a experiência no exercício 

da vereança e a posição partidária. Foram considerados com experiência no cargo os 

vereadores que ocuparam outros cargos no executivo ou legislativo, bem como os que 

realizaram capacitações específicas para o desempenho de suas atividades.  

 

O grupo de vereadores apresentou de forma geral bastante experiência 

dentro do critério utilizado, destacando-se como mais frequente o exercício da vereança em 

outras legislaturas, conforme indica a Tabela 6. Encontramos apenas cinco vereadores sem 

experiência anterior no executivo ou legislativo e nenhuma capacitação realizada, dos quais 

quatro são presidentes e um é membro de Comissão Permanente da Câmara Municipal. 

 

Tabela 6 - Experiência dos Vereadores, Recife-PE, 2011 
Experiência Entrevistados/ 

Cargo 

Nº 

Executivo Legislativo Capacitação 

Presidente 22 12 15 12 
Membro 07 02 06 05 

 
CCJ 

Relator 05 02 05 01 
Presidente 15 07 11 08 
Membro 05 02 05 04 

 
CFO 

Relator 00 00 00 00 
Presidente da Câmara 08 06 08 05 

Vereador 06 04 05 04 
Total 68 35 55 39 

Percentual (%) 100 51,47 80,88 57,35 
  Fonte: Elaboração do autor, (2012) 
 

A formação escolar dos vereadores entrevistados constante da Figura 3 

apresenta grande parte dos membros das Câmaras Municipais, 58,8%, com formação escolar 
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de Ensino Médio e Fundamental. Uma vez que o objetivo da investigação é entender o nível de 

conhecimentos gerais dos vereadores, optamos por incluir os concluintes do ensino médio e da 

educação superior nas respectivas classes.   

  

             Figura 3 - Formação escolar dos vereadores, Recife-PE, 2011 

41,2%

29,4%

29,4%

ensino fundamental ensino médio educação superior
 

Fonte: Elaboração do autor (2012) 

 

Apesar de não existir uma preocupação inicial em selecionar de forma 

equitativa vereadores pertencentes às posições partidárias de apoio ao prefeito e da oposição 

para as entrevistas realizadas, as conclusões da pesquisa em relação à posição política que 

ocupam evidenciaram um razoável equilíbrio. É importante levar em conta, portanto, que os 

demais dados apresentados ao longo da pesquisa apontem para resultados cujas opiniões 

tendem a sofrer uma influência do ponto de vista deste grupo. Os vereadores incluídos na 

categoria de outros são os que se definiram sem partido, em posição neutra ou não 

responderam com clareza. 

 

               Figura 4 - Posição partidária dos Vereadores, Recife-PE, 2011 

40%

7%

53%

apóia o prefeito oposição outros
 

Fonte: Elaboração do autor (2012) 
 

Ressaltamos que os entrevistados em sua maioria permaneceram em seus 

partidos durante todo o mandato eletivo, o que demonstra a mesma disciplina partidária 

registrada na literatura no âmbito nacional. 
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Para entender o papel dos vereadores como atores políticos e como 

julgadores das contas anuais dos prefeitos buscamos extrair dos posicionamentos apresentados 

nas entrevistas informações acerca da composição partidária das Câmaras Municipais, da 

atuação das Comissões Permanentes, dos conhecimentos acerca do processo legislativo do 

julgamento, das dificuldades encontradas para o desempenho desse mister e  da composição da 

coalizão partidária do legislativo com o executivo, tudo com vistas a evidenciar, por meio do 

conjunto dessas informações, os impactos no julgamento  das contas. 

 

As Câmaras Municipais integrantes da pesquisa apresentaram uma 

composição partidária favorável à preponderância do executivo sobre este poder. De acordo 

com os entrevistados, em 27 municípios dos 33 visitados encontramos a maioria dos 

vereadores numa relação de apoio ao prefeito, ou seja, da “situação” ou do “governo” como 

são usualmente chamados, e em 18 deles esta maioria representa 2/3 dos membros da Câmara, 

conforme a Tabela 7. A divisão entre partidos da situação e da oposição só se quebra com 

alguns vereadores entrevistados que se dizem neutros, mas mesmo os vereadores de partidos 

excluídos da coalizão do governo tendem a escolher um dos dois pólos da balança de poder.  

 

Desta forma, qualquer proposição apresentada à Câmara Municipal será 

decidida por esta maioria de vereadores que mantêm uma aliança com o chefe do Executivo 

por meio da coalizão partidária, cuja relação foi definida por Abranches (1988) como “o 

presidencialismo de coalizão”, e procura atender aos interesses do prefeito, inclusive quanto ao 

julgamento das contas anuais do prefeito, conforme registramos ao longo deste estudo.   

 

Tabela 7 - Relação dos Vereadores com os Prefeitos Municipais, Recife-PE, 2011  
Câmaras Municipais Posição partidária dos vereadores 

 N° % N° % 
Maioria simples 09 27,27 Apoio 
Maioria de 2/3 18 54,55 

27 81,81 

Oposição Maioria simples 04 12,12 04 12,12 
Equilíbrio - 02 6,06 02 6,06 
Total de Municípios   33 100,00 

          Fonte: Elaboração do autor (2012) 
 

Para subsidiar a análise das Comissões Permanentes de Finanças e 

Orçamento - CFO e de Constituição e Justiça - CCJ registramos no Capítulo 2.2 que ambas 

têm as competências disciplinadas no Regimento Interno das Câmaras Municipais. Na escolha 

dos membros destas Comissões a representação proporcional dos partidos ou blocos 
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parlamentares que participam da Casa deve ser mantida, conforme prevê o art. 58,§ 1º da 

Constituição de 1988 (MEIRELLES, 2006). 

 

Os pareceres das Comissões Permanentes - CFO e CCJ - sobre as prestações 

de contas anuais dos prefeitos são de natureza técnica e não obrigam o plenário, sendo a 

emissão deste parecer por pelo menos uma das comissões obrigatório nas Câmaras Municipais.  

Salientamos anteriormente que se trata de exceção à regra geral de competência do presidente 

da Mesa Diretora na definição da maneira pelas quais os projetos são distribuídos às 

Comissões, explicativa da teoria da preponderância do executivo. 

 

Tendo em vista a obrigatoriedade de emissão do parecer por uma das 

Comissões para julgamento das contas do prefeito municipal, nas entrevistas buscou-se 

identificar qual o contexto em que são analisados e discutidos os Pareceres Prévios do TCE 

dentro das Comissões Permanentes, a visão dos vereadores acerca destas comissões, da 

importância de seus pareceres e de seus membros. 

 

Quando aprofundamos a análise anterior da formação escolar dos 

vereadores específicamente para os membros das Comissões Permanentes de Constituição e 

Justiça - CCJ e de Finanças e Orçamento - CFO, observamos no Figura 5 que o percentual dos 

vereadores com formação escolar de ensino médio e fundamental sobe de 58,8%, para 61%, a 

despeito da complexidade das informações oriundas do Parecer Prévio do TCE que devem ser 

analisadas para fundamentar os pareceres das Comissões. Nas entrevistas identificamos 

vereadores com nível superior que fazem parte das duas Comissões, em cargos distintos, o que 

pode minimizar este impacto da diminuição do percentual dos componentes com este nível de 

escolaridade. 

 
Figura 5 - Formação escolar dos membros das Comissões Permanentes, Recife-PE, 2011 

38%

31%

31%

ensino fundamental ensino médio educação superior
 

      Fonte: Elaboração do autor (2012) 
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Ao serem perguntados diretamente acerca da importância do parecer das 

Comissões Permanentes da Câmara Municipal para o resultado do julgamento das contas do 

chefe do executivo, 79,41% dos entrevistados responderam que é muito importante ou 

importante. Entretanto, em outra parte das entrevistas, ao serem convidados a falar um pouco 

de como, na elaboração do parecer, cada Comissão (CCJ e CFO) analisa as irregularidades 

apontadas pelo TCE/PE, os vereadores discorreram livremente sobre o tema e as respostas 

mais frequentes apontam para uma discussão dentro da Comissão de forma mais detalhada e a 

emissão do Parecer com conteúdo geral, informando apenas se acompanha ou rejeita o Parecer 

Prévio do TCE/PE sobre as contas do prefeito.   

 
Tabela 08 - Discussão e elaboração do Parecer pelas comissões, Recife-PE, 2011 

Fases Não executa Geral Detalhado Total 
Parecer das Comissões 13 34 03 40 
Discussão - 03 13 16 

                       Fonte: Elaboração do autor (2012) 
 

É importante ressaltar o visível desconforto da maioria dos entrevistados ao 

falar neste tema, percebido pela pesquisadora, bem como a constatação na análise documental 

dos 51 pareceres das Comissões Permanentes apresentados pelas Câmaras Municipais, que 

apenas 13 deles registraram um conteúdo mais detalhado. Estes dois aspectos coletados nas 

entrevistas e na análise documental contribuem para a conclusão de que apesar dos 

entrevistados considerarem o parecer das Comissões bastante importante, este não está sendo o 

elemento prioritário para o convencimento do Plenário no julgamento das contas dos prefeitos 

municipais. Tal conclusão é reforçada, ainda, pela não inclusão deste parecer entre as peças 

identificadas pelos vereadores como as mais utilizadas no processo legislativo de julgamento 

das Contas Municipais, abordado de forma mais detalhada em outro ponto deste trabalho.  

 

Observa-se, portanto, no âmbito da pesquisa, o enfraquecimento do papel 

das Comissões Permanentes destacado por Figueiredo e Limongi (1988) quando explicam a 

centralização do poder decisório dentro do legislativo nas mãos do presidente e dos líderes 

partidários. 

 

Quando os entrevistados relatam as razões de terem sido convidados para 

compor uma das Comissões Permanentes, a experiência foi citada como o fator mais 

importante para a ocupação do cargo. Em relação aos outros membros das Comissões, 

destacam como razão da escolha a representação partidária.  
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Tabela 9 - Critério de escolha dos Membros das Comissões, Recife-PE, 2011 

Critério de Escolha 

 

Entrevistado Membros Total 

Conhecimento técnico 14 05 19 
Não sabe 09 11 20 
Experiência no cargo 17 14 31 
Representação partidária 14 21 35 
   105 

Fonte: Elaboração do autor (2012) 
 

O entendimento dos vereadores que se vêem escolhidos pela experiência no 

cargo encontra respaldo na identificação do perfil geral dos entrevistados abordada 

anteriormente neste capítulo. A explicação é reforçada pelos registros constantes na pesquisa 

que revelam que 92,65% dos componentes das Comissões já ocuparam outros cargos no 

executivo ou legislativo em períodos anteriores.  

 

Percebe-se, ainda, que os vereadores entrevistados que não souberam 

esclarecer o motivo pelo qual foram escolhidos, representativos na análise, ocupam relevantes 

cargos nas Comissões, onde 07 são presidentes da CCJ ou da CFO e 01 é relator. Em seus 

registros pertinentes à formação escolar, constam que 05 deles têm ensino fundamental, 02 

concluíram o ensino médio e 02 o nível superior. Por outro lado, 05 deles já exerceram cargos 

no executivo ou legislativo em períodos anteriores, apesar de não terem optado como a maioria 

dos entrevistados pela “experiência no cargo” como critério para sua escolha.   

 

Já o critério da escolha partidária para os demais membros foi explicado nas 

entrevistas por dois pontos de vista que podem ser considerados complementares, a saber, o da 

obediência às normas do Regimento Interno da Câmara quanto à representação partidária e o 

da indicação política. 

 

Quanto à visão dos membros das Comissões Permanentes no processo de 

julgamento das contas anuais do prefeito predominou entre os vereadores entrevistados a 

opinião de que há uma prevalência da visão partidária (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Visão dos membros das Comissões Permanentes, Recife-PE, 2011 
  Visão dos membros    
   das  Comissões 

Ocorrências 

Partidária 37% 
Técnica especializada             29% 
Partidária e técnica 12% 
Crescimento individual 18% 
Não respondeu 4% 

     Fonte: Elaboração do autor (2012) 
 

Neste sentido, os vereadores entrevistados pertencentes às bancadas de 

oposição ao Prefeito são os que mais identificam a prevalência da visão partidária dos 

membros das Comissões Permanentes no processo de julgamento em relação às visões técnica 

especializada e de crescimento individual dos membros, conforme demonstrado no Figura 6. 

Este é também o entendimento de dois Presidentes de Câmaras Municipais, cujos relatos são 

apresentados a seguir. 

 
Figura 6 - Visão dos membros das Comissões Permanentes, Recife-PE, 2011 
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Fonte: Elaboração do autor (2012) 

 
Segundo o depoimento frequente dos vereadores entrevistados, o Presidente 

da Mesa da Câmara ao escolher os membros das Comissões busca garantir a maioria dos votos 

através da condução de dois vereadores integrantes dos partidos da coalizão da situação e outro 

da oposição, o que vem confirmar a posição de Figueiredo e Limongi, (1998) de que “O centro 

do poder está na Mesa diretora e a distribuição dos parlamentares pelas comissões é feita pelos 

líderes partidários”, bem como da interdependência entre a preponderância legislativa do 

executivo, o padrão centralizado de trabalhos legislativos e a disciplina partidária, elementos 

centrais do pensamento dos autores. 

 

O enfraquecimento do papel das Comissões Permanentes no processo 

legislativo do julgamento das contas do prefeito nas Câmaras Municipais é evidenciado 
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também nas afirmações dos vereadores de que a votação final dentro das Comissões sempre é 

favorável à coalizão de apoio ao prefeito,  visto que são compostas por dois membros da 

situação e um da oposição.   

 

Dentre as respostas à pergunta da pesquisadora acerca do critério de escolha 

dos membros da Comissão Permanente destacam-se alguns relatos que melhor reproduzem o 

entendimento de representação partidária, em que a maioria dos membros pertence a partidos 

da situação, e que criticam o uso político/partidário das Comissões CFO e CCJ.  

Olha, eu [...] porque eu fazia realmente parte da Comissão, [...] e, por romper 
relações com o prefeito e fazer parte de uma oposição,  já não ... já não sou mais 
parte integrante de Comissão, a não ser como membro, disse claro ao presidente da 
Câmara que também não tinha interesse em ser membro, mas como não existe como 
votar anônimo, tem que permanecer, mas, a escolha se dá meramente política, se 
você faz parte do grupo, você é presidente ou relator, se não faz, o máximo que pode 
ser é membro mesmo. 

 

Destaca-se a estratégia de um Presidente da Câmara na escolha dos 

membros das Comissões, em que prioriza o critério político/partidário para escolher os 

membros das Comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição e Justiça: 

 Dra. geralmente existe o seguinte. Quando vou escolher, por exemplo, (...), então eu 
boto dois da situação e um da oposição que é para que eles indaguem um contra o 
outro e saber onde está errado e onde está certo. Por que se eu colocar só a situação 
aí a própria população vai dizer que é combinado. E a senhora botando um da 
situação e uma da oposição eles vão se “baterem” um com outro e analisar e dá o 
resultado final positivo, sem sombra de dúvida. Por isso faço isso. Por exemplo, 
dessa vez aqui boto dois da situação e um da oposição, sempre eu troco. 
 

 

Em depoimento, outro Presidente de Câmara registra “a manipulação da 

inclusão do julgamento das contas em pauta, para fins políticos”. Enfatiza que a inclusão na 

pauta só ocorre quando o Presidente e o Vice-presidente da Mesa se asseguram que o 

julgamento terá o resultado político pretendido com a alteração do Parecer Prévio do TCE, seja 

pela aprovação, seja pela rejeição. Observa que quando um destes julgamentos ocorreu 

“...vieram à tona os interesses antagônicos subjacentes à votação – da bancada da situação, que 

apóia o atual prefeito, e dos vereadores da atual oposição, partidários do ex-prefeito” tendo em 

vista a repercussão eleitoral do julgamento.   

 

Para o entendimento do que acontece nas Comissões Permanentes na prática 

legislativa, contribui ainda a opinião de outro vereador a respeito da pouca relevância do papel 

das Comissões Permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças no processo de julgamento 

das contas do chefe do executivo e da pouca importância do parecer dessas Comissões:  
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Ele é intermediário. Explico por que. A comissão, geralmente, tem três membros, e 
como ela é composta não por uma eleição e sim por uma indicação da mesa, aí ele já 
coloca dois membros que favoreça, digamos, o lado que ele esteja, De forma que o 
parecer, geralmente, vem favorecendo a “a” ou a “b”. Importância, quiçá, no 
plenário, quando todos têm direito. 

 

A respeito das Comissões Permanentes CFO e CCJ e o nível da análise do 

Parecer Prévio do TCE para emissão de seus pareceres, os vereadores destacam a 

superficialidade da análise deste Parecer pelas Comissões e a prevalência do lado político :  

 1) De uma forma geral é meio superficial. Como dito, as comissões são compostas 
por pessoas às vezes até, com todo o respeito, tendenciosas a amparar, a não 
prejudicar o seus chefes do Executivo.  Eu quero dizer, que dificilmente um 
parlamentar se insurja contra o Executivo de sua base de apoio. Como eu disse, 
também, o julgamento, as análises elas acontecem dentro das Câmaras. Não estou 
dizendo do Tribunal, dentro das Câmaras. Elas acontecem mais política que 
tecnicamente.  

 

2) Porque, normalmente, é do lado do relator. Se as contas do prefeito for do lado do 
relator, ele também fica de lado do prefeito. Dificilmente o relatório não vai mudar. 
Por exemplo: o Tribunal pediu a rejeição das contas, se o relator for do grupo do 
prefeito ele não vai confirmar,  ele vai pedir em cima do relatório.  
 
3) Ele é  importante se a comissão fizer a coisa correta. O que não acontece aqui, 
doutora, é que, às vezes,  a comissão leva para o lado político e quer defender de 
qualquer forma o prefeito ou acusar aquele prefeito porque ele não faz parte, está 
entendo? Eu acho que a comissão, ali, está para analisar o que o prefeito fez de 
errado ou deixou de fazer, não para levar para o lado político. Então ele é importante 
se ele fizer o trabalho dessa forma. ( Em relação a composição das Comissões de sua 
Câmara no mandato atual, continua) No caso desse atual aí, ele escolheram os 
vereadores que faz parte do prefeito. Em votação, eles pegaram os três vereadores 
que faz parte do prefeito. [...] Que apóiam o prefeito. 
 
4) O ex-prefeito é adversário da comissão atual. Aí, onde eu vi que ele não tava 
levando  para o lado correto, porque se não fazia parte desse prefeito, aí ele queria 
prejudicar de qualquer forma o ex-prefeito porque não participava. Aí é que eu acho, 
pelo meu  ponto de vista que não está correto, porque eu acho que a gente tem que 
analisar as prestações de contas, vê se realmente houve as irregularidades, alguns 
desvios, e aí sim fazer o julgamento. E é aí que eu vejo que a comissão atual eles 
erram nesse sentido. 
 

A predominância de membros das Comissões Permanentes com formação 

escolar de Ensino Fundamental e Médio, a ausência de motivação dos julgamentos no 

conteúdo da maioria dos pareceres das Comissões Permanentes, bem como os relatos dos 

vereadores supracitados que confirmam a atuação insuficiente dessas Comissões, considerados 

em conjunto, demonstram que não caberia para o caso das Câmaras Municipais 

pernambucanas a posição de Pereira e Mueller (2000) de que há evidências empíricas de que 

as comissões no Brasil têm, de fato, pelo menos parcialmente, um papel informacional.  
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Concluída a análise do conteúdo das entrevistas acerca das Comissões 

Permanentes das Câmaras Municipais, com os resultados apresentados de escolha dos 

membros das Comissões pelo critério partidário, favorecendo a coalizão majoritária, o 

enfraquecimento das Comissões e a utilização política em detrimento da técnica na emissão do 

Parecer de sua competência, evidencia-se  a ausência de uma estrutura institucional que 

favoreça a atuação das Comissões Permanentes em seu papel informacional. Colabora com 

este entendimento a avaliação da necessidade de uma maior aproximação entre o TCE e a 

Câmara Municipal  apresentada por 54 vereadores membros das Comissões (Tabela 13).  

 

Sendo assim, uma maior interação entre o Tribunal de Contas e a Câmara 

Municipal pode viabilizar ações de capacitação e orientação para apoio à atuação dos membros 

das Comissões Permanentes e dos demais vereadores.  

 

Quando solicitados a identificar no rol de documentos constantes da 

prestação de contas dos prefeitos municipais quais as peças processuais mais utilizadas na 

análise das informações fornecidas pelo TCE/PE, durante o processo legislativo de julgamento 

das contas dos prefeitos, os vereadores apontaram como a peça mais consultada o Parecer 

Prévio emitido pelo Pleno do Tribunal. O relatório de auditoria e o parecer do Ministério 

Público de Contas foram os escolhidos como segundo e terceiro documentos mais utilizados, 

respectivamente. 

 

Outro ponto de análise levantado nas entrevistas refere-se às dificuldades 

encontradas pelo vereador na compreensão e na utilização do Parecer Prévio do Tribunal no 

processo legislativo de julgamento das contas do prefeito. Apesar da pergunta ser aberta, 

podendo gerar uma variedade de indicações, 58,82% dos vereadores confessaram ter 

dificuldade técnica na utilização do Parecer do TCE. Destes, 80% foram mais específicos e 

reclamaram da dificuldade no entendimento e da complexidade das informações do Parecer do 

Tribunal.   

 

Por outro lado, 77,94% deste mesmo grupo de entrevistados afirmaram que 

a utilização do Parecer Prévio do Tribunal de Contas facilita o processo de julgamento, o que 

não é contraditório com a análise das dificuldades, porque o conteúdo deste Parecer, do ponto 

de vista dos vereadores, apesar de ser complexo é produzido por especialistas no controle e 

fiscalização da aplicação dos recursos públicos e as informações ali contidas guardam forte 



 

 

97
 

credibilidade.  Aliada a esta informação, podemos observar que dos 33 municípios visitados, 

em apenas quatro todos os entrevistados afirmaram não ter qualquer tipo de assessoria, jurídica 

e contábil, para apoio técnico aos trabalhos de julgamento de prestações de contas dos 

prefeitos. 

 

Conclui-se, então, que existem dificuldades de entendimento do Parecer 

Prévio do Tribunal devido principalmente à complexidade do seu conteúdo, somadas também 

à baixa formação escolar da maioria dos vereadores entrevistados já apontada anteriormente. 

Entretanto, a confiabilidade das informações contidas neste Parecer e a afirmação consciente 

dos entrevistados da possibilidade de obter apoio técnico das assessorias contábeis e jurídicas 

das Câmaras Municipais, refletem positivamente na avaliação da utilização do Parecer Prévio 

no julgamento das contas anuais dos prefeitos.  Verificam-se no panorama apresentado pelos 

entrevistados elementos que demonstram a existência de uma condição “suficiente” que 

viabiliza a utilização do Parecer Prévio do Tribunal dentro de uma perspectiva técnica no 

julgamento das contas dos prefeitos municipais. Entretanto, nos casos em que as Câmaras 

Municipais não acompanham o Parecer Prévio do TCE, o resultado da análise documental 

aponta para a ausência de motivação jurídica, do ponto de vista técnico, na maioria dos 

documentos pesquisados relativos a estes julgamentos.  

 

Aprofundando a análise identificamos um grupo representativo do total dos 

entrevistados, (30,88%), que afirma não ter dificuldades na utilização do Parecer Prévio do 

TCE no julgamento das contas dos prefeitos. Observando o perfil destes vereadores, 

identificamos que 66,70% têm ensino fundamental ou médio, 61,9% se identificam como 

sendo da “situação” e 81% deles estão vinculados às Câmaras Municipais em que a maioria 

dos vereadores apóia o governo.  Estes dados não tem significado imediato, mas reforçam o 

conjunto de evidências apresentadas no trabalho para o entendimento dos fatores que podem 

influenciar no resultado do julgamento da contas dos prefeitos municipais. 

 

Os vereadores identificaram suas principais dificuldades encontradas no 

processo legislativo de julgamento das contas anuais dos prefeitos municipais, dentre um rol 

apresentado na Tabela 11.  
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Tabela 11 - Processo Legislativo do Julgamento das Contas do Prefeito, Recife-PE, 2011 

PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PROCESSO 

 

TOTAL 

Falta de integração com o Tribunal de Contas 24 
Falta de clareza nas informações contidas no Parecer do TCE/PE 23 
Nenhuma dificuldade 19 
Falta de apoio institucional do legislativo 14 
Disponibilidade dos dados 10 
Processo Legislativo e realização das sessões 09 
Autonomia para solicitar informações 07 
Acesso ao processo de Prestação de Contas e seu conteúdo 05 
Outras dificuldades   * 

Fonte: Elaboração do autor (2012) 
 

Os resultados apresentados convergem para o obtido no levantamento 

acerca das dificuldades da utilização do Parecer Prévio do TCE. As duas outras dificuldades 

destacadas como mais freqüentes são as institucionais de âmbito externo (falta de integração 

com o Tribunal de Contas) e interno (falta de apoio institucional do legislativo aos vereadores). 

Os entrevistados que afirmaram não ter dificuldades no processo coincidem quase que 

integralmente com os que não apresentaram dificuldades de utilização do Parecer Prévio.  

    

As outras dificuldades apresentadas pelos vereadores podem ser agrupadas 

de forma geral como dificuldades institucionais internas (julgamento de última hora na Câmara 

Municipal, leitura geral do Parecer Prévio no plenário, assessoria jurídica e contábil precária, 

oposição sem acesso a capacitações, julgar Contas de quando não era vereador na gestão) e 

externas (cobrança da população, julgamento moroso do TCE – a exemplo de Contas do 

exercício de 2007 enviadas à Câmara em 2010, desencontro de opinião nos relatórios dos 

auditores e dos relatores do TCE, falta de orientação procedimental pelo TCE).   

 
Nas entrevistas buscou-se identificar a importância e a utilização do Parecer 

Prévio do TCE, bem como o quanto as irregularidades nele registradas servem de base para as 

discussões dos vereadores no julgamento. 

 

Quando perguntados acerca da importância do Parecer Prévio emitido pelo 

TCE para o julgamento das contas do chefe do executivo, 95,58% dos entrevistados 

consideraram muito importante ou importante. Quanto à utilização desta peça processual, na 

prática, no processo legislativo do julgamento nas Câmaras Municipais,                                                    

89% dos vereadores disse utilizá-lo, sendo que apenas 15% o fazem de forma parcial.  
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               Figura 7- Utilização do Parecer Prévio do TCE no julgamento,  Recife-PE, 2011 
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Fonte: Elaboração do autor (2012) 

 

Aprofundando o estudo do tema em relação à discussão dentro das 

Comissões e no Plenário acerca das irregularidades apontadas no Parecer Prévio do TCE, a 

maioria dos entrevistados aponta para uma discussão geral, não descendo a detalhes dos pontos 

abordados no documento. Tendo em vista que as duas perguntas são abertas e os entrevistados 

manifestam seus pensamentos livremente, se incluímos a informação adicional do nível de 

discussão acerca das irregularidades na análise da forma de utilização do Parecer Prévio, 

podemos concluir que os números apresentados de uso parcial dos Pareceres Prévios de 15% 

podem estar subestimados, visto que uma discussão geral equivale a uma utilização parcial da 

peça processual. Tal conclusão é reforçada nos depoimentos dos vereadores relatados a seguir. 

Consideramos que a utilização e discussão do Parecer Prévio do TCE de forma geral pelos 

vereadores das Câmaras Municipais pernambucanas retrata uma situação de falta de integração 

do TCE com a Câmara Municipal e inibe sua missão constitucional de auxílio ao poder 

legislativo no controle externo do executivo realizado por meio do julgamento das contas 

anuais do prefeito.   

 

É importante ressaltar que no processo de julgamento realizado pelas 

Câmaras Municipais raramente os prefeitos que suas contas estão sendo julgadas são 

notificados para apresentar defesa. Ainda que tomem conhecimento da tramitação do processo 

de prestações de contas, não costumam apresentar defesa escrita, conforme observamos nos 

relatos dos entrevistados e nas poucas defesas constantes da documentação apresentada  

perante a Câmara Municipal.  

 

Os relatos dos vereadores enumerados a seguir explicam as evidências 

apresentadas com relação à importância, à utilização do Parecer Prévio do TCE e às discussões 
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acerca das irregularidades registradas nesta peça durante o processo legislativo de julgamento 

das contas anuais dos prefeitos. A prevalência do critério político no processo de julgamento, o 

pouco interesse na análise e discussão acerca do conteúdo do Parecer Prévio, a força do chefe 

do executivo nas votações destes julgamentos e sua dependência aos interesses da maioria 

partidária dos membros da Câmara Municipal são destacados.  

 

1) Se lê o processo e,  como eu disse, se vê basicamente um parecer do relator do 
Tribunal e, em cima desse parecer, [... ] e, por muitas vezes o próprio assessor 
jurídico, ele vai colocar de forma jurídica, mas da forma que um vereador tá 
querendo, e aí fica meia política, já fica meia assim dúbia, não é? Não tem um 
incentivo, na realidade não se olha praticamente o que tem naquele processo, se olha 
mesmo se vai ser bom pra, digamos, para a política ou não. Se for bom aprova, se 
não for rejeita. É isso que acontece. 
 

2) As Comissões são pouco reunidas, infelizmente tem isso, mas se destacam 
pouquíssimos vereadores que têm interesse de analisar isso. É mais pelo afã político, 
se fulano é o gestor, o chefe do Executivo, é um correligionário, ele pode vir com 
uma recomendação do TCE, e desprezam aquilo ali e votam na forma como o 
prefeito quer, apesar de que isso nunca aconteceu conosco e nem acontecerá, porque 
não serei subserviente de mandatário nenhum para contrariar o que eu acredito que 
deve ser seguido. 
 

3) (as discussões) São gerais e muitas vezes muitos dos vereadores não discutem 
nada, apenas aguardam o momento da votação pra votar de acordo com a 
determinação do Executivo. Uma grande parte. 
 

4) Ela só apresentava à Mesa Diretora, dá conhecimento ao Plenário e é enviado à 
Comissão, e essa Comissão, se não me engano, são 05 dias para discussão, ou 15, e 
apresentava o parecer, o relatório e o parecer no julgamento, e, é aí é colocada em 
julgamento no Plenário as contas. Mas, a questão é, nunca discutiram na Comissão e 
muito pouco é discutido no Plenário, [... ].não, eu quero assim e vai ser assim, e, aí 
vem o lado político e diz: vamos aprovar, porque vai ajudar o prefeito[ ...] é inimigo 
do que está sendo julgado, aí a gente aprova, não, rejeita, e se é aliado, aprova. 
Sempre tem essas questões, nunca é feito e visto [...].tecnicamente, não, não é, nem 
ignorado parecer de auditor, parecer do relator do TCE, tudo é ignorado, é apenas a 
vontade política que prevalece naquele momento.  
 

5) O presidente, quando a prestação de contas chega, ele vota no plenário, é lido a 
prestação de contas, cada vereador pega xerox do processo e aí analisa, e depois o 
presidente marca as reuniões e, aí, passa as discussões da votação das prestações de 
contas. Ás vezes, o presidente até segura essas prestações de contas para favorecer a 
ex-prefeitos. Às vezes, eles ficam segurando as contas para ganhar um tempo. Já 
aconteceu isso, e há muitas discussões no plenário por conta disso.  
 

6) Se dá (a discussão)... se dá meramente pelo fato político. Se você é aliado do 
prefeito e esse prefeito anterior que está sendo julgado é também, então a tendência, 
geralmente, é aprovar as contas, se não, rejeitar, às vezes até ignorando o que se tem 
no processo, eu vejo assim. 
 

7) A prestação de contas do TCE é muito importante,  porém eu acho assim,  que 
a prestação de contas quando é julgada na Câmara de vereador, eu tô falando no 
caso do interior, não posso falar nas grandes Câmaras, ela tem só um sentido, que é 
o político, ninguém analisa tecnicamente não, então por isso que ele é desprezado 
porque a visão da Câmara é uma visão apenas política, o que é que significa isso, 
todo prefeito que está no poder não tem as contas rejeitadas quando elas chegam 
naquela legislatura que ele ainda está no poder, isso é um dado que eu acredito deve 
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ser assim levado em consideração e a gente vê o seguinte, todo ex-prefeito 
normalmente quando o Tribunal rejeita as contas dele também é rejeitada na Câmara 
porque a Câmara é outra e o prefeito atual se não for eleito através dele então a 
Câmara é apenas um tribunal político, não analisa tecnicamente não, ... ( o parecer 
do Tribunal) Na prática ele é ignorado, se é para rejeitar, se for do ex-prefeito que 
não é da mesma linha do que está no poder ele é aceito como algo de muita 
importância porque o poder que está ele tenta desmerecer o que passou e ele tem 
valor, mas se o poder que  está atuando a rejeição da conta for dele, então ele é tido 
como sem importância... depende do interesse... (da Câmara). Quando o Tribunal 
recomenda a aprovação, ela é aprovada, mesmo que seja de um ex-prefeito que não 
seja do mesmo lado.  

 

Para o entendimento da visão dos vereadores como atores políticos acerca 

do julgamento das contas anuais dos prefeitos pelas Câmaras Municipais, perguntamos aos 

entrevistados suas opiniões sobre o papel dos partidos do governo e da oposição neste 

julgamento. A maioria deles aponta para a existência de influência partidária, conforme 

registrado na Figura 8.  

 
           Figura 8- Influência Partidária no Julgamento, Recife-PE, 2011 

Influência partidária no julgamento

64%
36%

influi não influi
 

Fonte: Elaboração do autor (2012) 

 

A avaliação da existência da influência partidária no julgamento das contas 

dos prefeitos é consenso da maioria da situação e da oposição, observando-se o ponto de vista 

dos vereadores de cada grupo, conforme Tabela 12. 

 

 
Tabela 12 - Influência partidária no julgamento – opinião por partido, Recife-PE, 2011 

Partido 

 

Influi Não influi 

Situação  18 13 
Oposição  24 8 
Não informado* 1 3 

Fonte: Elaboração do autor (2012) *Um entrevistado não informou seu partido nem  
a influência. 
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Esta opinião, observando-se do ponto de vista dos membros de cada partido, 

guarda razoável equilíbrio, conforme verificamos na Figura 9, considerando a maior proporção 

de vereadores da situação entrevistados na  pesquisa (Figura 4).  

 

Figura 9- Influência Partidária no Julgamento por partido, Recife-PE, 2011 
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Fonte: Elaboração do autor (2012) 
 

A afirmação mais contundente acerca da influência partidária no julgamento 

das contas anuais do prefeito, para a pesquisadora, foi a do vereador que declarou: “Há, claro 

que sim! Se o prefeito tiver maioria da Câmara, ele pode cometer qualquer irregularidade, será 

aprovado.” 

 

Outros vereadores apresentaram os seguintes argumentos, representativos 

da opinião geral da relevância da influência partidária no julgamento das contas do prefeito: 

1) Os partidos, nesse momento, eles não  atuam formalmente, mas ocorre, como é 
natural, como em todo lugar tem governo e tem oposição, e nesse momento isso, às 
vezes, isso fica claro, quem é governo votando de uma forma; quem é oposição 
votando de outra. Mas isso também não é em todas as contas. Às vezes, temos 
governos e oposição votando do mesmo lado. Também nunca vi, com raras 
exceções, do Tribunal recomendar a aprovação, e a oposição votar pela rejeição. Já 
vi o contrário. 
 

2) O governo vai depender do que o Tribunal está recomendando. O governo 
imprescindivelmente defende os interesses do prefeito, seja para rejeitar ou para 
aprovar, enquanto os da oposição usam o interesse também da política para fazer o 
papel contrário. Apesar de que a oposição, pelo menos nas que eu participei, tem 
acompanhado o parecer do tribunal, que, por coincidência, era contrário aos 
interesses do ex-prefeito. 
 

Consideramos, então, que a influência partidária no julgamento relatada 

pela maioria entrevistados, favorece a prevalência da visão política dos vereadores sobre a de 

controle externo do executivo no julgamento das contas anuais do prefeito.   
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Em relação à aproximação dos entrevistados com o TCE e a opinião deles 

acerca da relação entre a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas, percebemos que menos da 

metade dos vereadores já manteve algum contato direto com o TCE, conforme a Tabela 13. A 

maioria deles acha positiva a relação da Câmara Municipal com o Tribunal de Contas, mas 

existe uma parcela razoável de 25 vereadores,  incluindo-se os que consideraram pior e 

distante, que entende que esta relação precisa melhorar. 

 
Tabela 13 - Aproximação das Câmaras Municipais com o TCE, Recife-PE, 2011 

Entrevistado visitou o TCE Relação entre 
CM e TCE Sim Não 

Total 

Melhor 11 15 26 Mudança  
Pior   0  01 01 

Precisa melhorar 05 05 10 
Boa  10 07 17 
Distante  06 08 14 
Total  32 36 68 

            Fonte: Elaboração do autor (2012) 
 

Tendo em vista que 54 entrevistados pertencem às Comissões Permanentes 

CCJ e CFO, identificados na Tabela 6, observamos nas entrevistas que os membros destas 

Comissões não usufruem da possibilidade de solicitar ao Tribunal de Contas o apoio no 

esclarecimento dos pontos do Parecer Prévio em que a Comissão deseje um maior 

aprofundamento, constitucionalmente previsto no art. 72, VII da Constituição Federal.  Tal 

procedimento contribuiria para uma melhoria da relação entre as duas instituições apresentada 

na Tabela 13, bem como para sanar as dificuldades institucionais levantadas na Tabela 11. 

 

As Câmaras Municipais escolhidas para este estudo apresentaram um 

número considerável de 147 rejeições aos Pareceres Prévios do TCE. Verificou-se na 

documentação solicitada para análise e enviada ao MPCO do Tribunal de Contas que dentre as 

peças processuais apresentadas pelo legislativo, grande parte não registra formalmente as 

fundamentações ou o fazem de forma insuficiente. 

 

Na análise da documentação e na seleção das peças observando-se a 

obrigatoriedade legal da motivação dos julgamentos das Câmaras (Meirelles,2010; Medauar, 

2007) bem como os requisitos mínimos  (Theodoro Junior, 2010) destacados no Capítulo 2.4  

deste trabalho, verificamos o resultado da Tabela 14. 
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              Tabela 14 - Análise das peças processuais, Recife-PE, 2011 

Analise Documental  

 

Pareceres do TCE  
Rejeitados pelas Câmaras 

% 

Registra motivação 31 21,10 
Não registra/  Sem Motivação legal 91 61,90 
Documentação não apresentada 25 17,00 
Total de solicitações  147 100,00 

                 Fonte: Elaboração do autor (2012) 

 

Importante ressaltar que nos 31 documentos que registram motivação foi 

verificada a existência de alguma referência pontual às irregularidades apontadas no Parecer 

Prévio, entretanto, não realizamos juízo do mérito quanto ao atendimento à obrigatoriedade 

legal da motivação e dos requisitos mínimos para o julgamento das contas pelas Câmaras 

Municipais, visto que este não é o objeto desta pesquisa. 

 

As peças geradas no processo legislativo de julgamento constituem-se das 

atas das sessões, relatórios  e pareceres das Comissões e o decreto legislativo ou Resolução em 

que consta a decisão final dos membros da Câmara Municipal. 

 

A ausência de formalização da fundamentação das decisões dos vereadores 

nas peças geradas no processo legislativo de julgamento das contas do prefeito nos casos de 

não acompanhamento do Parecer do TCE foi o resultado predominante encontrado na análise 

documental (Tabela 14).  

 

Devido à natureza político-administrativa destes julgamentos, as atas das 

sessões, os relatórios e pareceres das Comissões Permanentes, a notificação do prefeito para 

apresentação de defesa e o Decreto Legislativo deve compor um mesmo volume, organizado 

com folhas numeradas e rubricadas, para o atendimento ao devido processo legal e para 

propiciar a publicidade e a transparência dos atos emanados pelo legislativo.  

 

Observa-se nas Câmaras Municipais, entretanto, que a guarda das peças dos 

processos legislativos de julgamento das contas dos prefeitos não obedece aos requisitos 

mínimos de formalização de um processo dessa importância, tendo em vista suas repercussões 

políticas e eleitorais. A maioria das atas apresentadas foi escrita à mão, muitas vezes de forma 

ilegível, e com conteúdo resumido das sessões legislativas. Grande parte dos Pareceres das 

Comissões Permanentes apresenta um conteúdo geral padronizado por cada Câmara 
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Municipal, alternando-se unicamente os nomes da Comissão e dos membros. Os servidores 

administrativos da maioria das Câmaras Municipais registraram, ainda, a dificuldade de 

localização das atas e demais peças de cada julgamento, necessitando fazer buscas para 

“juntar” os documentos e solicitando frequentemente à pesquisadora o prazo de alguns dias, 

em média uma semana, para a coleta e envio dos documentos ao TCE. Mesmo assim, quando 

analisados, verificou-se em vários casos o envio de forma incompleta dos documentos 

referentes a cada julgamento. Quanto aos encaminhados com todas as peças, muito poucos 

tiveram pelo menos um dos documentos com algum tipo de motivação. 

 

  A situação encontrada na análise documental contraria as afirmações de 

61% dos vereadores entrevistados de que as razões pelo não acompanhamento dos pareceres 

do TCE no julgamento das contas dos prefeitos estão registradas nas atas das sessões, decretos 

ou pareceres das Comissões Permanentes.                  

 

Figura 10 - Motivação do julgamento da Câmara Municipal,  Recife-PE, 2011 
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Ata não registra decreto/parecer gravadas não sabe outros
 

Fonte: Elaboração do autor (2012) 
 

A grande maioria das rejeições dos Pareceres Prévios do TCE nos 

julgamentos efetuadas pelas Câmaras ocorre sem que haja qualquer registro da fundamentação 

legal. As atas apresentadas, em sua maioria, registram apenas a leitura dos pareceres das duas 

Comissões Permanentes, CCJ e CFO, constando o respectivo opinativo pela aprovação ou 

rejeição, o numero do processo de prestação de contas do TCE, a referência ao seu Parecer 

Prévio pela aprovação ou reprovação, a colocação na pauta “em primeira e única votação”, e a 

contagem final da votação, nominando os vereadores que aprovaram e os que reprovaram e a 

Decisão final. Registram também alguns pronunciamentos de vereadores pertencentes aos 

partidos que formam a oposição, quando fazem referência ao conteúdo do Parecer do TCE, 

mesmo assim de forma geral.   
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Desta forma, a ausência de registro da fundamentação legal na maioria das 

decisões prolatadas pelas Câmaras Municipais retrata uma situação em que caberia a análise 

pelo Ministério Público do Estado para solicitação de revisão judicial para anulação dos 

respectivos julgamentos das contas anuais dos prefeitos.   

 

 No pequeno número de documentos analisados que apresentam alguma 

fundamentação formal verifica-se que esta ocorre com maior freqüência nos casos de 

modificação de pareceres pela aprovação do TCE para rejeição das contas do prefeito pela 

Câmara Municipal. Exemplos como emissão do Parecer do TCE inicialmente pela rejeição e 

que, após recurso interposto pelo interessado, modificou-se o resultado para aprovação com 

ressalvas têm sido contestados pelas Câmaras Municipais, que optam por acolher o primeiro 

Parecer Prévio emitido pelo TCE pela rejeição, não aceitando os elementos apresentados no 

Acórdão do Recurso.   Também a comparação de irregularidades apontadas no Parecer do TCE 

em análise pela Câmara Municipal e noutros Pareceres Prévios com resultados diferentes são 

frequentemente levantadas, justificando-se o não acompanhamento do parecer do TCE com 

citação de julgados do próprio Tribunal, sem fazer referência ao contexto geral das prestações 

de contas.  As ressalvas e recomendações contidas no Parecer do TCE foram utilizadas, ainda, 

para rejeitar contas aprovadas pelo Tribunal, sendo consideradas nos julgamentos como 

irregularidades graves.  

 

Já as fundamentações da aprovação pelas Câmaras Municipais das 

prestações de contas com Parecer Prévio do TCE pela rejeição se baseiam invariavelmente na 

conclusão geral de que as irregularidades apontadas no Parecer são falhas formais que não 

causaram dano ao erário e não existiu dolo, consideradas nesta pesquisa “sem motivação 

legal”.  

 

Nesse sentido, encontramos algumas poucas defesas apresentadas nas 

Câmaras Municipais pelos prefeitos que foram utilizadas como motivação para a aprovação 

das prestações de contas nos respectivos julgamentos em detrimento do Parecer Prévio pela 

rejeição emitido pelo TCE.  

 

Na análise das atas das sessões observou-se nas poucas peças com registros 

mais extensos o contexto primordialmente político em que ocorrem os julgamentos nas 
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Câmaras Municipais e a ausência de discussão aprofundada acerca das irregularidades 

apontadas no Parecer Prévio do TCE. 

 

Em uma discussão entre vereadores no julgamento das contas do prefeito 

com Parecer Prévio pela rejeição, ficou registrada em ata a ausência de análise do conteúdo da 

prestação de contas e do opinativo do TCE:  

Usa da palavra o vereador [...] onde comenta que até mesmo porque não tem 
informações, também não sei aprofundar no conteúdo da prestação, mas diz que não 
é a primeira e nem será a última prestação que vem com a rejeição do Tribunal, e 
também nunca foi a fundo nenhuma e uma a mais não custa nada, seja mais 
escandalosa em grau e gênero, então sua pessoa pede que todos aprovem a 
mencionada prestação.  

  

Em seguida registra a resposta de outro vereador  “.. diz que não quer falar 

de outras contas e que não leu esta, mas tinha certeza que tem coisas iguais a outras, por isso 

não deixava de votar, porque piores do que essa já vieram.”  

 

Em um julgamento ocorrido mais recentemente, cujo Parecer Prévio do 

TCE opinou pela aprovação das contas, o posicionamento eminentemente político dos 

membros da Câmara Municipal em prol dos interesses do chefe do executivo se mantém, 

consubstanciado nas palavras de um vereador “... de antemão se sabe que a situação votará 

contra o que recomenda o TCE, pois aqui já se falou que, em se tratando de contas de ex-

prefeito, o Presidente da Câmara não votará pela aprovação” reforçado por outro vereador que  

“Pediu fossem os Sr. Vereadores contra este relatório do TC, pois os vereadores são fiscais e 

são os que sabem.”   

 

Os vereadores de outra Câmara Municipal, sem discussão na Plenária, 

aprovaram por maioria de 2/3, em 1ª e única votação, o projeto de Resolução da Câmara que 

diz expressamente não acompanhar o Parecer Prévio pela rejeição por considerar que as falhas 

apontadas são de natureza formal, registrando-se a pouca relevância deste parecer do TCE para 

o resultado do julgamento das contas daquele prefeito:  

[...] tendo em vista que o Parecer Prévio e a Decisão acima aludida, recomendaram a 
rejeição das mencionadas Contas Municipais, mas que não convenceram este Poder 
Legislativo por sua maioria em manter a rejeição recomendada, levando-se em 
consideração que as falhas apontadas foram de natureza formal, não caracterizando 
dolo, má fé ou apropriação em favor de terceiros.  

 

Um dos vereadores ressalta : 
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 [...] eu não aprovei esta Prestação de Contas porque o Tribunal de Contas vem 
pedindo para que a Câmara rejeitasse e também apreciei e vi vários problemas, não 
dispõem a mim e não tenho coragem de aprovar esta prestação, porque uma 
prestação de contas dessa natureza vai dá cabimento ao Prefeito atual ou o que vier a 
fazer este tipo de administração errada... a gente aqui na Câmara tem que dá um bom 
exemplo... 

 

Em seguida outro membro da Câmara Municipal registra em ata que 

aprovou a Prestação de Contas porque “ [...] analisei falha por falha e cheguei a conclusão que 

a Prestação de Contas tem realmente erros, anotados e demonstrados pelo  Tribunal de Contas, 

mas no meu conhecimento [...] acredito e digo a todos que são erros formais”,  mas não 

aprofunda a análise.  

 

Com julgamento similar, outra Câmara Municipal rejeita o Parecer Prévio 

do TCE, em 1ª e única votação, por maioria de 2/3, e aprova as contas do prefeito. Em ata o 

vereador registra o poder decisório da maioria partidária dos membros da Câmara Municipal e 

a dificuldade da oposição em minoria: 

[...] é isso que as vezes revolta o político que tem fibra, que as vezes pensa que pode 
fazer alguma coisa sozinho, mais não pode, eu nesse momento me acho junto com 
os vereadores da oposição sem poder fazer nada neste momento, porque os 
vereadores da situação são a maioria então nós não podemos correr atrás de outra 
forma, então o que nos resta aqui é pedir a população para que acompanhe mais as 
reuniões, escutam, vejam o que se passa aqui para que depois a população julguem 
cada um que está aqui [...] sejam também mais fiscalizadores acompanhando nossas 
reuniões..    
 

 

As Câmaras Municipais escolhidas para este estudo apresentaram um 

número considerável de rejeições aos Pareceres Prévios do TCE em que foi identificada a 

ausência de registro da fundamentação legal, apesar da literatura apontar nos casos em que o 

Parecer Prévio do Tribunal de Contas apresente restrições às contas do chefe do executivo, 

evidenciando a presença de irregularidades que caracterizem desvios na boa condução de 

gestão financeira e patrimonial, que o próprio legislativo tem a responsabilidade de explicar à 

população porque aprova as referidas contas, mesmo diante das restrições apontadas pela Corte 

de Contas, que lhes comprometem a qualidade. (DECOMAIN, 2006)  Na pesquisa as poucas 

fundamentações da aprovação pelas Câmaras Municipais das prestações de contas com parecer 

do TCE pela rejeição foram consideradas como “sem motivação legal”, uma vez que se 

baseiam invariavelmente na conclusão geral de que as irregularidades apontadas no Parecer 

Prévio do Tribunal de Contas são falhas formais que não causaram dano ao erário e não existiu 

dolo. 
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Finalizadas as análises do conteúdo das entrevistas e documental, 

constatamos na maioria dos julgamentos das contas anuais dos prefeitos realizados pelas 

Câmaras Municipais pernambucanas em que ocorre a rejeição do Parecer Prévio do TCE os 

seguintes resultados: Primeiramente, a ausência de discussão aprofundada acerca das 

irregularidades apontadas no Parecer Prévio do TCE durante o processo legislativo de 

julgamento das contas. O segundo aspecto, que a maioria dos resultados destes julgamentos 

não tem motivação legal formalmente registrada em documentos e, quando apresentada, esta 

motivação não está sendo suficiente para o atendimento às disposições constitucionais, sendo 

passível da análise e solicitação de revisão judicial pelo Ministério Público de Pernambuco 

com vistas à anulação. Por último, evidenciamos o contexto primordialmente político em que 

ocorrem estes julgamentos de contas nas Câmaras Municipais pernambucanas.  

 

Diante dos resultados da análise apresentados, considerando que o 

julgamento das contas anuais dos prefeitos realizado pelas Câmaras Municipais tem caráter 

político-administrativo e que em sua decisão o legislativo deve contemplar o aspecto técnico-

administrativo evidenciado pelo Parecer Prévio do TCE, identificamos que não estão sendo 

observados estes aspectos, com a prevalência da visão política na maioria dos julgamentos 

estudados. Neste sentido, observamos, ainda, que este resultado reflete negativamente na 

missão constitucional de controle externo do executivo municipal pernambucano.  

 

Verificamos, ainda, no processo do julgamento das contas do prefeito, uma 

ação coordenada do executivo municipal e dos líderes da coalizão que o apóia na Câmara 

Municipal, como se houvesse uma fusão de poderes, evidenciada por Figueiredo (2001).   Esta 

fusão de poderes causa impacto direto no resultado do julgamento das contas do prefeito. Vale 

dizer, explica porque o aspecto político se sobrepõe ao de controle externo do executivo para 

manutenção do equilíbrio de poderes, concretizando-se a força e a preponderância do 

executivo sobre o legislativo municipal. 

  

Vale salientar, portanto, que a deficiência encontrada no controle externo 

sobre o executivo municipal em Pernambuco não se deve à neutralização dos órgãos de 

controle externo pelo governador do estado, como prevê o ultrapresidencialismo estadual 

(ABRÚCIO, 1998), mas explica-se pela preponderância do executivo sobre o legislativo 

apresentada por Figueiredo e Limongi (2001). Esta última corrente de pensamento explica a 
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situação de estabilidade e governabilidade encontrada na relação de preponderância do 

executivo sobre o legislativo nacional e, por outro lado, aponta para a possibilidade de impacto 

na atuação deste poder enquanto controle externo.  

 

Neste sentido, com base na maioria dos casos encontrados na pesquisa, 

concluímos que o processo de julgamento realizado pela Câmara Municipal sobre as contas do 

prefeito dos municípios pesquisados transfigura-se em uma ficção, um rito a ser cumprido e 

um instrumento para garantia da permanência das forças políticas no poder.  

 

Em relação à pesquisa acerca da possibilidade de revisão judicial dos 

julgamentos realizados pelas Câmaras Municipais, no caso de descumprimento da norma legal 

referente ao processo legislativo do julgamento das contas do chefe do executivo, o estudo 

revelou ser perfeitamente aplicável esta revisão judicial e que esta ação estimula o 

acompanhamento do Parecer Prévio do TCE  pelas Câmaras Municipais e fortalece o controle 

externo sobre o executivo municipal. Desta forma, a ausência de registro da fundamentação 

legal na maioria das decisões prolatadas pelas Câmaras Municipais pesquisadas retrata uma 

situação em que caberia a análise pelo Ministério Público do Estado com vistas à solicitação 

de revisão judicial para anular os respectivos julgamentos das contas anuais dos prefeitos.   

 

Concluída a análise dos dados da pesquisa, verificamos que a visão política 

encontrada no processo legislativo do julgamento das contas anuais do prefeito pode ser 

explicada principalmente pelos quatro fatores referentes ao contexto institucional apresentado 

por Figueiredo e Limongi (1998) evidenciados no referencial teórico  como capazes de 

favorecer a ampliação da face política no julgamento destas contas, em detrimento do aspecto 

técnico-administrativo, que oferecem a melhor resposta ao questionamento desta pesquisa. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar quais os fundamentos que 

levam algumas Câmaras Municipais pernambucanas a não acompanhar o parecer prévio do 

Tribunal de Contas no julgamento das contas anuais dos prefeitos. 

 

Abordamos neste trabalho temas que podem fornecer respostas acerca do 

funcionamento das Comissões Permanentes das Câmaras Municipais e do processo legislativo 

do julgamento das contas anuais do prefeito. Inicialmente destacamos a importância do 

assunto, tendo em vista que uma parcela significativa dos julgamentos das Câmaras 

Municipais não tem acompanhado as recomendações emitidas nos pareceres prévios do 

Tribunal de Contas de Pernambuco. Ressaltamos, ainda, a complexidade técnica do conteúdo 

destes opinativos, bem como o importante papel das Comissões Permanentes das Câmaras 

Municipais e os impactos de seus pareceres no julgamento das contas de governo dos prefeitos 

municipais pernambucanos, principalmente no que tange aos requisitos constitucionais da 

motivação.   

 

Em seguida tratamos da relação entre o executivo e o legislativo no sistema 

político brasileiro, incluindo uma revisão da literatura existente no âmbito nacional e estadual 

para apoiar o entendimento na área municipal, tendo em vista que não foram encontrados 

estudos específicos acerca do tema na esfera municipal.  

 

Para tanto, destacamos como temas centrais da análise a relação interna 

corporis dos membros do legislativo, inclusive o papel das suas Comissões Permanentes, a 

relação entre o executivo e o legislativo e a possibilidade de existência nos municípios 

pernambucanos de uma estrutura de relação entre os dois poderes semelhante à encontrada na 

literatura abordada na pesquisa, buscando verificar a existência de correspondência entre o 

“presidencialismo de coalizão” e a coalizão municipal,  a predominância do executivo sobre o 

legislativo municipal, bem como a influência do ultrapresidencialismo estadual nas eleições 

para vereadores. Considerando que o legislativo deve observar o aspecto técnico-

administrativo evidenciado pelo parecer prévio do TCE no julgamento das contas anuais dos 

prefeitos, identificamos no referencial teórico apresentado na pesquisa fatores que podem 

causar impacto neste julgamento favorecendo a ampliação da face política em detrimento do 
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aspecto técnico-administrativo, interferindo diretamente na atuação das Comissões 

Permanentes das Câmaras Municipais e no resultado do julgamento das contas do prefeito, ou 

de forma mais abrangente na ação do controle externo sobre o executivo, com reflexos na 

emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado e na fiscalização a cargo do 

Ministério Público. 

 

Quando consolidamos os dados da pesquisa as informações convergiram 

para quatro dimensões que permeiam as questões investigadas: 1º) perfil técnico e político dos 

vereadores, 2º) papel das Comissões Permanentes nas Câmaras Municipais, 3º) processo 

legislativo de julgamento das contas, e 4º) relação do legislativo com o executivo municipal e 

com o Tribunal de Contas do Estado, cujos resultados sintetizamos a seguir. 

 

Grande parte dos membros das Câmaras Municipais estudadas apresenta 

formação escolar de Ensino Médio e Fundamental e, de forma geral, bastante experiência, 

tendo exercido a vereança em outras legislaturas. A composição partidária das Câmaras 

Municipais pesquisadas apresentou a maioria dos vereadores pertencendo à coalizão do 

governo. A divisão entre partidos da coalizão do governo e da oposição forma dois pólos da 

balança de poder e verifica-se uma disciplina partidária, visto que os vereadores permanecem 

em seus partidos durante todo o mandato eletivo. 

 

Quanto aos membros das Comissões Permanentes de CCJ e CFO, a maioria 

dos vereadores tem formação escolar de ensino médio e fundamental, a despeito da 

complexidade das informações oriundas do Parecer Prévio do TCE que devem ser analisadas 

nos pareceres das Comissões. Seus pareceres não estão sendo o elemento prioritário para o 

convencimento do plenário no julgamento das contas dos prefeitos municipais. Os resultados 

das entrevistas e a ausência de motivação legal dos julgamentos no conteúdo da maioria de 

seus pareceres confirmam a atuação insuficiente e eminentemente política dessas Comissões.  

 

No processo legislativo de julgamento das contas os vereadores têm 

dificuldade técnica na utilização e no entendimento da complexidade das informações do 

Parecer do Tribunal.  Entretanto, seu conteúdo produzido por especialistas do TCE e suas 

informações com forte credibilidade facilitam a utilização.  A grande maioria dos municípios 

visitados conta também com assessoria, jurídica ou contábil, para apoio técnico aos trabalhos 

dos vereadores que viabiliza a análise e a utilização do Parecer Prévio do Tribunal dentro de 
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uma perspectiva técnica no julgamento das contas dos prefeitos municipais. Apesar disto, na 

prática, o Parecer Prévio emitido pelo TCE, mesmo sendo considerado muito importante e 

muito utilizado pelos vereadores, não está viabilizando o aprofundamento técnico em suas 

análises das contas. Também se constata a existência da influência partidária, a ausência de 

discussão aprofundada acerca das irregularidades apontadas no Parecer Prévio do TCE e o 

contexto primordialmente político do julgamento das contas dos prefeitos realizado pelas 

Câmaras Municipais. Quando ocorre a rejeição do Parecer Prévio do TCE pelas Câmaras 

Municipais pernambucanas, o aspecto da motivação legal não está sendo suficiente para o 

atendimento às disposições constitucionais na maioria dos julgamentos das contas anuais dos 

prefeitos. 

 

A relação institucional da Câmara Municipal com o Tribunal de Contas foi 

considerada pela maioria dos vereadores positiva, mas existe uma parcela razoável, incluindo-

se os que consideraram que está ruim e distante, que entende que esta relação precisa melhorar. 

Verifica-se, ainda, a pouca aproximação e uma insuficiência do contato direto dos vereadores 

com o TCE, que convergem para as dificuldades institucionais de âmbito externo (falta de 

integração com o Tribunal de Contas) e interno (falta de apoio institucional do Legislativo aos 

vereadores) evidenciadas na pesquisa. 

 

A maioria dos julgamentos das contas anuais dos prefeitos realizados pelas 

Câmaras Municipais pernambucanas em que ocorre a rejeição do Parecer Prévio do TCE 

retrata os seguintes resultados: Primeiramente, a ausência de discussão aprofundada acerca 

das irregularidades apontadas no Parecer Prévio do TCE durante o processo legislativo de 

julgamento das contas. O segundo aspecto, que a maioria dos resultados destes julgamentos 

não tem motivação legal formalmente registrada em documentos e, quando apresentada, esta 

motivação não está sendo suficiente para o atendimento às disposições constitucionais, sendo 

passível da análise e solicitação de revisão judicial pelo Ministério Público do Estado com 

vistas à anulação. Por último, o contexto primordialmente político em que ocorrem estes 

julgamentos de contas nas Câmaras Municipais pernambucanas.  

 

A visão política encontrada no julgamento das contas pode ser explicada 

por meio de alguns fatores evidenciados no referencial teórico como capazes de favorecer a 

ampliação desta face política no julgamento das contas dos prefeitos, em detrimento do 

aspecto técnico-administrativo. 
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O arcabouço institucional e a estrutura das coalizões encontradas nas 

Câmaras Municipais pernambucanas pesquisadas favorecem a predominância do executivo 

sobre o legislativo apresentada por Figueiredo e Limongi (1998). 

 

A situação encontrada na maioria das Câmaras Municipais segue o padrão 

da coalizão governamental com baixa coerência ideológica, substituindo-se as votações 

pautadas pela divisão ideológica pelas pautadas na dualidade da maioria governista versus 

oposição.  (CINTRA, 2007) Verifica-se uma estabilidade na coalizão municipal, apesar da 

diversidade dos partidos que a integram, e uma forte disciplina partidária, conforme 

observamos nas votações dos julgamentos das contas dos prefeitos em que as Câmaras 

Municipais não acompanharam o Parecer Prévio do TCE.  

 

A centralização do poder decisório nas mãos do prefeito pode ser verificada 

pelo grande número de aprovações das contas anuais apresentadas pelo executivo, mesmo 

quando o parecer prévio do TCE opina pela rejeição. Esta centralização ocorre por meio da 

cooperação da grande coalizão municipal que o apóia. O prefeito conta, inclusive, com a 

maioria qualificada de 2/3 dos votos de membros de sua coalizão em 18 Câmaras Municipais 

pernambucanas pesquisadas (Tabela 8).  Esta centralização do poder também nas mãos do 

Presidente da Mesa é viabilizada por meio das normas constantes dos Regimentos Internos. O 

Presidente escolhe os membros das Comissões Permanentes pelo critério partidário, indicando 

dois vereadores de sua coalizão e um da coalizão oponente, garantindo a maioria nas votações 

de seu interesse e enfraquecendo o papel das Comissões.    

 

No processo legislativo do julgamento das contas anuais do prefeito são 

desprezadas as normas processuais pertinentes, enfraquecido o papel das Comissões 

Permanentes da CCJ e CFO e não há incentivo à utilização de seu parecer. O Presidente da 

Mesa da Câmara Municipal coloca em discussão no plenário o parecer prévio do TCE, cuja 

análise ocorre de forma geral, sem que sejam discutidas as irregularidades apontadas nas 

contas anuais do prefeito. A disciplina partidária é evidenciada na realização do julgamento 

destas contas em uma única votação, simbólica, sem que sejam explicitadas nas peças 

processuais geradas pelas Câmaras Municipais as motivações legais para este julgamento. 

 

No estudo das Comissões Permanentes das Casas Legislativas a literatura 

destaca o papel informacional destas Comissões e o esvaziamento das suas funções resultante 
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da organização centralizada do legislativo nacional.   Nesta pesquisa, a atuação insuficiente e 

eminentemente política das Comissões Permanentes das Câmaras Municipais confirma este 

esvaziamento das funções também no nível municipal. Os pareceres das Comissões, apesar de 

considerados importantes pelos vereadores, não são incluídos entre as peças identificadas nas 

entrevistas como as mais utilizadas no processo legislativo de julgamento, e não estão sendo o 

elemento prioritário para o convencimento do plenário e respaldo para a motivação legal no 

julgamento das contas dos prefeitos municipais. Predominou a visão partidária entre os 

membros das Comissões Permanentes no processo de julgamento das contas anuais do 

prefeito, favorecida pela escolha dos membros em obediência às normas do Regimento Interno 

da Câmara Municipal quanto à representação partidária, que facilita a sua indicação política 

pelo Presidente da Mesa. Por outro lado, a predominância de seus membros com formação 

escolar de ensino fundamental e médio, bem como a ausência de motivação dos julgamentos 

verificada em seus pareceres, em conjunto com as demais considerações, demonstram que 

estas Comissões Permanentes não desempenham o papel informacional identificado por 

Pereira e Mueller (2000) nas Comissões no âmbito federal. 

 

A força do governador no parlamento estadual confirma o chamado 

ultrapresidencialismo estadual em Pernambuco. A combinação de forças do Presidente e do 

Governador num “complexo contexto político mutuamente influenciado” nas eleições para 

prefeito, identificada por Leite e Santos (2010), foi constatada na pesquisa em relação aos 

vereadores, cuja evolução do crescimento por partido segue a mesma tendência do chefe do 

executivo. Esta influência do governador nos resultados das eleições para os vereadores 

contribui para a situação de preponderância do poder executivo sobre a Câmara Municipal 

pernambucana, visto que o prefeito municipal tem a cooperação dos vereadores dos partidos 

apoiados pelo Governador para a formação da coalizão partidária municipal. 

 

Entretanto, a característica apresentada por Abrucio (1998) referente à 

neutralização dos órgãos de fiscalização estaduais não se verifica em Pernambuco, tendo em 

vista a atuação positiva do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público constatada na 

pesquisa.  Também a composição do Conselho do TCE em Pernambuco, em que seus 

membros foram indicados por governadores representantes da bipolaridade política verificada 

nos últimos vinte anos, que gerou alternância de grupos e mudanças na correlação de forças 

dentro dos dois principais agrupamentos confronta o modelo do ultrapresidencialismo 

estadual. (LEITE; SANTOS, 2010)   
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A possibilidade da revisão judicial dos julgamentos realizados pelas 

Câmaras Municipais, no caso de descumprimento da norma legal referente ao processo 

legislativo do julgamento das contas do prefeito, foi confirmada no estudo.  O julgamento das 

contas anuais do prefeito não motivado ou motivado de forma insatisfatória enseja o 

questionamento judicial da decisão da Câmara Municipal. Este questionamento foi 

efetivamente realizado pelo Ministério Público de Pernambuco com a propositura de Ação 

Civil Pública na Justiça estadual. Com base no modelo proposto por esta pesquisa, foi adotada 

uma ação conjunta do Tribunal de Contas de Pernambuco, apoiado pelo Ministério Público de 

Contas, com o Ministério Público do Estado, com vistas a acompanhar os casos de 

insuficiência de motivação originando a primeira ação de anulação de ato jurídico do 

julgamento das contas anuais do prefeito que se tem notícia no Estado de Pernambuco e 

possivelmente no Brasil, conforme foi noticiado no Jornal do Commércio em 29 de maio de 

2012. Nesse sentido, a revisão judicial dos julgamentos das contas anuais dos prefeitos 

realizados pelas Câmaras Municipais pode ser perfeitamente aplicável e pode contribuir, ainda, 

tanto para a melhoria do acompanhamento dos Pareceres Prévios do TCE pelas Câmaras 

Municipais, quanto para o fortalecimento do controle externo sobre o executivo municipal.  

 

O trabalho conjunto do TCE e do MPPE demonstra também a ausência da 

força do governador na neutralização desses dois órgãos em Pernambuco, em contraponto ao 

pensamento de Abrucio (1998). Este entendimento é reforçado, ainda, pela atuação positiva do 

Tribunal de Contas do Estado como órgão de controle externo em Pernambuco constatada por 

meio dos dados registrados na pesquisa referentes à emissão de pareceres prévios das contas 

anuais dos prefeitos que demonstram um controle efetivo do TCE sobre o governo municipal. 

 

Para responder ao questionamento central da pesquisa acerca de quais os 

fundamentos que levam algumas Câmaras Municipais pernambucanas a não acompanhar o 

parecer prévio do Tribunal de Contas no julgamento das contas anuais dos prefeitos,  

encontramos os seguintes resultados: 

 

1º) A pesquisa identificou a ausência de registro da fundamentação legal na 

maioria dos julgamentos realizados pelas Câmaras Municipais. As poucas fundamentações da 

aprovação pelas Câmaras Municipais das prestações de contas com parecer do TCE pela 
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rejeição não atendem aos requisitos legais de motivação, nem tampouco explicam as razões do 

não acompanhamento do parecer prévio do TCE;  

 

2º) Ficou evidenciado na pesquisa o contexto primordialmente político em 

que ocorrem os julgamentos das contas anuais dos prefeitos nas Câmaras Municipais e a 

ausência de discussão aprofundada acerca das irregularidades apontadas no Parecer Prévio do 

TCE, destacando-se que são priorizadas as razões políticas, em detrimento dos fundamentos 

técnicos,  explicadas neste estudo pela relação de preponderância do executivo sobre o poder 

legislativo municipal.  

 

Nesse contexto resultante da pesquisa podemos concluir, então, que os 

fundamentos que levam algumas Câmaras Municipais pernambucanas a não acompanhar o 

parecer prévio do Tribunal de Contas no julgamento das contas anuais dos prefeitos não estão 

formalmente evidenciados no processo legislativo pertinente, tendo em vista que a maioria dos 

documentos oficiais pesquisados não atende aos requisitos legais de motivação, nem tampouco 

explica as razões do não acompanhamento do parecer prévio do TCE. Entretanto, a opinião 

dos vereadores retratada no estudo conduz ao entendimento de que estas razões são de 

natureza política, em detrimento dos fundamentos técnicos. 

 

Vale destacar que se verifica, ainda, uma ação coordenada do executivo 

municipal e dos líderes da coalizão que o apóia na Câmara Municipal no processo do 

julgamento das contas anuais do prefeito, nos mesmos moldes da fusão destes poderes 

evidenciada por Figueiredo (2001) no âmbito nacional.   Esta fusão concretiza a força e a 

preponderância do executivo sobre o legislativo municipal e causa impacto direto no resultado 

do julgamento das contas anuais do prefeito. Em poucas palavras, o modelo da relação do 

executivo com o legislativo municipal observado na pesquisa contribui para que o aspecto 

político se sobreponha ao de controle externo do executivo municipal.  

 

Nesse sentido, a deficiência encontrada no controle externo sobre o 

executivo municipal não se deve à neutralização dos órgãos de controle externo pelo 

governador do estado prevista pelo ultrapresidencialismo estadual (ABRÚCIO, 1998), mas 

explica-se pela preponderância do executivo sobre o legislativo municipal, que apesar de 

promover a estabilidade e a governabilidade também no âmbito municipal, por outro lado, 

influencia negativamente na atuação da Câmara Municipal enquanto controle externo. Desta 
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forma, o resultado predominante da pesquisa conduz ao entendimento de que o processo 

legislativo de julgamento das contas anuais do prefeito realizado pela Câmara Municipal 

pernambucana transfigura-se em uma ficção, um rito a ser cumprido e um instrumento para 

garantia da permanência das forças políticas no poder.  

 

É importante ressaltar a possibilidade de limitação das conclusões do 

estudo considerando-se tanto uma falta de isenção por parte da pesquisadora, como também 

que esta pode ter influenciado as respostas dos entrevistados por não lhes transmitir a 

confiança necessária para que eles apresentassem seus reais sentimentos, sendo os dois 

aspectos ocasionados pela condição da mesma ser uma servidora do Tribunal de Contas de 

Pernambuco. 

 

Salientamos, ainda, que a conclusão encontrada nesta pesquisa está restrita 

aos municípios pesquisados, entretanto, as ações do Tribunal de Contas do Estado e do 

Ministério Público já em andamento têm alcance geral sobre as Câmaras Municipais 

pernambucanas. Estas iniciativas abrangem todos os resultados de julgamentos de contas 

anuais de prefeitos realizados pelas Câmaras Municipais em que se verifique o não 

atendimento aos requisitos legais do processo legislativo.  

 

Evidenciamos também que o modelo de parceria institucional apresentado 

na pesquisa e testado efetivamente pelo TCE e MPPE no combate ao “voto político” nos 

julgamentos nas Câmaras Municipais já está colhendo frutos. A ação conjunta realizada pelos 

dois órgãos de fiscalização a partir de 2012 reduziu o voto político nas Câmaras Municipais. 

Em entrevista ao Diário de Pernambuco online publicada em 15 de agosto deste ano a 

Presidente do TCE declarou que, com as ações de fiscalização, o número de rejeições aos 

pareceres contrários às prestações de contas das prefeituras caiu de 64%, no último ano, para 

30%, no primeiro semestre de 2012. Destacou, ainda, a intenção dos dois órgãos de controle 

externo de estimular as Câmaras Municipais do Estado a “votarem limpo” nos pareceres 

propostos pelo TCE e a possibilidade de intervir judicialmente, caso seja necessário, para 

garantir o funcionamento adequado e a participação majoritária das casas legislativas. A 

presidente Teresa Duere ressaltou também a importância da colaboração dos vereadores para a 

apuração das contas públicas.  
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Nesse sentido, destacamos a possibilidade deste modelo de ação coordenada 

realizada pelos dois órgãos de fiscalização ter aplicação em outras áreas afins em que a atuação 

combinada das duas instituições possa trazer maior efetividade e celeridade às suas ações, seja 

no âmbito municipal ou estadual.  

 

Vale destacar que as ações realizadas pelos dois órgãos de fiscalização 

relatadas nesta pesquisa servem de alerta ao cidadão da importância do processo legislativo do 

julgamento das contas anuais do prefeito e do papel dos vereadores, como membros das casas 

legislativas, no controle externo. Desta forma, trata-se de mais um canal de comunicação 

aberto entre o TCE e os cidadãos que oferece um mecanismo de participação popular para o 

controle direto sobre seus governantes. 

 

O conhecimento mais aprofundado da situação dos julgamentos das contas 

dos prefeitos realizados pelas Câmaras Municipais do Estado de Pernambuco em relação ao 

parecer prévio emitido pelo TCE/PE apresenta dados importantes para a tomada de decisão 

imediata e planejamento das futuras ações e melhorias institucionais do Tribunal de Contas do 

Estado que ampliem seus resultados diretos no tocante à missão constitucional de apoio às 

Câmaras Municipais no exercício do controle externo, bem como ao alcance de sua missão 

institucional de fiscalizar e orientar a gestão pública em benefício da sociedade.  

 

Consideramos, ainda, que uma parcela importante das falhas e dificuldades 

técnicas relacionadas neste estudo no tocante ao atendimento das disposições legais pertinentes 

ao processo de julgamento das contas dos prefeitos pode ser dirimida por meio de uma maior 

interação entre o Tribunal de Contas do Estado e a Câmara Municipal que viabilize ações de 

apoio a atuação dos membros das Comissões Permanentes e dos demais vereadores.   

 

Esta interação pode ser viabilizada a cada novo mandato eletivo, 

identificando-se as ações necessárias ao apoio dos membros das Comissões Permanentes e dos 

demais vereadores recém-eleitos, por meio de capacitações e orientações acerca do processo 

legislativo de julgamento das contas anuais do prefeito. Vale destacar que esta atuação 

pedagógica de contribuição para o aprimoramento dos conhecimentos necessários ao 

desempenho das atribuições dos membros das Câmaras Municipais pode abranger, ainda, de 

forma permanente, os demais temas afins à competência constitucional do TCE 
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intrinsecamente ligados à sua missão constitucional de auxílio à Câmara Municipal em sua 

atuação enquanto controle externo do executivo municipal.  

 

Concluímos, ainda, que o aprimoramento dos conhecimentos técnicos dos 

membros das Câmaras Municipais poderá contribuir para minimizar o reforço do aspecto 

político decorrente da formalização do processo legislativo com deficiências técnicas, mesmo 

que não resolva a situação verificada de ampliação da face política nos julgamentos das contas 

anuais dos prefeitos pesquisados.  

 

A título de sugestão, recomenda-se que a atuação pedagógica do TCE não 

se restrinja à contribuição para o aprimoramento dos conhecimentos dos membros das 

Câmaras Municipais, mas possa também ser um facilitador da comunicação entre o TCE e os 

cidadãos, oferecendo os conhecimentos necessários para que a fiscalização do processo 

legislativo de julgamento das contas anuais dos prefeitos seja mais um mecanismo de 

participação popular para o controle direto sobre seus governantes. Para tanto, a utilização dos 

recursos da internet e das redes sociais pode reforçar a disseminação do conhecimento por 

meio de cursos gratuitos à distância oferecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco.   

Ao final deste estudo destacamos a sabedoria do pensamento de 

Montesquieu acerca da repartição dos poderes do Estado, registrada na obra “O Espírito das 

Leis”: 

Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou mesmo corpo dos principais, ou dos 
nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes.  
Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistrados, o Poder legislativo 
está unido ao Poder Executivo, não há liberdade, pois é de esperar que o mesmo 
monarca ou assembléia faça leis tirânicas e as execute tiranicamente. Não há 
também liberdade, se o poder de julgar não está separado do Poder Legislativo e do 
Executivo. Se aquele que estiver unido ao Poder Legislativo, o poder sobre a vida e 
a liberdade dos cidadãos será arbitrário, pois o juiz será também o legislador. Se 
o poder de julgar estiver unido ao Poder executivo, o juiz terá a força de um 
opressor. ( O Espírito das Leis, livro XI, capítulo VI ). 
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APENDICE A -  Roteiro da entrevista semiestruturada 

 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - EBAPE 
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
Informações gerais. 
1. Este roteiro é o instrumento de coleta de dados para uma pesquisa de mestrado de título 
“Reflexões acerca do não acompanhamento do parecer prévio emitido pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco no julgamento das contas anuais dos Prefeitos”, 
desenvolvida por Cristiana de Meira Lins Sales, sob orientação da Profª. Sonia Fleury. O 
objetivo principal da pesquisa é o de Verificar se nos julgamentos das Contas Anuais dos 
Prefeitos realizados pelas Câmaras Municipais Pernambucanas, em que não é acompanhado o 
parecer prévio do Tribunal de Contas pela rejeição, estão presentes os requisitos de motivação 
necessários ao atendimento às disposições Constitucionais e à efetividade do controle externo 
perante o aspecto político. 
2. A entrevista será realizada com vereadores eleitos, ex-vereadores e membros das 
Comissões Permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças. 
3. Todas as informações serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos e na tese as 
respostas não identificarão o entrevistado, mantendo-se sigilo sobre todas as informações 
pessoais. 
4. As responsabilidades sobre as informações estão por conta de Cristiana de Meira Lins 
Sales. 
5. Embora não haja limites para as respostas às questões, pede-se, por razoes de espaço e 
tempo, que os respondentes tentem dar respostas objetivas e simplificadas. Em caso dos 
respondentes acharem que precisariam elaborar ou mesmo indicar referências 
complementares de interesse para a pesquisa, eles deverão enviar texto ao autor por e-mail 
(crismlins@gmail.com). 
7. Todos os respondentes terão suas entrevistas transcritas e enviadas para revisão. 
8. Para esclarecimentos  adicionais, entrar em contato com Cristiana de Meira Lins Sales, Rua 
Setúbal nº 254, apto 601, Boa Viagem, Recife  – PE. 
Cep. 51030-010 – (81) 34614915. 
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Identificação                                    ENTREVISTADO Nº   
 
Município_______________________________________________________________ 
Nome do Entrevistado__________________________________________________ 
Cargo___________________________________________________________________ 
Endereço Profissional: __________________________________________________ 
E-mail:__________________________________________________________________ 
 
Formação 
 
1) Informar o grau de instrução e o curso superior. 
(  ) educação básica: 
                 ( ) educação infantil, ( ) ensino fundamental e ( )ensino médio;  
 
( )  educação superior: 
                 ( )   Graduação, ( ) pós-graduação, ( ) mestrado, ( ) doutorado. 
 
Curso __________________________________________________________________ 
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ENTREVISTADO Nº 

 
Questões Gerais                                    
 
2) Já manteve algum contato direto com o Tribunal de Contas? Qual? 
 
3) Já ocupou cargos no executivo municipal, estadual ou federal?  
( ) Sim ( ) Não 
Quais?(Especificar)  
 
4) Já ocupou outros cargos no legislativo municipal, estadual ou federal? 
( ) Sim ( ) Não 
Quais? (Especificar)  
 
5) Participou de Comissões Permanentes em outras legislaturas? 
( ) Sim ( ) Não 
Quais? (Especificar)  
 
6) Participou de cursos especializados para apoio na atuação como membro de Comissão 
Permanente nesta ou em outra legislatura? 
( ) Sim ( ) Não 
Quais? (Especificar)  
 
7) Atuou na emissão de pareceres de Contas anuais de Chefe do Executivo ou em seu 
julgamento? 
( ) Sim ( ) Não 
Quais? (Identificar sua atuação -membro de Comissão ou julgador): 
 
 
Questões Específicas                                 
 
8) Caso tenha realizado as atividades relacionadas na questão anterior,  identifique  as 
principais dificuldades encontradas no processo: 
___  Acesso ao processo de Prestação de Contas e seu conteúdo 
___ Disponibilidade dos dados  
___ Clareza nas informações contidas no Parecer do TCE/PE 
___ Autonomia para solicitar informações 
___ Processo Legislativo e realização das sessões 
___ Falta de apoio institucional do legislativo  
___ Falta de integração com o Tribunal de Contas 
___ Falta de integração com outros membros das Comissões Permanentes 
___ Nenhuma dificuldade 
___ Outras dificuldades  
(especificar)______________________________________________  
 
Sua opinião sobre o  parecer emitido pelo Tribunal de Contas no processo do 
julgamento das Contas do Chefe do Executivo 
9) Para o resultado do Julgamento, este parecer é... 
a) altamente importante 
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b) importante 
c) intermediário 
d) pouco importante 
e) nada importante 
Por quê? _______________________________________________________________  
 
10)  Como se dá, na prática,  a  utilização do parecer do TCE/PE no processo de 
julgamento? 
 
11) Como ocorre a discussão acerca das irregularidades  apontadas no parecer do processo de  
Prestação de Contas, dentro das comissões? E no julgamento?  
 
12)  Na discussão acerca dos pontos apontados no parecer do processo de  Prestação de 
Contas do TCE, são apoiados por técnicos do quadro da Câmara, especialistas, contadores ou 
assessores jurídicos? Quem são e como se dá este apoio? 
 
13) Como se dá a participação do Prefeito na discussão? Em que momento ele apresenta 
defesa e com que freqüência? E a participação da população? 
 
14) Quais as principais dificuldades na compreensão e na utilização do parecer do 
TCE/PE no processo de julgamento e como poderiam, na prática, ser resolvidas? 
 
15) Quais as principais facilidades na compreensão e na utilização do parecer do TCE/PE 
no processo de julgamento e como poderiam, na prática, ser ampliadas? 
                                                        
16) Enumere, por ordem de importância, as peças processuais mais utilizadas na análise das 
informações fornecidas pelo TCE/PE: (sendo  1- maior importância) 
 
(    )  Parecer emitido pelo Pleno do TCE/PE 
(    )  Parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCE/PE  
(    )  Relatório de auditoria  
(    )  Defesa do Prefeito  
(    )  Relatório de engenharia 
(    ) Documentos constantes da Prestação de Contas do Prefeito 
(   ) Documentos acrescentados à  Prestação de Contas do Prefeito, quando da   análise pelo 
TCE/PE 
(     ) Outros. (Especificar) 
__________________________________________________________  
 
 
Sua opinião sobre o  papel das Comissões Permanentes de Constituição e Justiça (CCJ) e 
de Finanças (CF) no processo do julgamento das Contas do Chefe do Executivo 
 
17) Para o resultado do Julgamento,  na prática, seu parecer é... 
a) altamente importante 
b) importante 
c) intermediário 
d) pouco importante  
e) nada importante  
Por quê? _______________________________________________________________  
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18) Na sua opinião, o que fez você ser escolhido para membro da Comissão Permanente (CCJ 
e CF)? E na escolha dos outros membros foram priorizados que aspectos? Como se dá o 
processo? 
 
19) Na elaboração do parecer, como cada Comissão (CCJ e CF) analisa as irregularidades 
apontadas pelo TCE/PE? Como se dá? 
 
20) Como vê o papel dos membros das Comissões (CCJ e CF)  no processo de julgamento? 
 
(   )  Visão partidária  
(   )  Visão técnica especializada  
(   )  Visão de crescimento individual de seus membros 
Por quê? _______________________________________________________________  
 
                                                                 
Sua opinião sobre o  processo de discussão e julgamento das Contas Anuais do Prefeito 
 
21) Fale sobre as regras definidas no Regimento da Casa para o processo de discussão e 
julgamento das Contas Anuais do Prefeito?  

 
22) Como os vereadores defendem seus votos no julgamento? Em que baseiam suas 

decisões?     
 
23) Quando não acompanham o parecer do TCE/PE em seu julgamento, quais os 

procedimentos realizados para registrar suas razões?  
 
24) Qual o papel dos partidos do governo e da oposição no julgamento? 
 
25) Neste município a maioria dos membros da Câmara pertence aos partidos de apoio ao 

Prefeito ou da oposição? Como se dá esta repartição? Quais os partidos que compõem? 
 
 
 
 
Partido a que está filiado:_____________________________________________________ 
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APENDICE B -  IDHM dos municípios pesquisados – Recife, PE, 2012 
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Afrânio (PE) 0,515 0,634 0,428 0,485 0,658 0,722 0,46 0,696 

Águas Belas (PE) 0,444 0,532 0,448 0,471 0,503 0,542 0,38 0,582 

Cachoeirinha (PE) 0,545 0,642 0,548 0,578 0,581 0,706 0,505 0,641 

Carnaubeira da Penha (PE) 0,466 0,537 0,39 0,394 0,553 0,598 0,454 0,619 

Cedro (PE) 0,541 0,672 0,416 0,525 0,629 0,739 0,579 0,753 

Dormentes (PE) 0,486 0,6 0,4 0,471 0,52 0,645 0,539 0,685 

Floresta (PE) 0,619 0,698 0,525 0,564 0,697 0,758 0,636 0,773 

Ibirajuba (PE) 0,475 0,558 0,446 0,479 0,522 0,572 0,456 0,624 

Igarassu (PE) 0,628 0,719 0,521 0,573 0,709 0,779 0,654 0,804 

Iguaraci (PE) 0,51 0,604 0,459 0,511 0,526 0,613 0,545 0,689 

Inajá (PE) 0,468 0,566 0,442 0,477 0,543 0,597 0,418 0,624 

Itaíba (PE) 0,422 0,567 0,443 0,488 0,503 0,633 0,321 0,581 

João Alfredo (PE) 0,519 0,61 0,502 0,516 0,641 0,691 0,414 0,622 

Lagoa do Ouro (PE) 0,467 0,569 0,44 0,463 0,496 0,627 0,464 0,618 

Macaparana (PE) 0,501 0,597 0,474 0,5 0,514 0,639 0,515 0,651 

Maraial (PE) 0,474 0,564 0,459 0,458 0,597 0,607 0,367 0,628 

Mirandiba (PE) 0,548 0,636 0,437 0,473 0,648 0,714 0,56 0,721 

Orocó (PE) 0,572 0,667 0,497 0,54 0,691 0,757 0,527 0,703 

Palmeirina (PE) 0,499 0,596 0,445 0,534 0,53 0,627 0,522 0,626 

Panelas (PE) 0,466 0,576 0,452 0,487 0,547 0,617 0,4 0,625 

Paranatama (PE) 0,462 0,561 0,463 0,475 0,479 0,581 0,443 0,627 

Paudalho (PE) 0,565 0,67 0,492 0,551 0,631 0,731 0,571 0,727 

Paulista (PE) 0,739 0,799 0,646 0,668 0,727 0,829 0,844 0,9 

Petrolândia (PE) 0,615 0,688 0,542 0,566 0,63 0,741 0,672 0,757 

Primavera (PE) 0,495 0,632 0,447 0,514 0,537 0,679 0,5 0,704 

Quipapá (PE) 0,458 0,579 0,451 0,488 0,53 0,664 0,393 0,585 

Rio Formoso (PE) 0,516 0,621 0,446 0,508 0,579 0,66 0,524 0,695 

Salgueiro (PE) 0,613 0,708 0,556 0,6 0,63 0,745 0,652 0,779 

Santa Cruz (PE) 0,445 0,579 0,35 0,46 0,601 0,668 0,383 0,609 

Santa Filomena (PE) 0,443 0,582 0,323 0,427 0,607 0,677 0,399 0,642 

São José da Coroa Grande (PE) 0,498 0,628 0,467 0,537 0,527 0,652 0,5 0,696 

Solidão (PE) 0,482 0,581 0,359 0,442 0,557 0,613 0,531 0,689 

Taquaritinga do Norte (PE) 0,587 0,688 0,55 0,599 0,635 0,754 0,576 0,711 

Fonte: elaboração do autor (2012)  com base nos dados do PNUD: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 
2003 (Censo 2000) 
 


