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Resumo 
 

 

Este trabalho tem como objetivo principal trazer à tona a fundamentação 

utilizada, nos últimos cinco anos, pelos Tribunais de Contas dos sete estados da 

federação que decretaram estado de calamidade financeira para, nos respectivos 

pareceres prévios, concluírem favoravelmente ou não à aprovação das contas de 

governo. Como objetivo secundário, tendo em vista a inexistência de uma norma 

sistematizando os motivos e razões idôneos para ensejar um parecer prévio pela 

rejeição das contas de governo, busca-se contribuir com o processo reflexivo 

relacionado ao desenho institucional e à eficácia dos mecanismos de controle das 

contas públicas, em especial, no que se refere à atuação dos Tribunais de Contas 

quando da apreciação das contas de governo, e extrair lições deste cenário atual de 

crise fiscal generalizada. Entre as conclusões, observa-se que, em geral, mesmo 

quando a Corte de Contas cumpre com seu papel técnico e, no exercício de suas 

competências, decide pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das 

contas de governo, a Assembleia Legislativa do Estado ignora essa conclusão e 

aprova as contas do governador. Convém destacar, ainda, o fato de que nem mesmo 

a prisão e a condenação dos responsáveis pelas contas de governo, por crimes 

praticados no exercício do mandato, nem mesmo a pressão da opinião pública por um 

maior rigor no combate à corrupção e à ineficiência na gestão dos recursos públicos, 

foram capazes de impedir tais aprovações. Outros aspectos dignos de nota são a 

existência de prestações de contas de governadores de estado ainda pendentes de 

emissão do parecer prévio, a grande disparidade de motivos e razões utilizados para 

fundamentá-los e o significativo percentual de descumprimento de determinações e o 

não atendimento às recomendações exaradas pelos Tribunais de Contas. 

 

 

Palavras-chave: Tribunais de Contas; Contas de Governo; Prestação de 

Contas do Governador do Estado; Parecer Prévio; Estado de Calamidade Financeira; 

Regime de Recuperação Fiscal. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

 

This paper aims to bring light to the reasoning used in the last five years by 

the Courts of Auditors of the seven states of the federation that declared a state of 

financial calamity in order to conclude for recommending the approval of the annual 

government accountability. As a secondary objective, due to the inexistence of a 

standard systematizing the suitable reasons which would imply in issuing a prior 

opinion for the rejection of government accounts, we seek to contribute to the reflective 

process related to the institutional design and the effectiveness of the mechanisms of 

control of public accounts, especially with regard to the performance of the Courts of 

Accounts when assessing government accounts, and to draw lessons from this current 

scenario of a generalized fiscal crisis. Among the conclusions, it was observed that, 

even when the Court of Auditors played its role and were severe in the exercise of 

theirs powers, the Legislative Branch ignored their reasoned opinion and approved the 

annual government accountability. 

 

 

Keywords: Court of Auditors; Government accounts; Government 

Accountability; Court of Auditors’ Opinion; State of Financial Calamity; Tax Recovery 

Regime.  
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Introdução 

Em um cenário no qual diversos estados brasileiros enfrentam uma situação de 

crise fiscal, a ponto de sete terem decretado estado de calamidade financeira (Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Roraima, Mato 

Grosso e Goiás), a atuação dos Tribunais de Contas ganha relevância e torna-se tema 

central de debates, principalmente quanto ao papel das Cortes de Contas no combate 

à corrupção e no controle das contas públicas. 

No exercício do controle externo, em auxílio ao Poder Legislativo, a quem 

compete a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

Administração Pública, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 

de subvenções e renúncia de receitas1, a principal competência conferida aos 

Tribunais de Contas é a de apreciar as contas prestadas anualmente pelos chefes do 

Poder Executivo dos entes federativos, denominadas Contas de Governo, e emitir 

parecer prévio2, que devem ser enviados ao Poder Legislativo para julgamento. 

Uma vez recebidas pelos Tribunais de Contas nos termos exigidos pela 

legislação, as Contas de Governo do exercício financeiro findo de cada ente federativo 

são submetidas à análise, de natureza estritamente técnica, para a elaboração de 

relatório e projeto de parecer prévio, que devem ser levados à apreciação do Plenário 

em sessão convocada exclusivamente para tanto. 

A decisão do Plenário converte-se, então, no parecer prévio que, juntamente 

com o relatório, é encaminhado ao Poder Legislativo, a quem compete o julgamento 

das contas do Chefe do Poder Executivo, como confirmado pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF)3. 

É importante ressaltar que, dentro do processo legislativo, independentemente 

do resultado da apreciação técnica feita pelo tribunal de contas, o parecer prévio e o 

relatório dão origem à um Projeto de Decreto Legislativo, quer pela aprovação, quer 

pela rejeição das contas, que deveria ser levado à discussão e votação em regime de 

prioridade. 

                                                
1 Art. 70, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil. 
2 CRFB, Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo 
Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a 
contar de seu recebimento; […] 
3 STF. Plenário. RE nº 132.747/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, julgado em 17/06/1992. 
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Ademais, o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas dos Estados, 

respectivamente, nos níveis federal e estadual, não estão vinculados aos pareceres 

dos tribunais de contas e não há exigência de quórum qualificado para o julgamento 

das contas de governo. O julgamento, de natureza política, é feito por maioria de votos 

com a presença da maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa4, 

diferentemente do que ocorre no nível municipal, visto que o parecer prévio só deixa 

de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal5. 

Aliás, em virtude deste caráter “quase-vinculativo”, mister se faz destacar o 

posicionamento do STF que, quando questionado acerca do entendimento de que a 

conclusão pela rejeição das contas produziria efeitos imediatos até manifestação 

expressa da Câmara Municipal, sob a sistemática da repercussão geral6, rejeitou tal 

tese e, considerando a natureza meramente opinativa do parecer, decidiu pela 

inadmissibilidade do julgamento ficto, por decurso de prazo, das contas de governo 

(Tema nº 157). 

A importância do julgamento das contas é tamanha que a rejeição destas pode 

ocasionar, além da responsabilização civil e criminal, a inelegibilidade dos 

responsáveis7, bem como a legitimidade das contas pode ser questionada pela 

população, como esclarece Getúlio Sérgio do Amaral8: 

Primeiramente, o controle externo é efetuado pela própria população, 
mediante o exame direto das contas, que ficam durante sessenta 

dias à disposição de qualquer contribuinte, para o seu exame e 
apreciação, podendo ser questionada a sua legitimidade tanto 
administrativamente como judicialmente, neste último, pela ação 

popular; o outro nível de controle é realizado pelo Tribunal de Contas 
do Estado, mediante a emissão de parecer prévio, que poderá 
considerar as contas regulares, parcialmente regulares ou 
irregulares; e, por último, exsurge através do julgamento das contas 

                                                
4 CRFB, Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas 
Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 
5 Art. 31, § 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil. 
6 STF. Plenário. RE nº 729.744/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/08/2016. 
7 Lei Complementar nº 64/1990, Art. 1º. São inelegíveis: I - para qualquer cargo: […] g) os que tiverem 
suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade 
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão 
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições 
que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o 
disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem 
exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição; 
8 Cumpre ressaltar que a afirmação se baseia no paradigma de que a jurisdição é exercida pelo Tribunal 
de Contas do Estado em que o município se encontra inserido; no entanto, os Municípios do Rio de 
Janeiro e de São Paulo possuem tribunais de contas exclusivos e os Estados de Goiás, Bahia e Pará 
contam com tribunais de contas dos municípios. O Estado do Ceará, até a aprovação da Emenda a 
Constituição do Estado nº 92, em 22 de agosto de 2017, também contava com tribunal de contas dos 
municípios. 
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municipais, realizado pela Câmara local, que poderá acatar o parecer 
prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, que só deixará de 
prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara 
Municipal.9 (grifos adicionados) 

Outrossim, a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, instituída, por meio da Lei 

Complementar nº 101/2000, com o objetivo de moralizar a gestão da coisa pública e 

dar responsabilidade ao gestor na atividade financeira10, no Capítulo IX – Da 

Transparência, Controle e Fiscalização, impõe algumas obrigações aos Tribunais de 

Contas, dentre as quais, a de auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização ao 

cumprimento das normas contidas no diploma legal, a de emitir alertas quando 

constatar determinadas situações e a de verificar os cálculos dos limites da despesa 

total com pessoal.  

Além disso, a LRF também determina que o parecer prévio, tamanha a sua 

importância, precisa ser conclusivo, pois oferece ao Poder Legislativo elementos 

técnicos essenciais para o julgamento das contas de governo, e que os Tribunais de 

Contas não entrarão em recesso enquanto existirem pareceres prévios pendentes. 

Assim, diante de todo o exposto, é inegável que a importância do estudo dos 

motivos e razões que ensejam a conclusão do parecer prévio, quer seja favorável ou 

contrário à aprovação das contas de governo, justifica-se pela própria importância 

deste e, como sustenta parte da doutrina, pela exigência de motivação explícita para 

sua desconsideração por parte do Poder Legislativo11. 

Adicionalmente, como aponta Souza (2018, p. 204-205), a inexistência de uma 

sistematização sobre os motivos e razões idôneos para ensejar um parecer prévio 

pela rejeição das contas de governo enfraquece o controle da Gestão Pública, por 

permitir situações contraditórias no Sistema dos Tribunais de Contas, o que pode ter 

contribuído para que alguns entes tenham chegado a situação de calamidade 

financeira na qual se encontram e cuja hipótese será explorada neste trabalho.  

                                                
9 AMARAL, Getúlio Sérgio do. Direito à defesa do prefeito nos julgamentos das contas municipais. 
Belo Horizonte: Inédita, 2000, p. 22. 
10 Segundo Marcus Abraham (2017, p. 1): “Nos anos anteriores à promulgação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o cenário era de excessivo endividamento e do uso do ‘imposto inflacionário’ 
para financiar os gastos públicos, com o aumento ilimitado nas despesas de custeio, sobretudo as 
despesas de pessoal relacionadas com o funcionalismo em momentos eleitoreiros e em fins de 
mandatos, e com absoluta falta de racionalidade, de controle e de transparência na gestão do Erário”. 
11 Como bem destacado por Luciano Ferraz: “aos Legislativos, no momento de finalizar o processo de 
julgamento das contas globais do Executivo, não é dado simplesmente ignorar o parecer prévio, 
omitindo-se de julgá-lo ou desprezar seu conteúdo sem expressar, motivada e tecnicamente, as razões 
pelas quais o fazem. Em qualquer destas duas hipóteses, a conduta do Parlamento será ilícita”. 
(FERRAZ, Luciano. Controle da Administração Pública: elementos para compreensão dos 
Tribunais de Contas. Belo Horizonte: Mandamentos, 1999. p. 154). 
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Souza (2018, p. 204-205) defende, ainda, que a manifestação dos Tribunais de 

Contas, pela sua natureza técnica, deve ser cercada de formalidades e, portanto, as 

condutas, atos, práticas ou mesmo situações que norteiam o juízo de reprovação 

deveriam ser claros e objetivos. 

Por fim, como bem destacou a professora Tathiane Piscitelli da Escola de 

Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, ao apresentar a obra do professor 

Arthur Veloso de Souza, “o tratamento crítico das contas públicas, do destino do 

dinheiro público e das razões de julgamento dos tribunais de contas, é negligenciado 

na academia jurídica”12. 

Portanto, o objetivo principal da pesquisa é trazer à tona a fundamentação 

utilizada, nos últimos cinco anos, pelos Tribunais de Contas destes sete estados que 

decretaram estado de calamidade financeira para, nos respectivos pareceres prévios, 

concluírem favoravelmente ou não à aprovação das contas de governo.  

Como objetivo secundário, tendo em vista a inexistência de uma norma 

sistematizando os motivos e razões idôneos para ensejar um parecer prévio pela 

rejeição das contas de governo, busca-se contribuir com o processo reflexivo 

relacionado ao desenho institucional e à eficácia dos mecanismos de controle das 

contas públicas, em especial, no que se refere à atuação dos Tribunais de Contas 

quando da apreciação das contas de governo, e extrair lições deste cenário atual de 

crise fiscal generalizada. 

O trabalho está dividido em cinco capítulos. O primeiro, que delimita melhor o 

tema da pesquisa, trata dos Tribunais de Contas e do Controle Externo, especialmente 

em relação às contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo. O 

segundo apresenta o objetivo da pesquisa e a metodologia empregada para tanto. No 

terceiro, o foco é a Lei de Responsabilidade Fiscal, sua relação com a Lei nº 

4.320/1964, o Estado de Calamidade Pública Financeira e o Regime de Recuperação 

Fiscal. O quarto apresenta estudos de caso acerca de pareceres prévios emitidos 

pelos sete estados que decretaram o Estado de Calamidade Financeira e o último 

apresenta as conclusões do trabalho. 

                                                
12 SOUZA, Artur Leandro Veloso de. Contas de governo e déficit financeiro: peculiaridades das 
contas de governo, o cancelamento dos restos a pagar e a depuração do passivo. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2018. 
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1 Os Tribunais de Contas e o Controle Externo 

Atualmente, há no Brasil trinta e três Tribunais de Contas, divididos da seguinte 

forma: o Tribunal de Contas da União (TCU); vinte e seis Tribunais de Contas de 

Estados (TCE); três Tribunais de Contas de Municípios do Estado, nos Estados da 

Bahia (TCM-BA), de Goiás (TCM-GO) e do Pará (TCM-PA); dois Tribunais de Contas 

de Município, nos Municípios do Rio de Janeiro (TCM-RJ) e de São Paulo (TCM-SP); 

e o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TC-DF). 

As características marcantes do Sistema dos Tribunais de Contas, como 

identifica o Professor Luiz Henrique Lima13, são o caráter colegiado de suas decisões, 

o seu poder coercitivo de impor sanções, pecuniárias ou não, as funções de controle 

e consultivas e a vitaliciedade de seus membros.  

No que tange ao controle, é importante salientar que a fiscalização do Tribunal 

de Contas não se restringe à análise da legalidade formal dos atos praticados pelos 

jurisdicionados, alberga também “a valoração da legitimidade e da economicidade dos 

atos de ordenação de despesa, alcançando o exame da aplicação de subvenções e 

renúncia de receitas, o que inclui a análise da regularidade dos incentivos fiscais 

concedidos”14, como esclarece Garcia (2017, p. 221): 

A legitimidade encontra esteio, primordialmente, no equilíbrio e 
na harmonia entre os valores sociais, éticos e morais do 

grupamento, ensejando o surgimento de princípios e padrões de 
conduta de natureza consensual, o que permite divisar uma área de 
nítida superposição entre a moralidade e a legitimidade dos atos 
dos agentes públicos. 
A economicidade, por sua vez, exige a valoração da eficiência do 
ato e da busca da alternativa menos dispendiosa ao erário, o que 
possibilitará a realização de um balanço dos custos e benefícios com 
a sua prática. Deve o administrador sempre buscar o melhor resultado 
com o menor custo para o erário. Evidentemente, não pode a Corte de 
Contas substituir-se ao administrador, comprometendo o implemento 
de programas de governo ou mesmo realizando modificações 
pontuais. Cabe-lhe, tão somente, verificar a observância dos 
princípios regentes da atividade estatal, sem intrometer-se na 
esfera da liberdade legitimamente exercida pelo agente público, 

mas a análise da economicidade torna indiscutível que a Corte de 
Contas deverá realizar o controle do aspecto material dos atos de 
execução orçamentária. (grifos adicionados) 
 

                                                
13 LIMA, Luiz Henrique. Controle Externo: teoria e jurisprudência para os tribunais de contas, 7ª 
edição rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 23. 
14 GARCIA, Emerson. Ministério Público, 6ª edição. Rio de Janeiro: Editora Saraiva, 2017, p.220. 
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1.1 O Dever de Prestar Contas 

O dever de prestar contas é intrínseco à Forma Republicana de Governo, na 

qual a soberania reside no povo que, direta ou indiretamente, confere poderes de 

gestão da res publica a terceiros e, em contrapartida, lhes atribui responsabilidades e 

o ônus de prestação de contas. O momento de prestar contas, como observa o 

Ministro Ubiratan Aguiar, seria aquele em que se “demonstra a correta e regular 

aplicação dos recursos sob sua responsabilidade”15. 

A Constituição quando, no Art. 71, confere competências ao Tribunal de Contas 

de União, entre outras coisas, prevê o dever de prestar contas do Chefe do Poder 

Executivo – contas de governo – e dos administradores e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, e daqueles que 

derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário 

público – contas de gestão: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 
República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 
sessenta dias a contar de seu recebimento; 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis 
por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e 
indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas 
pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa 
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público; (grifos adicionados) 

O Conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado, do Tribunal de Contas do 

Estado do Maranhão, apresenta de forma esquematizada os termos do parágrafo 

único do Art. 70 da Constituição Federal, que trata do alcance do dever de prestar 

contas16: 

 

Figura 1: Art. 70, parágrafo único, da CRFB esquematizado (Visual Law) 

                                                
15 AGUIAR, Ubiratan. Convênios e Tomadas de Contas Especiais – Manual Prático. 2ª edição, 
revista e ampliada. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 20. 
16 FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de contas públicas: contas de governo e 
contas de gestão. Revista do TCU nº 109. Brasília: TCU, 2007, p. 62. 
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Apesar dos textos dos supracitados artigos se referirem à administração de 

recursos da União, por força do disposto no Art. 75, caput, o modelo é estendido de 

maneira isonômica aos demais entes da Federação e, por conseguinte, aos demais 

Tribunais de Contas. 

Cumpre destacar que o dever de prestar contas também envolve evidenciar o 

desempenho da arrecadação em relação à previsão de receitas, conforme estabelece 

o Art. 58 da LRF, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das 

receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias 

administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas 

tributárias e de contribuições. 

 

1.2 As Contas de Governo 

Sobre o tema prestação de contas, o Ministro Luís Roberto Barroso, em 

10/08/2016, no julgamento do RE nº 848.826/CE, de sua relatoria, esmiuçou as duas 

naturezas das contas, delineando os objetivos a serem perseguidos quando do exame 

da prestação de contas de governo: 

1. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da Administração 
Pública compreende o exame da prestação de contas de duas 
naturezas: contas de governo e contas de gestão. 

2. […]. 
3. As contas de governo, também denominadas contas de 
desempenho ou de resultados, objetivam demonstrar o 
cumprimento do orçamento, dos planos e programas de governo. 

Referem-se, portanto, à atuação do chefe do Executivo como agente 
político. A Constituição reserva à Casa Legislativa correspondente a 
competência para julgá-las em definitivo, mediante parecer prévio do 
Tribunal de Contas, conforme determina o art. 71, I, da Constituição 
Federal. 
4. Já as contas de gestão, também chamadas de contas de ordenação 
de despesas, possibilitam o exame, não dos gastos globais, mas de 
cada ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do ente público, quanto à 
legalidade, legitimidade e economicidade. A competência para julgá-
las é do Tribunal de Contas, em definitivo – portanto, sem a 
participação da Casa Legislativa respectiva –, conforme determina o 
art. 71, II da Constituição Federal. (grifos adicionados) 

Ao afirmar que as contas de governo devem pretender “demonstrar o 

cumprimento do orçamento, dos planos e programas de governo”, o Ministro Barroso 

claramente enumera a natureza dos motivos que podem ensejar o juízo de reprovação 

das contas de governo, cujo tema será explorado por este trabalho. 
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Por sua vez, no mesmo julgamento, por maioria e nos termos do voto do 

Ministro Ricardo Lewandowski, o STF firmou o entendimento de que, quando o 

responsável for o chefe do Poder Executivo, independentemente da natureza das 

contas, se de governo ou de gestão, a decisão cabe ao Poder Legislativo: 

Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64, de 
18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de 
junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de 
governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras 

Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo 
parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos 
vereadores (Tema nº 835). (grifos adicionados) 

As prestações de contas e os respectivos pareceres prévios, conforme disposto 

no Art. 48, caput, da LRF, juntamente com os planos, orçamentos, leis de diretrizes 

orçamentárias e relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal, são 

instrumentos de transparência da gestão fiscal. A transparência fiscal, que é um dos 

pilares da LRF, também visa a estimular a participação popular nas discussões de 

elaboração das peças orçamentárias e no acompanhamento de sua execução. 

No tocante ao tema, Ricardo Lobo Torres defende que o Estado “deve revestir 

a sua atividade financeira da maior clareza e abertura, tanto na legislação instituidora 

de impostos, taxas, contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no 

controle da sua execução”17. O Ministro Gilmar Mendes, por seu turno, vai além e 

associa a busca pela transparência, cujo princípio foi estabelecido na própria 

Constituição, à busca pela legitimidade e ao ideal de segurança orçamentária18. 

O dever de prestar contas e, por conseguinte, a transparência da gestão fiscal 

são tão importantes que a Lei Complementar nº 131/2009 alterou a LRF para obrigar 

todos os entes federativos a disponibilizar, em tempo real e em meios eletrônicos de 

acesso público, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 

financeira. 

Com base no Art. 49, parágrafo único, da LRF, Abraham (2017, p. 248) lista os 

documentos que devem constar da prestação das contas, a saber: “a) balanço 

orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial; b) balanço analítico de receitas e 

                                                
17 Citação de Ricardo Lobo Torres em conferência realizada em 27.10.2000 no XIV Congresso 
Brasileiro de Direito Tributário realizado pelo IDEPE/IBET, citado por CARVALHO, Vanessa Cerqueira 
Reis de. Transparência fiscal. Revista de Direito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, n. 54, 2001, p. 103. 
18 MENDES, Gilmar Ferreira. Comentário ao art. 48 da LRF. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; 
NASCIMENTO, Carlos Valder (org.). Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. 6ª edição. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 395. 
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de despesas; c) demonstrativos da dívida pública e respectivos empréstimos; d) 

relatório de caixa em 31 de dezembro ou 01 de janeiro; e) relatório de restos a pagar; 

f) leis orçamentárias”. 

 

1.3 O Parecer Prévio 

O parecer prévio e sua importância, que pode ser suficientemente explicada 

pela exigência de motivação explícita para sua desconsideração por parte do Poder 

Legislativo, foram muito bem explicados por Andrada e Barros (2010, p. 69-70): 

Primeiramente, é necessário perceber que os benefícios trazidos pela 
emissão do Parecer Prévio ultrapassam o mero cumprimento de uma 
norma constitucional; muito mais do que isso, o Parecer Prévio é um 
documento de elevado teor técnico especializado, contendo uma 
apreciação apolítica das contas consolidadas e prestadas pelo 
Poder Executivo. 
Em segundo lugar, o Parecer Prévio é considerado um dos mais 
importantes instrumentos de transparência da gestão 
governamental, assim consagrado no art. 48 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
Em terceiro lugar, o Parecer Prévio constitui o elo entre duas 
relevantes dimensões do controle, e, mais especificamente, do 
controle externo: a apreciação técnica e o julgamento político das 
contas de governo, tendo em vista que seu conteúdo busca 
orientar a decisão do Poder Legislativo no julgamento das contas 
consolidadas e prestadas pelo Poder Executivo. Por esse motivo, 
o Parecer Prévio é um importante instrumento para efetivar o 
mecanismo de “freios e contrapesos” entre os poderes 
governamentais. 

O Parecer Prévio também ganha visibilidade quando sua emissão 
versa sobre o último ano de mandato do governante, por duas razões 
principais: a) esse parecer contribui para que o novo governante 
obtenha informações sobre a situação na qual se encontram as 
contas públicas do governo que assumirá, possibilitando um 

planejamento antecipado de ações corretivas, caso sejam 
necessárias; e b) esse parecer pode auxiliar o eleitor na realização 
de uma reflexão sobre o uso do seu poder de voto e sobre a 
gestão pública conduzida pelo governante eleito. 

(...) o Parecer Prévio se difere do julgamento das contas pelo Poder 
Legislativo porque é concebido para ser uma apreciação técnica e 
apolítica dessas contas, o que lhe confere caráter imparcial de 
elevado status constitucional, o que, por si só justifica a 
exigência de explícita motivação para ser desconsiderado 
quando do julgamento das contas prestadas pelo Poder 
Legislativo. E se sua divulgação for feita de forma a atender padrões 
internacionais e com uma linguagem adequada e de fácil 
entendimento pela sociedade, o Parecer Prévio tornar-se-á 
valioso instrumento para o exercício da cidadania e de 
prerrogativas no Estado Democrático de Direito, contribuindo 
sobremaneira com a transparência da gestão pública, a sua 
avaliação pela sociedade e o fortalecimento da participação 
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popular como fator indispensável ao amadurecimento 
democrático.19 (grifos adicionados) 

Assim, a emissão do parecer prévio, conjuntamente com a elaboração de seu 

respectivo relatório, são etapas fundamentais do processo de controle externo da 

gestão pública e, de acordo com Abraham (2017, p. 269), têm como principais 

objetivos: “a) contribuir para a transparência das ações estatais; b) emitir opinião sobre 

as demonstrações contábeis consolidadas; c) fornecer um panorama do cenário 

econômico e das ações macroeconômicas governamentais no exercício em exame; 

d) analisar a conformidade e o desempenho do planejamento, do orçamento e da 

gestão fiscal, aspectos estruturantes da atuação do governo; e) analisar a 

conformidade e a confiabilidade das informações sobre o desempenho das ações 

governamentais; e f) fomentar o aperfeiçoamento da governança e da gestão pública”. 

Abraham (2017, p. 270) destaca ainda que “a emissão do parecer prévio 

contempla várias e complexas fases, tais como a realização de auditoria e diligências, 

emissão de relatório preliminar, etapa de esclarecimentos para ampla defesa e 

contraditório, elaboração e emissão de voto conclusivo e a apreciação deste pelo 

colegiado do respectivo tribunal ou corte de contas”. 

O parecer prévio emitido pelos Tribunais de Contas, em regra, pode ser 

favorável, favorável com ressalvas ou contrário à aprovação das Contas de Governo, 

podendo haver, em todos os casos, determinações e recomendações. 

 

1.4 O Julgamento das Contas 

A Constituição do República Federativa do Brasil atribui ao Chefe do Poder 

Executivo a responsabilidade de prestar as contas referentes ao exercício anterior 

anualmente ao Poder Legislativo, dentro de sessenta dias após a abertura da Sessão 

Legislativa (Art. 84, XXIV, CRFB), ao Tribunal de Contas a competência para apreciá-

las mediante parecer prévio, a ser elaborado em até sessenta dias a contar de seu 

recebimento (Art. 71, I, CRFB), e ao Poder Legislativo o dever de julgá-las (Art. 49, 

IX, CRFB). O julgamento das contas de governo é um ato administrativo composto, 

pois requer obrigatoriamente a manifestação do Tribunal de Contas para que o 

julgamento pelo Poder Legislativo possa ocorrer. 

                                                
19 ANDRADA, Antônio Carlos Doorgal de; BARROS, Laura Correa de. O Parecer Prévio como 
instrumento de transparência, controle social e fortalecimento da cidadania. Minas Gerais: 
Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ano XXVIII, nº 4, out/dez., 2010, p. 69-70. 



 11 

O Ministro Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento do RE nº 729.744/MG, 

de sua relatoria, ocorrido em 10/08/2016, delineou o que se deve esperar do 

julgamento das contas, tanto as do Chefe do Poder Executivo quanto as dos 

administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos e 

daqueles que deram causa à irregularidade que resulte em prejuízo ao erário: 

O poder constituinte originário conferiu o julgamento das contas do 
administrador público ao Poder Legislativo, em razão de que tal 
decisão comporta em si uma natureza política e não apenas técnica 
ou contábil, já que objetiva analisar, além das exigências legais para 
aplicação de despesas, se a atuação do Chefe do Poder Executivo 
atendeu, ou não, aos anseios e necessidades da população 

respectiva. 

Na segunda hipótese do art. 71 da Constituição, a competência 
conferida ao Tribunal de Contas é de julgamento das contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal e as 
contas daqueles que deram causa à perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulta prejuízo ao erário (art. 71, II, CF/88). 

Neste último caso, os atos administrativos apreciados são 
analisados de forma técnica, para averiguar se houve violação a 
preceitos normativos ou regulamentares de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial e se 
atenderam aos princípios da administração pública, insculpidos no 
art. 37 da Constituição. Cuida-se aqui, de desempenho de função 
jurídica pelo Tribunal de Contas, consistente no exercício de típica 
atribuição deliberativa. (grifos adicionados) 

Por sua vez, o Art. 59 da LRF delimita as regras básicas e os elementos 

essenciais que devem nortear a análise e a fiscalização das contas de governo, 

visando a garantir a observância das normas sobre o orçamento público, bem como, 

ainda, atribui: 

(i) o dever de fiscalizar o cumprimento das normas, ao Poder 
Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, 
e ao sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério 
Público, com ênfase no que se refere a: 

I – atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias; 

II – limites e condições para realização de operações de crédito 
e inscrição em Restos a Pagar; 

III – medidas adotadas para o retorno da despesa total com 
pessoal ao respectivo limite, nos termos dos Arts. 22 e 23; 

IV – providências tomadas, conforme o disposto no Art. 31, para 
recondução dos montantes das dívidas consolidada e 
mobiliária aos respectivos limites; 

V – destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, 
tendo em vista as restrições constitucionais e as da LRF; 

VI – cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos 
municipais, quando houver. 
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(ii) o dever de alertar os Poderes ou órgãos referidos no Art. 20, 

aos Tribunais de Contas, quando constatarem: 

I – a possibilidade de ocorrência das situações previstas no 
inciso II do Art. 4º e no Art. 9º; 

II – que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 
90% do limite; 

III – que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das 
operações de crédito e da concessão de garantia se 
encontram acima de 90% dos respectivos limites; 

IV – que os gastos com inativos e pensionistas se encontram 
acima do limite definido em lei; 

V – fatos que comprometam os custos ou os resultados dos 
programas ou indícios de irregularidades na gestão 
orçamentária. 

(iii) o dever de verificar os cálculos dos limites da despesa total 
com pessoal, aos Tribunais de Contas; 

(iv) o dever de acompanhar o cumprimento do disposto nos §§ 
2º, 3º e 4º do Art. 39, aos Tribunais de Contas. 

No tocante ao controle orçamentário, a Professora Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro20 ensina que “o controle abrange aspectos ora de legalidade, ora de mérito, 

apresentando-se, por isso mesmo, como de natureza política, já que vai apreciar as 

decisões administrativas sob o aspecto inclusive da discricionariedade, ou seja, da 

oportunidade e conveniência diante do interesse público” e que “a finalidade do 

controle é a de assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios 

que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico”. 

Outrossim, Abraham (2017, p. 275) lembra que, para garantir a defesa do 

interesse público, há outros aspectos a serem verificados na análise técnico-jurídica-

política das contas de governo, os quais detalha da seguinte forma: 

(a) legalidade: significa confirmar o atendimento formal das 

condições previstas na legislação financeira, especialmente no 
que se refere às receitas e as despesas;  

(b) legitimidade: diz respeito à consideração das condições 

materiais e valorativas decorrentes das necessidades públicas 
que envolvem os atos administrativo-financeiros (demonstração 
da motivação dos atos e dos fins que se busca atingir); 

(c) economicidade: é a verificação da concretização da máxima 
eficiência da atividade financeira, no sentido de obter o maior 
aproveitamento das verbas públicas com o menor ônus possível, 
tudo dentro de um custo-benefício razoável; 

(d) desonerações, renúncias e subvenções: trata-se do controle 

da destinação de verbas públicas para as entidades sem fins 
lucrativos subsidiadas pelo Estado que realizam atividades 

                                                
20 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25ª edição. São Paulo: Atlas, 2012. p. 791 
e 806. 
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relevantes para a coletividade, como também dos mecanismos de 
renúncias ou desonerações como medida de política fiscal 
(isenções, anistias, parcelamentos desonerados, moratórias etc.). 

Ademais, para verificar os aspectos supracitados, Abraham (2017, p. 276) 

divide as modalidades de fiscalização em: 

(a) fiscalização contábil: que se faz através dos registros contábeis, 

dos balanços, da escrituração sintética, da análise e interpretação 
dos resultados econômicos e financeiros; 

(b) fiscalização financeira: visa controlar a arrecadação das 

receitas e a realização das despesas; 

(c) fiscalização orçamentária: que tem como objetivo mensurar o 

nível de concretização das previsões constantes na lei 
orçamentária; 

(d) fiscalização operacional: visa ao controle das operações de 

crédito e de despesas que não constem da previsão orçamentária; 

(e) fiscalização patrimonial: objetiva o controle da situação e das 
modificações dos bens móveis e imóveis que constituem o 
patrimônio público. 

2 Objetivo e Metodologia da Pesquisa 

Como anteriormente já mencionado, o objetivo principal da pesquisa consiste 

em trazer luz à fundamentação utilizada pelos Tribunais de Contas nos pareceres 

prévios, para concluir favoravelmente ou não à aprovação das contas de governo. 

O escopo da pesquisa, por sua vez, tendo em vista a limitação temporal ao qual 

a mesma está submetida, foi delimitado para a análise dos últimos cinco pareceres 

prévios emitidos pelos Tribunais de Contas dos Estados cujos governadores 

decretaram, e as respectivas Assembleias Legislativas reconheceram, o estado de 

calamidade financeira; isto é, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, 

Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Roraima21. 

Assim, dentro do universo de trinta e três Tribunais de Contas existentes no 

Brasil, sete terão pareceres prévios analisados, o que representa quantitativamente 

cerca de 20% do total e confere representatividade a este trabalho. Ademais, sob o 

aspecto qualitativo, tendo com base o Produto Interno Bruto – PIB das Unidades da 

Federação Brasileira de 2016, divulgado pelo IBGE, a soma de todos os bens e 

                                                
21 Os estados foram listados em ordem decrescente de importância na formação do PIB Nacional. 
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serviços finais produzidos por estes sete estados selecionados correspondeu a 

31,43% do total produzido no país no ano de 201622. 

O recorte temporal também foi escolhido de modo a compreender o exercício 

de 2014, que encerrou o mandato de governo do período compreendido entre 2011 e 

2014, bem como todos os quatro anos do mandato de governo posterior, o que 

possibilita ao estudo capturar diversidade, ao passo que engloba dois mandatos, e 

priorizar os documentos mais recentes, ao mesmo tempo em que fornece massa 

crítica suficiente para as análises e não inviabiliza a conclusão da pesquisa dentro do 

prazo disponível. Desta forma, trinta e cinco pareceres prévios serão analisados. 

Adicionalmente, o presente estudo tem como objetivo explorar, sem a 

pretensão de conferir validade estatística para eventuais conclusões, se há indícios 

de relação entre o fato de inexistir norma dispondo claramente sobre os motivos e 

razões idôneos para ensejar um parecer prévio pela rejeição das contas de governo, 

com efeito vinculante para todos os Tribunais de Contas, por permitir situações 

contraditórias e, por conseguinte, possibilitar aos julgadores certo grau de 

discricionariedade quando da discussão e aprovação do parecer prévio, e a situação 

de calamidade financeira na qual se encontram estes estados. 

Tal aspecto será explorado da seguinte forma. Primeiro, após identificar todos 

os motivos que ensejaram as conclusões, favoráveis ou não à aprovação das contas, 

nos cinco pareceres prévios dos sete estados, construir-se-á uma lista única contendo 

todas as condutas, atos, práticas ou mesmo situações que, se observadas em 

conjunto ou isoladamente na análise das contas de governo, deveriam levar os 

Tribunais de Contas a emitir parecer prévio contrário à sua aprovação.  

Em seguida, cada uma das contas de governo será reanalisada utilizando-se 

como paradigma a lista única com os motivos e razões idôneos que ensejam um 

parecer prévio pela rejeição. Logo, concluir-se-á pela confirmação ou rejeição de cada 

um dos cinco pareceres prévios dos sete estados. 

Enfim, se o estado não obtiver parecer prévio rejeitado, conclui-se que não 

foram encontrados indícios de relação entre a ausência de norma dispondo 

claramente sobre os motivos e razões idôneos para ensejar um parecer prévio pela 

rejeição das contas de governo e o fato de aquele estado ter chegado a situação de 

calamidade financeira na qual se encontra. Por outro lado, se o estado obtiver entre 

                                                
22 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Produto Interno Bruto – PIB. 
Disponível em: <ibge.gov.br/explica/pib.php>. Acesso em: 22 nov. 2019. 
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um e cinco pareceres prévios rejeitados, diante destas evidências, pode-se concluir 

que há indícios que possam sustentar a existência de tal relação.  

Desta forma, pretende-se contribuir com o processo reflexivo relacionado ao 

desenho institucional e à eficácia dos Tribunais de Contas no controle das contas 

públicas, bem como extrair lições deste cenário atual de crise fiscal generalizada. 

As informações necessárias para o desenvolvimento desta pesquisa – i.e., as 

prestações de contas e os respectivos pareceres prévios – estão disponíveis nos sites 

institucionais dos Tribunais de Contas e dos Governos dos Estados. 

Cumpre ressalvar que, embora o Artigo 70, caput, da Constituição Federal 

tenha prescrito que a atuação do Poder Público deva ser analisada sobre os aspectos 

da legalidade (respeito às prescrições normativas), legitimidade (satisfação das 

aspirações da sociedade), economicidade (combate ao desperdício), aplicação de 

subvenções (uso adequado de recursos públicos pelas entidades beneficiadas) e 

renúncia de receitas (dispensa legal do pagamento de tributos), a operacionalização 

do controle externo sob cada um destes aspectos envolve graus de complexidade e 

subjetividade diferentes23. 

3 A Lei de Responsabilidade Fiscal 

A Constituição da República Federativa do Brasil dedica uma seção à 

fiscalização contábil, financeira e orçamentária24, na qual são estabelecidos o dever 

de prestar contas e a competência para fiscalizá-las, atribuindo aos Tribunais de 

Contas o papel de emitir parecer prévio sobre as contas de governo. 

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, por seu turno, destina um capítulo à transparência, 

controle e fiscalização25, por meio do qual obrigações são impostas aos Tribunais de 

Contas, dentre as quais, a de auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização ao 

cumprimento de determinações, em especial, relacionadas às contas de governo e à 

gestão fiscal. 

                                                
23 O controle de legalidade (stricto sensu), por exemplo, possui graus de complexidade e de 
subjetividade baixos. No entanto, o controle de legitimidade é bem mais complexo, até porque envolve 
análises que carregam alto grau de subjetividade. 
24 Título IV – Da Organização dos Poderes, Capítulo I – Do Poder Legislativo, Seção IX – Da 
Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. 
25 Capítulo IX – Da Transparência, Controle e Fiscalização. 
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Cumpre observar que a adoção de uma lei de responsabilidade fiscal não foi 

exclusividade brasileira, como destaca Abraham (2017, p. 5), “diversos países 

passaram por situações que, igualmente, demandaram ações nesse sentido e 

acabaram por desenvolver e inserir nos seus ordenamentos jurídicos normas dessa 

natureza”, como, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Nova Zelândia, 

Argentina, Chile e México. 

A LRF surgiu, a partir da experiência de diversos países, com o objetivo de 

materializar a política de estabilização fiscal e regulamentar os Arts. 163, 165 e 169, 

sobre direito financeiro, da Constituição Federal.  

Segundo aponta Abraham (2017, p. 7), do “Código de Boas Práticas para a 

Transparência Fiscal” do Fundo Monetário Internacional foram extraídas as normas 

de transparência fiscal, cujos pilares são: “a) clara definição e ampla divulgação das 

funções de política e de gestão pública, especialmente sobre as atividades fiscais 

passadas, presentes e programadas; b) especificação documentada dos objetivos da 

política fiscal, da estrutura macroeconômica, das políticas orçamentárias e dos riscos 

fiscais; c) simplificação das informações orçamentárias, para facilitar a sua análise; d) 

apresentação periódica das contas fiscais ao Legislativo e ao público”. 

Do Pacto de Estabilidade e Crescimento, firmado por meio de Resolução do 

Conselho Europeu, advém o mecanismo que prevê a emissão de alerta para aquele 

que “apresentasse uma tendência ao descumprimento das metas estabelecidas de 

manutenção da estabilidade e equilíbrio orçamentário” e do Tratado de Maastricht, 

assinado pelos membros da Comunidade Europeia, o Anexo de Metas Fiscais e os 

limites para as dívidas mobiliária e consolidada. 

A LRF importou, ainda, dois dispositivos do Budget Enforcement Act dos 

Estados Unidos: Limitação de Empenho (Sequestration), que “impõe uma contenção 

nos gastos públicos quando a receita correspondente não se realizar como 

originalmente previsto na proposta orçamentária”, e Compensação (Pay as you go), 

que “prevê que qualquer ato que provoque aumento de despesas deverá ser 

compensado através da redução em outras despesas ou aumento de receitas”. 

Em síntese, na busca de realizar seu objetivo principal – a responsabilidade na 

gestão fiscal – a LRF adota os seguintes parâmetros (Art. 1º, §1º): “a) planejamento; 

b) transparência; c) prevenção de riscos e correção de desvios; d) equilíbrio das 

contas públicas; e) cumprimento de metas de resultados entre receita e despesas; f) 

fixação de limites e condições para renúncias de receitas e geração de despesas”. 



 17 

Em relação ao primeiro, ao instituir metas fiscais e mecanismos para seu 

acompanhamento, a LRF visa a aproximar as atividades de programação e execução 

dos gastos públicos e a reforçar o papel das leis orçamentárias como instrumento de 

planejamento. Assim como, promove a transparência fiscal para incentivar a 

participação da sociedade na discussão e elaboração das leis orçamentárias. 

No tocante à prevenção de riscos e correção de desvios, a LRF dispõe, por 

exemplo, dos institutos da compensação (Arts. 14 e 17), da limitação de empenho 

(Art. 9º), da reserva de contingência (Art. 5º, III) e da recondução das despesas com 

pessoal aos parâmetros esperados (Arts. 22 e 23), para neutralizar riscos que possam 

ensejar o desequilíbrio financeiro nas contas públicas. O equilíbrio das contas 

públicas, por sua vez, refere-se ao equilíbrio entre receitas e despesas, e é 

considerado a “regra de ouro” da LRF (Abraham, 2017). 

Quanto ao cumprimento de metas de resultados entre receita e despesas, o 

Anexo de Metas Fiscais (Art. 4º, §1º), parte integrante da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, para o exercício a que se refere e para os dois seguintes, fixa metas 

anuais para receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida 

pública, cujo o cumprimento deve ser periodicamente avaliado (Art. 9º, §4º) e o 

atingimento fiscalizado (Art. 59, I). 

Por fim, a respeito da fixação de limites e condições para renúncias de receitas 

e geração de despesas, para a realização de despesas de pessoal, a LRF exige uma 

estimativa de impacto orçamentário, a comprovação de que o gasto não afetará as 

metas de resultados fiscais e a demonstração da sua adequação à lei orçamentária e 

compatibilidade com o plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias. Assim como, 

estabeleceu limites de gastos globais com pessoal por poder ou órgão e restringiu a 

realização de certas despesas no último ano do mandato dos governantes26. 

 

3.1 A Lei Federal nº 4.320/1964 

A Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como a LRF, também 

apresenta um conjunto de normas sobre Direito Financeiro e regras específicas para 

                                                
26 No último ano do mandato, é vedado: 1) aumento de despesas com pessoal nos últimos 180 dias do 
mandato (Art. 21, parágrafo único); 2) realização de operações de crédito por antecipação de receita a 
fim de atender insuficiência de caixa durante o exercício (Art. 38, IV, b); e 3) assunção de obrigação de 
despesa, nos dois últimos quadrimestres do mandato, que não possa ser cumprida integralmente 
dentro do mandato, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para este efeito (Art. 42). 
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a elaboração, execução e controle do orçamento público. Enquanto a última foca na 

qualidade da gestão fiscal, aquela disciplina os procedimentos para a elaboração e o 

controle do orçamento e dos balanços. 

A respeito do controle da execução orçamentária e do controle externo, a Lei 

Federal nº 4.320/1964 dispõe, in verbis, que: 

Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá: 
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou 
a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e 
obrigações; 
II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis 
por bens e valores públicos; 
III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos 
monetários e em termos de realização de obras e prestação de 
serviços. 
 
Art. 81. O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, 
terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e 
legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de 
Orçamento. 
Art. 82. O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder 
Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições ou nas Leis 
Orgânicas dos Municípios. 
§ 1º As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder 
Legislativo, com Parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente. 
§ 2º Quando, no Munícipio não houver Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos 
contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas 
emitirem parecer. 

 

3.2 O Estado de Calamidade Financeira 

Na ocorrência de calamidade pública, desde que a situação seja reconhecida, 

na hipótese de envolver a União, pelo Congresso Nacional ou, no caso de Estados e 

Municípios, pela Assembleia Legislativa, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no Art. 65, 

prevê tratamento diferenciado ao ente federativo afetado, nos seguintes termos27: 

                                                
27 Art. 9o. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de 
diretrizes orçamentárias. 
§ 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos 
empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. 
§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, 
inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes 
orçamentárias. 
§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no 
prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios 
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.  (Vide ADIN 2.238-5) 
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Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo 

Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias 
Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar 
a situação: 
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições 
estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70; 

                                                
§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1o do 
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais. 
§ 5o No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em 
reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos 
objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas 
operações e os resultados demonstrados nos balanços. 
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no 
mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 
dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as 
providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição. 
§ 1o No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de 
cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5) 
§ 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga 
horária. (Vide ADIN 2.238-5) 
§ 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá: I 
- receber transferências voluntárias; II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; III - contratar operações de 
crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas 
com pessoal. 
§ 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro 
quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20. 
§ 5º As restrições previstas no § 3º deste artigo não se aplicam ao Município em caso de queda de receita real 
superior a 10% (dez por cento), em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, 
devido a: (Incluído pela Lei Complementar nº 164, de 2018)  
I – diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municípios decorrente de 
concessão de isenções tributárias pela União; e  
II – diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais.  
§ 6º O disposto no § 5º deste artigo só se aplica caso a despesa total com pessoal do quadrimestre vigente não 
ultrapasse o limite percentual previsto no art. 19 desta Lei Complementar, considerada, para este cálculo, a receita 
corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior atualizada monetariamente. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 164, de 2018) 
Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um 
quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo 
menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. 
§ 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido: 
I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, 
ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária; 
II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, 
limitação de empenho, na forma do art. 9o. 
§ 2o Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também 
impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. 
§ 3o As restrições do § 1o aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro 
quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo. 
§ 4o O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das 
dívidas consolidada e mobiliária. 
§ 5o As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das 
operações de crédito internas e externas. 
Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja despesa total com pessoal no exercício anterior ao da publicação 
desta Lei Complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá enquadrar-se no 
respectivo limite em até dois exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de, pelo menos, 50% a.a. 
(cinquenta por cento ao ano), mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23. 
Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previstas no § 
3o do art. 23. 
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II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a 
limitação de empenho prevista no art. 9º. 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de 
defesa ou de sítio, decretado na forma da Constituição. 

Aproveitando-se desta previsão de tratamento diferenciado, com o intuito de 

evitar as medidas corretivas decorrentes do descumprimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, diversos estados com as contas públicas deterioradas 

apostaram na tese de que tal situação, de calamidade financeira, caracterizaria uma 

das espécies do gênero calamidade pública. A respeito do tema, o Conselheiro Luiz 

Henrique Lima do TCE-MT assevera que: 

Em 2016, em analogia à “calamidade pública” prevista no art. 65 da 
LRF, assistiu-se em diversos estados brasileiros à decretação de 
“estados de calamidade financeira” (Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e Minas Gerais), em extremada tentativa no intuito de evitar as 
medidas corretivas decorrentes do descumprimento da LRF (…) 

a deterioração da situação fiscal desses estados não ocorreu num 
único exercício, mas foi agravada no decorrer de vários, e não há 
como não estranhar que em nenhum deles tenha ocorrido a 
emissão de sequer um parecer prévio contrário à aprovação das 
contas do governador. O que todos esses exemplos permitem inferir 
é que, em muitos casos, as ações de controle exercidas pelas 
Cortes de Contas não foram suficientes para impedir a piora das 
contas públicas.28 (grifos adicionados) 

Convém destacar, outrossim, que a afirmação do Conselheiro Luiz Henrique 

Lima, de que é estranho não ter havido parecer prévio contrário à aprovação das 

contas de governo nestes estados que decretaram estado de calamidade financeira, 

reforça a hipótese de a ausência de norma dispondo claramente sobre os motivos e 

razões idôneos para ensejar um parecer prévio pela rejeição das contas de governo, 

com efeito vinculante para todos os Tribunais de Contas, ter contribuído para que 

estes sete estados tenham chegado a situação de calamidade financeira na qual se 

encontram, por permitir situações contraditórias e, por conseguinte, possibilitar aos 

julgadores certo grau de discricionariedade quando da discussão e aprovação do 

parecer prévio. 

Ademais, nesta mesma linha, o Conselheiro Luiz Henrique Lima reconhece que 

o controle da gestão fiscal tem sido aquém do desejado, atribuindo parcela de 

responsabilidade à excessiva complacência dos Tribunais de Contas diante dos 

jurisdicionados, como se observa: 

                                                
28 LIMA, Luiz H.; OLIVEIRA, Weder de; CAMARGO, João Batista (Coord.). Contas governamentais e 
responsabilidade fiscal: desafios para o controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 125. 
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Pela natureza da fiscalização que exercem e pelo volume de 
informações a que têm acesso, os TCs se encontram em posição 
privilegiada para prever a possibilidade de agravamento da saúde 
fiscal de seus jurisdicionados e atuar no sentido de evitá-lo. 
Todavia, o pleno exercício do controle da responsabilidade fiscal 
tem sido limitado por um conjunto de circunstâncias tanto 
endógenas como exógenas aos órgãos de controle externo. As 
exógenas são constituídas de barreiras e lacunas legais ou 
jurisprudenciais que mitigam o potencial fiscalizador dos Tribunais 
de Contas. As endógenas são limitações autoimpostas pelas Cortes 
de Contas quando, por incapacidade estrutural ou por excessiva 
complacência diante dos jurisdicionados, renunciam a parcela dos 
seus deveres para com o povo brasileiro. Reconhecer e enfrentar tais 
barreiras e limitações é, portanto, um passo indispensável na busca 
por maior efetividade do controle da responsabilidade fiscal pelos 
Tribunais de Contas.29 (grifos adicionados) 

O primeiro estado que apostou nesta tese, de que a calamidade financeira 

caracterizaria uma das espécies do gênero calamidade pública, foi o Rio de Janeiro, 

cujo o então Governador em exercício, Francisco Dornelles, editou o Decreto 

nº 45.692, de 17 de junho de 2016, decretando o estado de calamidade pública em 

razão da grave crise financeira que impediria o cumprimento das obrigações 

assumidas em decorrência da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 

2016. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei 

nº 7.483, de 8 de novembro de 2016, reconheceu o estado de calamidade pública no 

âmbito da administração financeira declarado pelo governador, inicialmente, conforme 

previsto no Art. 2º, até 31 de dezembro de 2017. Entretanto, tal prazo já foi alterado 

por três vezes, por meio das Leis nos. 7.627, 8.272 e 8.647, respectivamente, de 9 de 

junho de 2017, 27 de dezembro de 2018 e 9 de dezembro de 2019, cuja a última 

estendeu o reconhecimento da situação até, pelo menos, 31 de dezembro de 2020. 

Na sequência, ainda em 2016, os Estados do Rio Grande do Sul e de Minas 

Gerais, por meio dos Decretos nos. 53.303 e 47.101, respectivamente, de 21 de 

novembro e 5 de dezembro, seguiram o mesmo caminho e também decretaram o 

estado de calamidade financeira. 

Posteriormente, passados dois anos, coincidindo com o início do mandato dos 

respectivos governadores, quatro outros estados, da mesma forma, decretaram 

estado de calamidade financeira: Roraima, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Goiás 

                                                
29 LIMA, Luiz H.; OLIVEIRA, Weder de; CAMARGO, João Batista (Coord.). Contas governamentais e 
responsabilidade fiscal: desafios para o controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 122. 
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(por meio dos Decretos nos. 26.404-E, 28.689, 07 e 9.392, de 28/12/2018, 02/01/2019, 

17/01/2019 e 21/01/2019, respectivamente). 

Além destes movimentos dos estados no sentido de decretarem estado de 

calamidade financeira, com o objetivo principal evitar punições impostas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, outra ação importante foi o acréscimo do Art. 22 na Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb), aprovado pela Lei nº 13.655 de 25 

de abril de 2018, que tem como objetivos evitar interpretações formalistas e impor aos 

intérpretes de normas sobre gestão pública o dever de considerar os obstáculos e as 

dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas ao qual este está 

submetido em virtude do cargo que ocupa30.  

Cumpre destacar, no entanto, que tal dispositivo não tem o condão de elidir a 

exigência dos percentuais mínimos constitucionais de aplicação de recursos na 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e em Ações e Serviços Públicos de Saúde, 

dispostos, respectivamente, nos Arts. 212 e 198, II, §2º, da CRFB, mesmo diante do 

reconhecimento do estado de calamidade pública no âmbito da administração 

financeira do Estado, tendo em vista que a aplicação dos percentuais mínimos incide 

sobre a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro. 

 

3.3 A Juridicidade do Estado de Calamidade Financeira 

Por tratar-se de tema relativamente novo, há poucas referências tanto na 

doutrina quanto na jurisprudência sobre a juridicidade do estado de calamidade 

financeira e seus efeitos. 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, instada a se pronunciar sobre o 

tema, para subsidiar manifestação junto ao Supremo Tribunal Federal na Ação Cível 

Originária – ACO nº 2.981, proposta pelo Estado do Rio de Janeiro em 27/01/2017, 

elaborou o Parecer PGFN/CAF/N.133/2017 que, em linhas gerais, conclui no sentido 

de que “não há referência específica ao estado de calamidade financeira na legislação 

                                                
30 Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as 
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos 
dos administrados. 
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou 
condicionado a ação do agente. 
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os 
danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e 
os antecedentes do agente. 
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de 
mesma natureza e relativas ao mesmo fato. 
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brasileira, e que tais declarações não configuram, propriamente, estado de 

calamidade pública aptas a produzir efeitos jurídicos (oriunda de desastres naturais)”. 

Naquela ação, com fundamento na decretação do estado de calamidade 

pública no âmbito da administração financeira, o Estado do Rio de Janeiro requereu31, 

em sede de tutela provisória, a relativização de normas constantes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e da própria Constituição 

Federal, em face do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000, sob o 

argumento de que “a interpretação assistemática de dispositivos constantes das 

supramencionadas normas impedem a adoção de providências emergenciais 

absolutamente indispensáveis à manutenção da própria ordem constitucional no 

âmbito do Estado do Rio de Janeiro”. 

O Ministro Luiz Fux, na condição de relator da ACO nº 2.981, em 31/05/2017, 

diante da discordância entre o Estado e a União quanto à interpretação de dispositivos 

da Lei Complementar nº 101/2000, das Resoluções do Senado Federal nos. 40/2001, 

43/2001 e 48/2007 e demais atos infraconstitucionais neles baseados, decidiu 

monocraticamente que: 

  
A documentação apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro, em suas 
diversas manifestações nestes autos, indica situação de extrema 
calamidade do ponto de vista fiscal. (…) O Termo de Compromisso 
firmado entre o Estado do Rio de Janeiro e a União em janeiro de 2017 
(…) prevê a concretização de instrumentos de responsabilidade fiscal 
e de enxugamento da máquina tão severos quanto necessários para 
resgatar a viabilidade econômica do governo estadual e evitar um 
colapso completo da Administração Pública. (…) a despeito das 
legítimas restrições legais contidas na Constituição Federal e na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, as quais, em tese, decerto impediriam a 
execução imediata das contrapartidas assumidas pela União no 
âmbito do referido Termo, percebo que relevante fato novo 
superveniente ao ajuizamento da ação aumenta a probabilidade do 
direito invocado pela parte autora. Trata-se da recente sanção da Lei 
Complementar n. 159, de 19.05.2017, a qual institui o Regime de 
Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal, que envolve 

“a ação planejada, coordenada e transparente de todos os Poderes, 
órgãos, entidades e fundos dos Estados e do Distrito Federal para 
corrigir os desvios que afetaram o equilíbrio das contas públicas, por 
meio da implementação das medidas emergenciais e das reformas 
institucionais determinadas no Plano de Recuperação elaborado 
previamente pelo ente federativo que desejar aderir a esse Regime” 
(Art. 1º, §2º). O artigo 3º, caput, do referido diploma legal estabelece 

que “o Plano de Recuperação será formado por lei ou por conjunto de 
leis do Estado que desejar aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, 
por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio 

                                                
31 Em face da União, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. 
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financeiro e pelo detalhamento das medidas de ajuste, com os 
impactos esperados e os prazos para a sua adoção”. (…) Durante a 
vigência do regime, os Estados estão autorizados a contratar 
operações de crédito para (i) financiamento de programa de 

desligamento voluntário de pessoal; (ii) financiamento de auditoria do 
sistema de processamento da folha de pagamento de ativos e inativos; 
(iii) financiamento de leilões; (iv) reestruturação de dívidas com o 
sistema financeiro; (v) modernização da administração fazendária; (vi) 
antecipação de receita da privatização de empresas; e (vii) demais 
finalidades previstas no Plano de Recuperação (Artigo 11, LC n. 
159/17). Outrossim, consoante o artigo 17 da mesma lei, “na hipótese 
de inadimplência em operações de crédito com o sistema financeiro e 
instituições multilaterais, garantidas pela União e contratadas em data 
anterior à homologação do pedido de adesão ao Regime de 
Recuperação Fiscal, fica a União impedida de executar as 
contragarantias ofertadas”. (…) No presente caso, indubitavelmente, 
a abstenção judicial permitiria o colapso do Estado do Rio de Janeiro, 
a ensejar eventualmente inclusive uma intervenção federal, o que 
transferiria a responsabilidade da crise também para o governo 
federal. Essa consequência indesejada pode ser evitada nesta ação 
judicial. (…) Portanto, três premissas balizam a construção do remédio 
a ser aqui aplicado. Primeiro, qualquer intervenção judicial deve ser a 
mínima possível para alcançar a maximização dos objetivos a que se 
propõe. Segundo, a parte autora já adimpliu substancialmente as 
exigências elencadas na LC n. 159/17, com vistas a se habilitar ao 
Regime de Recuperação Fiscal. Terceiro, o objetivo da presente 
intervenção judicial, em sede de tutela provisória, é permitir que o 
Estado do Rio de Janeiro não entre em colapso e mantenha fôlego 
fiscal suficiente para conseguir efetivar as poucas medidas pendentes 
para que se habilite ao Regime de Recuperação Fiscal da LC n. 
159/17. Neste momento processual, diante das circunstâncias 
extraordinárias aqui expostas, entendo prudente apenas o 
deferimento do pedido de suspensão das contragarantias dos 
empréstimos inadimplidos pelo Estado do Rio, relativamente às 
dívidas garantidas pela União e contratadas em data anterior ao 
ajuizamento desta ação. Trata-se de circunstância iminente, que 
comprovadamente pode levar ao agravamento da crise fiscal da parte 
autora. Quanto às demais medidas, embora não se negue a respectiva 
importância para o restabelecimento da saúde financeira do Estado, 
entendo que devem ser perseguidas adequadamente por meio dos 
instrumentos da LC n. 159/17. (…) Em conclusão, percebo que se 
encontram devidamente comprovados a probabilidade do direito 
invocado, consubstanciada na superveniente aprovação da Lei 
Complementar n. 159/17, que institui o Regime de Recuperação 
Fiscal dos Estados e fornece substrato jurídico para a aplicação 
das cláusulas avençadas pela parte autora e a União no Termo de 
Compromisso para Recuperação Fiscal do Estado do Rio de 
Janeiro, bem como o bem como o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo, consubstanciado no concreto risco de 
colapso fiscal da parte autora.      
Ex positis, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência, para 
determinar que a União se abstenha de executar o bloqueio dos 
montantes relativos às contragarantias de empréstimos 
inadimplidos pelo Estado do Rio Janeiro, celebrados em data 
anterior ao ajuizamento da ação.      
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(ACO 2981 TA, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 31/05/2017, 
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 
02/06/2017 PUBLIC 05/06/2017) 
 

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, alegando, entre outras coisas, o 

reconhecimento pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso de estado de 

calamidade financeira no âmbito da Administração Estadual, que atrairia a incidência 

do art. 65 da LRF, propôs a Ação Civil Originária nº 3.271, com a finalidade de obrigar 

a União a prestar garantia contratual para permitir a contratação de empréstimo de 

até US$ 250 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento – BIRD, para o desenvolvimento e a manutenção de ajustes fiscais, 

visando à diminuição dos gastos com pessoal e o reequilíbrio das contas públicas no 

curto e médio prazo. 

A relatora da ação, Ministra Rosa Weber, em decisão monocrática referendada 

pelo Plenário, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a ré se 

abstivesse de negar a concessão de garantia, em razão de suposta desobediência da 

redução das despesas com pessoal aos limites previstos na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, com os seguintes argumentos: 

[…] este Supremo Tribunal tem deferido tutela de urgência para o 
específico fim de evitar ou remover restrições a Estado membro da 
Federação, considerados os prejuízos decorrentes para o exercício 
das funções primárias do ente político, sobretudo no tocante à 
continuidade da execução das políticas públicas. Tem-se por 
configurada, nessa linha, a presença de perigo de dano ou risco ao 
resultado útil do processo32.  

[…] A hipótese invocada pelo autor refere-se ao receio de negativa de 
prestação de garantia contratual, por parte da União, a empréstimo 
externo perante o BIRD, sob a justificativa de extrapolação dos 
limites com despesa de pessoal por parte do Poder Executivo mato-
grossense, considerando-se os limites de 60% (sessenta por cento) 
da receita corrente líquida (art. 19, II, da LRF) e de 49% (quarenta e 
nove por cento) quando da repartição de tal limite global com o 

Tribunal de Contas do Estado, o Judiciário e o Ministério Público 
Estadual (art. 20, II, “c”, da LRF).  
[…] Isso porque, segundo alega-se na inicial – confirmada no ponto 
pela manifestação da ré –, efetivamente não cumpridos os limites de 
despesas com pessoal sob a ótica da metodologia de cálculo utilizada 
pela Secretaria do Tesouro Nacional e nem alcançada a redução do 
percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes nos termos 
previstos pelo caput do citado art. 23 da LRF. Ao contrário, todavia, 
segundo também se alega na inicial, sob a ótica da metodologia 

                                                
32 Precedentes citados: ACO 2131 TA-REF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 17.5.2013), 
AC 2971 MC-REF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2012), AC 2636 MC-REF (Relª. 
Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2010) e AC 1271 MC, (Rel. Min. Eros Grau, Tribunal 
Pleno, DJ 13.4.2007). 
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empregada pelo TCE/MT até 27.11.2018, emitida por este órgão 
certidão da qual a possível extrair estar, o autor, ainda dentro do prazo 
para o atendimento de tais limites.  
[…] Para repelir o entendimento da ré e justificar o pleito de 
afastamento dos óbices para atingir o intento de obter a almejada 
garantia contratual, o autor traz os seguintes argumentos, em suma: 
a) no conflito de entendimentos entre a Secretaria do Tesouro 
Nacional e o Tribunal de Contas do Estado quanto ao atingimento dos 
limites legais, em respeito à autonomia dos entes federados e a 
competência do Tribunal de Contas Estadual, nos termos dos art. 18 
e 71, I, da Carta da República, deve prevalecer o critério deste último 
órgão; b) o reconhecimento, pela Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso, de estado de calamidade financeira no âmbito da 
Administração Estadual, atrai a incidência do art. 65 da LRF; c) o fato 
de um dos objetos do contrato ser o estabelecimento de políticas que 
conduzam à redução das despesas com pessoal, torna a hipótese 
enquadrável na exceção prevista na parte final do inciso III do art. 23 
da LRF: “ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida 
mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal” e; d) 
tratando-se de recursos a serem destinados para a quitação de uma 
dívida com o Bank of America incide, da mesma forma, a exceção do 

inciso III do § 3º do art. 23 da LRF, pois se trata de refinanciamento de 
dívida. 
[…] os argumentos listados no item “a” efetivamente impressionam e, 
a meu sentir, mostram-se suficientes, por si sós, a embasar juízo da 
presença, na hipótese, do fumus boni iuris para efeito, numa análise 

prefacial típica das feitas nesta sede, da presença de verossimilhança 
das alegações. Não é novidade a divergência de critérios entre os 
Tribunais de Contas estaduais e entes federais como argumento para 
pleito de liberações de restrições cadastrais apresentados por Estados 
membros neste Supremo Tribunal33. 
[…] para a solução do pleito antecipatório, numa análise prefacial, seja 
pelo que dispõem os mencionados dispositivos da Constituição 
Federal, bem como pelo contido na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
por previsão expressa nos termos de seu art. 59, II e § 2º, não há como 
desconsiderar a competência do Tribunal de Contas para o cálculo do 
cumprimento ou não do limite em questão. E não há na lei, a princípio, 
competência de “recálculo” pelo Tesouro Nacional34. 
[…] Nessa esteira, portanto, há elementos a evidenciar o fumus boni 
iuris ou a probabilidade do direito do autor, para fins de concessão de 

tutela de urgência, quanto ao argumento do cumprimento dos limites 
de despesa com pessoal nos termos do certificado pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso. A reforçar tal entendimento, milita 
em favor da tese do autor a presunção de boa-fé – porque respaldada 
em cálculo de órgão técnico com competência legal e constitucional 
para tal mister –, acrescida da transparente informação de que tal 
órgão passou a adotar metodologia de cálculo análoga à da ré, a 
conduzir para a uniformidade do sistema, ainda que com adoção de 
regra de transição a priori, a respaldar a razoabilidade e a 

                                                
33 Precedentes citados: AC 2648 (Rel. Ministro Eros Grau, decisão monocrática, DJe 22.6.2010), AC 
2588 MC (Rel. Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 12.4.2010, referendada no Tribunal 
Pleno, DJe 11.6.2010), ACO 1410 (Rel. Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 05.10.2015) e 
ACO 1154 AgR (Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 09.5.2018). 
34 Conflito de interpretação entre Tribunal de Contas e Secretaria do Tesouro Nacional, precedente: AC 
2026-MC-AgR (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 02.6.2008). 
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proporcionalidade desejáveis no trato de hipóteses como tais, em que 
em jogo complexas equações típicas das finanças públicas, com 
expressivas cifras. 
No que pertine a inocorrência de irreversibilidade do provimento, por 
se tratar de cumprimento de limites para fins de obtenção de garantia 
contratual, registro primeiramente as alegações da parte autora, no 
sentido de que como contragarantia do aval fornecido pela União, as 
receitas do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e dos seus 
próprios impostos, consoante autorização expressa da própria Lei 
Estadual nº 10.862, de 04.4.2019, que autorizou o Poder Executivo a 
contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, além do Fundo de 
Apoio às Exportações (FEX), pago anualmente ao Estado de Mato 
Grosso, no importe de mais de R$ 400 milhões de reais35. 
[…] O periculum in mora, a seu turno, resta demonstrado, consoante 
alegações do autor, especialmente por se tratar, o almejado 
empréstimo, de incremento do fluxo de caixa do Estado de Mato 
Grosso da ordem de R$ 780.000.000,00 (setecentos e oitenta milhões 
de reais) a curto prazo (até 2022), a permitir a consecução de políticas 
públicas, pagamento de restos a pagar (na ordem de R$ 3,5 bilhões 
de reais) e a recondução do pagamento do funcionalismo público 
dentro do mês trabalhado. O atraso salarial do funcionalismo por si só 
evidencia situação embasadora, pelo caráter alimentar, do risco da 
demora do provimento perseguido.     
 
(ACO 3271 TP, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 
24/06/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 
DIVULG 26/06/2019 PUBLIC 27/06/2019) 
 

Considerando as decisões favoráveis à suspensão da execução de 

contragarantias pactuadas com a União em favor de Estados em situações de 

calamidade financeira semelhantes à sua, na qual encontrava-se em risco a prestação 

de serviços públicos essenciais, o Estado de Goiás ajuizou a Ação Civil Originária nº 

3.262, com pedido de liminar, pleiteando a suspensão da execução de contragarantias 

de contratos, a não inclusão nos cadastros federais de inadimplência em razão da 

mora no pagamento de parcelas de financiamentos e a imediata devolução de valores 

bloqueados a título de contragarantia. Diante das circunstâncias apresentadas, o 

relator, Ministro Gilmar Mendes, decidiu: 

[…] defiro, em parte, os pedidos do Estado de Goiás, 
determinando que a União: 1) permita o ingresso do Estado de Goiás 

no regime de recuperação fiscal (RFF) previsto na Lei Complementar 
159/2017, com a suspensão da execução das contragarantias dos 6 
(seis) contratos delineados nesta demanda, pelo prazo inicial de 6 
(seis) meses, sem prejuízo de posterior reavaliação; 2) abstenha-se 

                                                
35 Afastar óbice para concessão de garantias contratuais por parte da União, precedente: AC 2228 (Rel. 
Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJe 11.12.2008), AC 2959 MC (Rel. Ministro Ayres Britto, 
DJe 23.8.2011), AC 2403 MC-ED-Ref (Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2009) e 
AC 2197 MC (Rel. Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 21.11.2008, referendada no 
Tribunal Pleno, DJe 13.11.2009). 
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de inscrever o ente federado em cadastros restritivos em decorrência 
desses fatos, até que seja finalizada esta demanda; e 3) restitua os 
valores porventura bloqueados ou descontados, caso tenha ocorrido 
a execução do bloqueio e/ou contragarantia.  
Determino ainda: 4) a suspensão do pagamento das parcelas dos 6 
(seis) contratos ora identificados – pelo prazo inicial de 6 (seis) meses 
–, ficando condicionada ao comprometimento do Estado com as 
diretrizes da Lei Complementar 159/2017, mais notadamente com o 
programa de ajuste de suas contas, por meio da aprovação de lei 
estadual contendo um Plano de Recuperação (§ 1º do art. 2º da LC 
159/2017); 5) que o Estado de Goiás protocole, no prazo máximo de 
6 (seis) meses a contar da intimação desta decisão, do pedido de 
ingresso no Regime de Recuperação Fiscal no Ministério da Fazenda, 
apresentando o Plano de Recuperação, nos termos da Lei 
Complementar 159/2017 e do Decreto 9.109/2017; 6) a análise, pela 
União, do preenchimento dos requisitos legais sobre a possibilidade 
de o Estado de Goiás ingressar no RRF, superado o óbice presente 
no inciso I do art. 3º da Lei Complementar 159/2017 e considerado o 
preenchimento do disposto no II do art. 3º da Lei Complementar 
159/2017, ao computar as despesas com inativos, pensionistas e o 
dispêndio com imposto de renda do quadro funcional do Ente 
subnacional. Fica o Estado-autor ciente que, caso não sejam 
cumpridas as determinações contidas na LC 159/2017 e no Decreto 
9.109/2017, a seu cargo, ou na hipótese de a União indeferir o pedido 
de ingresso no RRF por outros motivos ou, ainda, surjam outros 
questionamentos legais impeditivos (ora desconhecidos), a tutela de 
urgência destes autos poderá ser modificada ou revogada, a qualquer 
tempo, na forma do art. 296 do CPC. 
  
(ACO 3262 TP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 
19/06/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 
DIVULG 21/06/2019 PUBLIC 24/06/2019) 

Ou seja, revendo as decisões proferidas até aqui pelos ministros do STF, em 

que pese estas não tenham se manifestado conclusivamente sobre a tese de a 

situação de calamidade financeira caracterizar uma das espécies do gênero 

calamidade pública, as mesmas foram sensíveis à situação dos Estados e 

reconheceram que o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados fornece substrato 

jurídico para permitir aos Estados contratarem operações de crédito além dos limites 

impostos pela LRF, desde que para as finalidades previstas no Plano de 

Recuperação. 

 

3.4 O Regime de Recuperação Fiscal 

O Regime de Recuperação Fiscal (RRF), aprovado pela Lei Complementar 

nº 159, de 19 de maio de 2017, foi instituído para fornecer aos Estados e ao Distrito 

Federal instrumentos para possibilitar o ajuste das contas daqueles com graves 

desequilíbrios financeiros, além de complementar e fortalecer a LRF. 
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A adesão ao RRF requer que o Estado36 atenda, cumulativamente, a três 

requisitos, consoante o disposto no Art. 3º: receita corrente líquida anual menor que a 

dívida consolidada ao final do exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão; 

despesas liquidadas com pessoal, com juros e amortizações, que somados 

representam, no mínimo, 70% da receita corrente líquida aferida no exercício 

financeiro anterior ao pedido de adesão; e valor total de obrigações contraídas maior 

que as disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa de recursos sem vinculação. 

A verificação dos requisitos de entrada (legais e fiscais), de acordo com o 

disposto no Art. 4º, ocorrerá após o pedido de adesão ter sido protocolado contendo, 

no mínimo, a comprovação de que:  

I - as leis a que se refere o Art. 2º estejam em vigor37;  

                                                
36 O RRF não está disponível aos Municípios, pelo menos por enquanto. 
37 Art. 2º. O Plano de Recuperação será formado por lei ou por conjunto de leis do Estado que desejar 
aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, por diagnóstico em que se reconhece a situação de 
desequilíbrio financeiro e pelo detalhamento das medidas de ajuste, com os impactos esperados e os 
prazos para a sua adoção. 
§ 1º A lei ou o conjunto de leis de que trata o caput deste artigo deverá implementar as seguintes 
medidas: 
I - a autorização de privatização de empresas dos setores financeiro, de energia, de saneamento e 
outros, na forma do inciso II do § 1º do art. 4º, com vistas à utilização dos recursos para quitação de 
passivos; 
II - a adoção pelo Regime Próprio de Previdência Social mantido pelo Estado, no que couber, das 
regras previdenciárias disciplinadas pela Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015; 
III - a redução dos incentivos ou benefícios de natureza tributária dos quais decorram renúncias de 
receitas instituídos por lei estadual ou distrital, de, no mínimo, 10% a.a., ressalvados aqueles 
concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições e aqueles instituídos na forma 
estabelecida pela alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal; 
IV - a revisão do regime jurídico único dos servidores estaduais da administração pública direta, 
autárquica e fundacional para suprimir benefícios ou vantagens não previstos no regime jurídico único 
dos servidores públicos da União; 
V - a instituição, se cabível, do regime de previdência complementar a que se referem os §§ 14, 15 e 
16 do art. 40 da Constituição Federal; 
VI - a proibição de realizar saques em contas de depósitos judiciais, ressalvados aqueles permitidos 
pela Lei Complementar no 151, de 5 agosto de 2015, enquanto não houver a recomposição do saldo 
mínimo do fundo de reserva, de modo a assegurar o exato cumprimento do disposto na referida Lei 
Complementar; 
VII - a autorização para realizar leilões de pagamento, nos quais será adotado o critério de julgamento 
por maior desconto, para fins de prioridade na quitação de obrigações inscritas em restos a pagar ou 
inadimplidas. 
§ 2º O prazo de vigência do Plano de Recuperação será fixado na lei que o instituir, conforme estimativa 
recomendada pelo Conselho de Supervisão, e será limitado a 36 meses, admitida 1 prorrogação, se 
necessário, por período não superior àquele originalmente fixado. 
§ 3º O conjunto de dívidas a ser submetido aos leilões de pagamento de que trata o inciso VII do § 1º 
deste artigo e a frequência dos leilões serão definidos no Plano de Recuperação. 
§ 4º É facultado ao Estado, em substituição ao previsto no inciso IV do § 1º deste artigo, aprovar lei de 
responsabilidade fiscal estadual que conterá regras para disciplinar o crescimento das despesas 
obrigatórias. 
§ 5º  Na hipótese de o pré-acordo previsto no § 4º do art. 3º demonstrar a superioridade dos valores 
dos ativos ofertados para privatização nos termos do inciso I do § 1º deste artigo em relação ao 
montante global de reduções extraordinárias previstas no art. 9º ou aos valores necessários à obtenção 
do equilíbrio fiscal, o Ministério da Fazenda poderá dispensar o Estado de privatizar o excedente dos 
ativos. 
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II - as privatizações de empresas estatais autorizadas na forma do 
inciso I do § 1º do Art. 2º gerarão recursos suficientes para a quitação 
de passivos, segundo os critérios definidos pelo Ministério da 
Fazenda;  
III - os requisitos previstos nos incisos do caput do Art. 3º tenham sido 

atendidos. 

O prazo para aprovação do ingresso do Estado no RRF, após a entrega da 

solicitação à Secretaria do Tesouro Nacional, é de até 25 dias. A Secretaria do 

Tesouro Nacional possui até 5 dias para avaliar os requisitos fiscais de entrada, 

enquanto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional possui outros 10 dias para 

avaliar os requisitos legais, antes de o Conselho Supervisor se pronunciar e o 

Ministério da Fazenda recomendar ou não ao Presidente a homologação. 

Durante a vigência do RRF, nos termos do Art. 8º, são vedados ao Estado: 

I - a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração de membros dos Poderes ou de órgãos, 
de servidores e empregados públicos e de militares, exceto aqueles 
provenientes de sentença judicial transitada em julgado, ressalvado o 
disposto no inciso X do caput do art. 37 da Constituição Federal; 
II - a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de 
despesa; 
III - a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de 
despesa; 
IV - a admissão ou a contratação de pessoal, a qualquer título, 
ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção que não 
acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacância de 
cargo efetivo ou vitalício; 
V - a realização de concurso público, ressalvadas as hipóteses de 
reposição de vacância; 
VI - a criação ou a majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, 
verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza em favor 
de membros dos Poderes, do Ministério Público ou da Defensoria 
Pública, de servidores e empregados públicos e de militares; 
VII - a criação de despesa obrigatória de caráter continuado; 
VIII - a adoção de medida que implique reajuste de despesa 
obrigatória acima da variação anual do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), ou de outro que vier a substituí-lo, ou da 
variação anual da receita corrente líquida apurada na forma do inciso 
IV do caput do art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, o que for menor; 
IX - a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita, ressalvados os 
concedidos nos termos da alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 
da Constituição Federal; 
X - o empenho ou a contratação de despesas com publicidade e 
propaganda, exceto para as áreas de saúde, segurança, educação no 
trânsito e outras de demonstrada utilidade pública; 
XI - a celebração de convênio, acordo, ajuste ou outros tipos de 
instrumentos que envolvam a transferência de recursos para outros 
entes federativos ou para organizações da sociedade civil, 
ressalvados: 
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a) aqueles necessários para a efetiva recuperação fiscal; 
b) as renovações de instrumentos já vigentes no momento da adesão 
ao Regime de Recuperação Fiscal; 
c) aqueles decorrentes de parcerias com organizações sociais e que 
impliquem redução de despesa, comprovada pelo Conselho de 
Supervisão de que trata o art. 6º; 
d) aqueles destinados a serviços essenciais, a situações 
emergenciais, a atividades de assistência social relativas a ações 
voltadas para pessoas com deficiência, idosos e mulheres jovens em 
situação de risco e, suplementarmente, ao cumprimento de limites 
constitucionais; 
XII - a contratação de operações de crédito e o recebimento ou a 
concessão de garantia, ressalvadas aquelas autorizadas no âmbito do 
Regime de Recuperação Fiscal, na forma estabelecida pelo art. 11. 
Parágrafo único. O Regime de Recuperação Fiscal impõe as 
restrições de que trata o caput deste artigo a todos os Poderes, aos 

órgãos, às entidades e aos fundos do Estado. 

Entre os benefícios da adesão ao RRF, além da redução extraordinária integral 

das prestações relativas aos contratos de dívidas administrados pela Secretaria do 

Tesouro Nacional (Art. 9º) e da possibilidade de contratar operações de crédito para 

as finalidades listadas no Art. 11, está a suspensão, durante a sua vigência, da 

aplicação de dispositivos da LRF (Art. 10), a saber: I - art. 23, ressalvado o disposto 

no inciso I do § 3º; II - alíneas “a” e “c” do inciso IV do § 1º do art. 25, ressalvada a 

observância ao disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal; e III - art. 31. 

4 Parecer Prévio: Estudos de Caso 

O presente capítulo consiste no objetivo principal desta pesquisa, que é trazer 

luz à fundamentação utilizada, pelos Tribunais de Contas, para emitirem parecer 

prévio favorável ou contrário à aprovação das contas de governo. 

Somente conhecendo tais razões torna-se possível, no capítulo seguinte, 

explorar a hipótese de a ausência de norma dispondo sobre os motivos e razões 

idôneos para ensejar um parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo 

ter contribuído para que estes Estados tenham chegado a situação de calamidade 

financeira na qual se encontram. 

O escopo da pesquisa foi delimitado para a análise dos últimos cinco pareceres 

prévios emitidos pelos Tribunais de Contas dos Estados de Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Roraima. 
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Convém observar que, durante esses anos, o Brasil atravessou um período de 

profunda instabilidade política e de recessão econômica, que culminou com o 

impeachment da então Presidente Dilma Vana Rousseff, em 31 de agosto de 2016, 

após ter sido afastada do cargo, em 12 de maio de 2016, devido à instauração do 

processo de impedimento pela Câmara dos Deputados. 

Ademais, a despeito do disposto no Art. 167, III, da CRFB38 (“Regra de Ouro”), 

e no Art. 4º, I, “a”, da LRF39, que visam ao equilíbrio entre receitas e despesas, tendo 

em vista a gravidade da crise, passaram-se a aprovar leis orçamentárias prevendo 

déficits orçamentários. 

 

4.1 Estado do Rio de Janeiro 

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, reproduzindo normas de 

observância obrigatória da CRFB, atribui ao Governador do Estado a 

responsabilidade de prestar as contas referentes ao exercício anterior anualmente à 

Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da Sessão 

Legislativa (Art. 145, XIII, CE); ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

(TCE-RJ) a competência para apreciá-las mediante parecer prévio, a ser elaborado 

em até sessenta dias a contar de seu recebimento (Art. 123, I, CE); e à Assembleia 

Legislativa o dever de julgá-las e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos 

de Governo, procedendo à tomada de contas, quando não apresentadas dentro de 

sessenta dias, após a abertura da Sessão Legislativa (Art. 99, VIII, CE). 

O parecer prévio emitido pelo TCE-RJ apresenta sua estrutura dividida em 

fundamentação e conclusão. A fundamentação é composta por uma série de 

considerações que, em conjunto, justificariam a conclusão alcançada.  

A conclusão, por sua vez, faz referência a ressalvas, irregularidades, 

impropriedades40, determinações, recomendações e comunicações contidas no Voto 

do Conselheiro Relator, podendo ser favorável, favorável com ressalvas ou contrária 

                                                
38 Art. 167. São vedados: […] III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das 
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com 
finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; 
39 Art. 4º. A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e: I 
- disporá também sobre: a) equilíbrio entre receitas e despesas; 
40 A Lei Orgânica do TCE-RJ define irregularidade como qualquer ação ou omissão contrárias a 
legalidade, ou à legitimidade, à economicidade, à moral administrativa ou ao interesse público (Art. 8º, 
IV) e impropriedade como qualquer falta de natureza formal (Art. 20, II). 
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à aprovação das Contas de Governo, segundo a aplicação das diretrizes dispostas no 

Art. 20 da Lei Orgânica do TCE-RJ, Lei Complementar nº 63/1990, in verbis: 

Art. 20 - As contas serão julgadas: 
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a 

exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade e a legitimidade 
dos atos do responsável; 
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou 

qualquer outra falta de natureza formal ou, ainda, a prática de ato 
ilegal, ilegítimo ou antieconômico que não seja de natureza grave e 
não represente injustificado dano ao erário; 
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes 

ocorrências: 
a) grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou 
patrimonial; 
b) injustificado dano ao erário, decorrente de ato ilegal, 
ilegítimo ou antieconômico; 

c) desfalque, desvio de dinheiros, bens e valores públicos. 
Parágrafo único. O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no 
caso de reincidência no descumprimento de determinação de que 

o responsável tenha tido ciência, feita em processo de prestação ou 
tomada de contas anterior. (grifos adicionados) 

 
Ou seja, as contas de governo, que objetivam demonstrar o cumprimento do 

orçamento, dos planos e programas de governo, precisam, pelo menos, expressar, de 

forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade e a 

legitimidade dos atos do responsável, para que o parecer prévio lhe seja favorável à 

aprovação. Assim como, quando as contas evidenciarem impropriedade ou qualquer 

outra falta de natureza formal ou a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico 

que não seja de natureza grave e não represente injustificado dano ao erário, o 

parecer prévio deve ser emitido na modalidade favorável com ressalva, bem como o 

Tribunal deve determinar a adoção de medidas necessárias à correção das 

impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outras 

semelhantes, consoante o Art. 22 do mesmo diploma legal. 

Ademais, quando for comprovado (i) a ocorrência de grave infração à norma 

legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou 

patrimonial; (ii) injustificado dano ao erário, decorrente de ato ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico; (iii) desfalque, desvio de dinheiros, bens e valores públicos; ou (iv) da 

mesma maneira, quando for constatado a reincidência no descumprimento de 

determinações, o parecer prévio deve ser contrário à aprovação das contas de 

governo. 
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Quanto a análise no caso concreto, a Tabela 1 apresenta as principais 

informações referentes aos pareceres prévios das contas do Governo do Estado dos 

exercícios de 2014 a 2018. Oportuno se torna dizer que, neste período, o TCE-RJ 

passou por uma profunda transformação. Na manhã do dia 29 de março de 2017, com 

exceção da Conselheira Marianna Montebello Willeman, que atualmente ocupa a 

Presidência do Tribunal, todos os demais Conselheiros foram afastados de suas 

funções, acusados de corrupção e lavagem de dinheiro41. Ou seja, cumpre destacar 

que os três últimos pareceres prévios, dos exercícios de 2016, 2017 e 2018, foram 

emitidos após este evento. 

 
Tabela 1: Informações sobre os pareceres prévios do TCE-RJ analisados. 

Cumpre, ainda, destacar que estes três últimos pareceres foram emitidos sob 

a influência de o Governador, com o objetivo de se beneficiar do disposto no Art. 65 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, ter decretado Estado de Calamidade Pública no 

âmbito da administração financeira do estado, cujo reconhecimento pela Assembleia 

Legislativa se deu por meio da Lei Estadual nº 7.483/2016. 

No Parecer Prévio do Exercício de 2016, há menção ao fato de a juridicidade 

do estado de calamidade financeira ter sido submetida à análise do Supremo Tribunal 

Federal, no âmbito da Ação Cível Originária nº 2.981/RJ, e de que a Lei Estadual nº 

7.483/2016, por gozar de presunção de constitucionalidade, imporia a adoção das 

medidas preconizadas pelo Art. 65 da LRF. 

Por sua vez, nos Pareceres Prévios dos Exercício de 2017 e 2018, considera-

se o fato da Lei Estadual nº 7.629, de 9 de junho de 2017, ter autorizado o Poder 

Executivo a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal42. 

A análise dos pareceres prévios revelou os fundamentos que os nortearam, 

manifestados por meio de uma série de considerações feitas anteriormente à 

                                                
41 G1. Saiba quem são os conselheiros do TCE-RJ envolvidos na Operação Quinto do Ouro. RJTV, Rio 
de Janeiro, 29 mar. 2017. Disponível em: < https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/saiba-quem-sao-
os-conselheiros-do-tce-rj-envolvidos-na-operacao-quinto-do-ouro.ghtml>. Acesso em: 30 nov. 2019. 
42 Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro é o único estado a fazer parte do Regime de Recuperação 
Fiscal, tendo o seu pedido sido homologado em 06 de setembro de 2017. Os estados de Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e Goiás ainda estão no processo para terem seus pedidos homologados (TESOURO 
NACIONAL. Regime de Recuperação Fiscal. Disponível em: <http://www.tesourotransparente.gov.br/ 
temas/estados-e-municipios/regime-de-recuperacao-fiscal-rrf>. Acesso em: 2 dez. 2019.). 

Exercício 2014 2015 2016 2017 2018
Conselheiro-Relator Aloysio Neves José Gomes Graciosa Marianna Montebello Willeman Marcelo Verdini Maia Andrea Siqueira Martins (Substituta)

Procurador Horácio Machado Medeiros Sergio Paulo de Abreu Martins Sergio Paulo de Abreu Martins Sergio Paulo de Abreu Martins Sergio Paulo de Abreu Martins

Governador 

Responsável

Sérgio Cabral Filho

Luiz Fernando de Souza
Luiz Fernando de Souza Luiz Fernando de Souza Luiz Fernando de Souza Luiz Fernando de Souza
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conclusão, que são apresentadas na Tabela 2 abaixo sob a forma da existência (“sim”) 

ou não de violação a determinado dispositivo normativo. 

  

Tabela 2: Motivos e razões que fundamentaram os pareceres prévios do TCE-RJ. 

Observa-se que, a despeito da profunda e profícua análise do Corpo Instrutivo 

sob os mais diversos tópicos, cujos os mais relevantes estão listados na Tabela 2, os 

Conselheiros fundamentaram suas posições apenas em alguns deles, deixando de 

mencionar os demais, o que não significa que a violação não tenha sido cometida. 

Nos Exercícios de 2014 e 2015, cujos pareceres prévios foram favoráveis à 

aprovação das contas de governo, chama atenção o fato de no documento afirmar 

que as contas de governo “foram elaboradas com observância às disposições legais 

pertinentes”, apesar da existência de diversas ressalvas que caracterizam 

irregularidades e impropriedades à luz da Constituição Federal e da LRF. 

Nos Exercícios de 2016 a 2018, cujos pareceres prévios foram contrários à 

aprovação das contas de governo, a análise foi coerente com o disposto no Art. 20 da 

Lei Orgânica do TCE-RJ. 

A Tabela 3 procura descrever os pareceres prévios em números, para permitir 

ao leitor fazer um confronto entre a situação verificada e o parecer emitido, 

apresentando: a quantidade verificada de ressalvas, irregularidades, impropriedades, 

fatos e observações; a quantidade de deliberações tomadas frente ao que foi 

verificado, entre determinações, recomendações, comunicações, expedições de 

ofícios e determinações internas; a análise do cumprimento das determinações 

exaradas pelo Tribunal no exercício anterior e o percentual destas que não haviam 

2014 2015 2016 2017 2018

a disposições legais e normativas não* não* sim sim –

ao equilíbrio fiscal (Art. 1º, §1º, LRF) não – – – sim

a despesas no fim do mandato (Art. 42, LRF) não n/a n/a n/a sim

realizar Operações de Crédito em montante superior às despesas de capital (Art. 167, III, CRFB; Art. 53, §1º, I, LRF) – não – – –

ao limite máximo de 60% da RCL para o total da Despesa com Pessoal Consolidado (Art. 19, II, LRF) – não – – –

ao limite máximo de 49% da RCL para o total da Despesa com Pessoal do Poder Executivo (Art. 20, II, c, LRF) – não – – –

não aplicar pelo menos 25% da RCL na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212, CRFB) – não – sim sim

não aplicar pelo menos 95% dos recursos do FUNDEB no exercício (Art. 21, Lei 11.494/07) – não – – –

não aplicar pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica (Art. 22, Lei 11.494/07) – não – – –

não aplicar pelo menos 12% da RCL em Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, II, §2º, CRFB; Art. 77, II e §4º, ADCT e Art. 6, LC 141/12) – não sim sim sim

ao limite máximo de 200% da RCL para Dívida Consolidada Líquida (Art. 3º, I, RSF 40/01 e Art. 30, LRF) – não – – –

ao limite máximo de 22% da RCL para garantias e contragarantias concedidas (Art. 9º, RSF 43/01) – não – – –

ao limite máximo de 16% da RCL para operações de crédito (Art. 7º, I, RSF 43/01) – não – – –

pepasses ao FUNDEB em montante inferior ao determinado no Art. 3º da Lei 11.494/07 – – sim – –

não aplicar em Ações e Serviços Públicos de Saúde a diferença entre o montante não aplicado no exercício anterior (Art. 25, LC 141/12) – – – sim sim

não movimentar os recursos de Saúde integralmente por meio do Fundo Estadual de Saúde (Arts. 2º, § único, 14 e 16, LC 141/12) – – sim sim –

não transferir ao Fundo Estadual de Saúde a cota financeira prevista no Art. 6º da LC 141/12 – – – sim sim

não repassar ao Rioprevidência as contribuições previdenciárias patronais e dos servidores (Art. 149, §1º, e 195, I e II, CRFB) – – – sim sim

Cancelamento de restos a pagar processados (Arts. 1º, §1º, e 48, II, LRF, e Arts. 36, 63, 85 e 90 da Lei 4.320/64) – – – – sim

Realização de despesa sem o devido registro contábil (Art. 50, II, LRF e Arts. 60, 85, 89 e 90 da Lei 4.320/64) – – – – sim

Repasses aos Municípios em desacordo com o Art. 158, III e IV, CRFB – – – – sim

não aplicar pelo menos 2% da Receita Tributária Líquida na FAPERJ (Art. 332, CE) – não sim sim sim

não destinar recursos ao Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Art. 263, CE) – não – – sim

não destinar recursos ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (Lei Estadual 4.056/02) – não – – sim

não incluir na base de cálculo do FUNDEB as parcelas referentes ao adicional de ICMS e das multas da Lei Complementar Estadual nº 134/09 – – – sim sim

* Exceto quanto às ressalvas apontadas;       – Não considerado para fundamentar a conclusão;       n/a  Não se aplica 

Violação
Exercício
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sido sanadas, nem parcialmente, ao término do exercício referente ao parecer prévio 

em questão; e, por fim, a conclusão do parecer prévio emitido. 

 

Tabela 3: Pareceres Prévios do TCE-RJ em números. 

Observa-se da Tabela 3 que, ano após ano, há a reincidência no 

descumprimento de determinações, o que, por si só, já seria suficiente para ensejar o 

parecer prévio contrário à aprovação das contas, nos termos do Art. 20, parágrafo 

único da Lei Orgânica do TCE-RJ. 

Em se tratando das contas dos Governadores do Estado do Rio de Janeiro, 

mister se faz destacar que os ex-governadores Sérgio Cabral Filho e Luiz Fernando 

de Souza, responsáveis no período analisado, foram presos, acusados de corrupção, 

sendo que o último enquanto ainda estava no exercício do mandato43. 

Em que pese o cenário observado nos cinco anos estudados, bem como os 

pareceres prévios contrários à aprovação das contas de governo emitidos pelo 

Tribunal de Contas do Estado, a Assembleia Legislativa decidiu aprová-las todas, sem 

exceção, por meio dos Decretos Legislativos nos. 1/2015, 1/2017, 2/2017, 2/2018 e 

1/2019. 

Por fim, cabe mencionar que o próprio TCE-RJ tem adotado medidas para 

contribuir diretamente com a reestruturação fiscal do Estado, como acontece, por 

exemplo, quando economiza os recursos que lhe foram destinados pela Lei 

                                                
43 O ex-governador Sérgio Cabral Filho se encontra preso desde novembro de 2016, tendo sido 
condenado em 11 processos que se desdobraram da Operação Lava-Jato e suas penas, até o 
momento, somam 233 anos e 11 meses de prisão, e o ex-governador Luiz Fernando de Souza “Pezão” 
foi preso em novembro de 2018 (RODRIGUES, Léo. Cabral será transferido para prisão em Niterói 
onde está Pezão. Agência Brasil, Brasília, 3 out. 2019. Disponível em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/ 
justica/noticia/2019-10/cabral-sera-transferido-para-prisao-em-niteroi-onde-esta-pezao>. Acesso em: 
30 nov. 2019). 

2014 2015 2016 2017 2018

Ressalvas 20 15 – – –

Irregularidades – – 4 8 14

Impropriedades – – 25 31 31

Fatos – – 20 19 13

Observações 57 4 3 5 5

Determinações 66 47 54 63 68

Recomendações 1 4 3 5 5

Comunicações – – 3 5 8

Ofícios Expedidos – 1 2 3 3

Determinações Internas – 9 5 2 2

Cumpridas 13 15 9 13 8

Cumpridas Parcialmente 8 9 4 9 17

Não Cumpridas 36 32 32 31 34

Dispensadas por perda de objeto 3 7 1 1 4

Cumprimento a ser verificado 0 3 1 0 0

Pecentual de desconformidades 

não sanadas, nem parcialmente, 

ao término do exercício

60,00% 53,03% 70,21% 57,41% 53,97%

favorável favorável contrário contrário contrário
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Orçamentária Anual e autoriza o Poder Executivo a não repassar integralmente os 

valores dos duodécimos ou devolve recursos para o caixa do Estado44. 

 

4.2 Minas Gerais 

A Constituição do Estado de Minas Gerais, reproduzindo normas de 

observância obrigatória da CRFB, atribui ao Governador do Estado a 

responsabilidade de prestar as contas referentes ao exercício anterior anualmente à 

Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias da abertura da sessão legislativa 

ordinária (Art. 90, XII, CE); ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-

MG) a competência para apreciá-las mediante parecer prévio, a ser elaborado em até 

sessenta dias contados de seu recebimento (Art. 76, I, CE); e à Assembleia Legislativa 

o dever de julgá-las (Art. 62, XX, CE). 

O parecer prévio emitido pelo TCE-MG, diferentemente do TCE-RJ, não 

apresenta uma seção de fundamentação anteriormente a parte deliberativa que, por 

sua vez, faz referência a ressalvas, recomendações e determinações, podendo 

concluir pela aprovação das contas, aprovação das contas com ressalva e rejeição 

das contas, segundo dispõe a Lei Orgânica do TCE-MG, Lei Complementar 

nº 102/2008, sobre a deliberação em parecer prévio, nos seguintes termos: 

Art. 45 – A emissão do parecer prévio poderá ser: 
I – pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada, de forma 

clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a 
compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os 
resultados da execução orçamentária, a correta realocação dos 
créditos orçamentários e o cumprimento das normas constitucionais e 
legais; 
II – pela aprovação das contas, com ressalva, quando ficar 

caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais 
recomendações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal; 
III – pela rejeição das contas, quando caracterizados atos de gestão 

em desconformidade com as normas constitucionais e legais. 
 

De acordo com o Art. 232 do Regimento Interno do TCE-MG (Resolução nº 

12/2008), o parecer prévio será conclusivo quanto à observância das normas 

constitucionais e legais e quanto à situação financeira, orçamentária, contábil e 

patrimonial do Estado em 31 de dezembro, devendo o relatório técnico que o 

acompanha conter a análise detalhada das contas apresentadas pelo Governador, 

                                                
44 O GLOBO. TCE-RJ devolve R$ 85 milhões ao Governo do Rio. O Globo, Rio de Janeiro, 30 nov. 
2019. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/tce-rj-devolve-85-milhoes-ao-governo-do-rio-
24111002>. Acesso em: 30 nov. 2019. 
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bem como elementos e informações sobre o cumprimento das metas estabelecidas 

nos instrumentos de planejamento governamental e seus reflexos no desenvolvimento 

econômico e social do Estado. A elaboração deste relatório técnico compete à 

Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do 

Estado – Cfamge. 

O Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas 

Gerais é dividido em: introdução; análise econômica; planejamento governamental e 

orçamento; execução da lei orçamentária anual; gestão fiscal; recursos vinculados por 

determinação constitucional ou legal; função educação/eixo de educação e cultura; 

função saúde/eixo saúde e proteção social; função segurança pública/eixo segurança 

pública; função gestão ambiental/eixo desenvolvimento produtivo, científico e 

tecnológico; análise das demonstrações contábeis; avaliação do cumprimento das 

recomendações de exercícios anteriores; e conclusão. 

As principais informações referentes aos pareceres prévios do TCE-MG 

selecionados para análise são apresentadas na Tabela 4 abaixo. 

 

Tabela 4: Informações sobre os pareceres prévios do TCE-MG analisados. 

Cumpre destacar que os três últimos pareceres foram emitidos sob a influência 

do Decreto nº 47.101/16, que estabeleceu situação de calamidade financeira em 

razão do crescente déficit financeiro provocado pela dificuldade de arrecadação de 

receitas originárias, cujo reconhecimento pela Assembleia Legislativa se deu por meio 

da Resolução nº 5.513, de 12 de dezembro de 2016. No entanto, com esteio em 

entendimentos legais e doutrinários, a equipe técnica entendeu não ser razoável “o 

elastecimento interpretativo do art. 65 da LRF para abranger situações de 

precariedade econômica e financeira de qualquer ente federativo, principalmente para 

motivar o desequilíbrio financeiro das contas públicas”, bem como que “quaisquer 

efeitos do decreto de calamidade financeira não têm suporte para afastar os 

comandos constitucionais e infraconstitucionais acerca do equilíbrio orçamentário e 

financeiro do Estado”, especialmente as normas que impõem aplicação mínima em 

Saúde e Educação45. 

                                                
45 TCE-MG. Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais, 
Exercício 2016. Diretoria de Controle Externo do Estado, Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação 
da Macrogestão Governamental do Estado. Belo Horizonte, 2017, fls. 96-101. 

Exercício 2014 2015 2016 2017 2018

Conselheiro-Relator Gilberto Diniz Wanderley Ávila Adriene Andrade Sebastião Helvecio José Alves Viana

Procurador Daniel de Carvalho Guimarães Daniel de Carvalho Guimarães Daniel de Carvalho Guimarães Elke Andrade Soares de Moura Elke Andrade Soares de Moura

Governador 

Responsável

Antonio Augusto Junho Anastasia

Alberto Pinto Coelho Júnior
Fernando Damata Pimentel Fernando Damata Pimentel Fernando Damata Pimentel Fernando Damata Pimentel
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Assim, a Tabela 5 abaixo reflete a análise do Corpo Instrutivo do TCE-MG 

acerca da verificação de possíveis violações que teriam o condão de ensejar um 

parecer prévio pela rejeição das contas. 

 

Tabela 5: Motivos e razões que fundamentaram os pareceres prévios do TCE-MG. 

Observa-se que, nos quatro exercícios em cujo parecer prévio já foi emitido46, 

há violações a dispositivos legais e constitucionais; entretanto, em todos o parecer 

prévio emitido foi pela aprovação das contas, sendo que no do exercício de 2017 

consta ressalva, como mostra a Tabela 6.  

Verificou-se, por exemplo, em todos os exercícios, o cancelamento de 

empenhos liquidados do Poder Executivo, configurando violação aos Arts. 1º, §1º, e 

48, §1º, II, da LRF47 e aos Arts. 36, 63, 85 e 90 da Lei Federal nº 4.320/196448, e cujo 

                                                
46 O Parecer Prévio do Exercício de 2018 ainda se encontra em fase de discussão e votação. Em 
consulta realizada no dia 2 dez. 2019, o Processo nº 1066559 encontrava-se com carga para o 
Gabinete do Conselheiro Cláudio Couto Terrão, desde 17/10/2019, fruto de vista concedida. 
47 Art. 1º. Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 
§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições 
no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 
de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 
§ 1º A transparência será assegurada também mediante: 
[…] 
II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; 
48 Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de 
dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas. 

2014 2015 2016 2017 2018

ao equilíbrio fiscal (Art. 1º, §1º, LRF) não sim sim sim

a despesas no fim do mandato (Art. 42, LRF) sim n/a n/a n/a

realizar Operações de Crédito em montante superior às despesas de capital (Art. 167, III, CRFB; Art. 53, §1º, I, LRF) não não não não

ao limite máximo de 60% da RCL para o total da Despesa com Pessoal Consolidado (Art. 19, II, LRF) não sim não não

ao limite máximo de 49% da RCL para o total da Despesa com Pessoal do Poder Executivo (Art. 20, II, c, LRF) não sim sim sim

não aplicar pelo menos 25% da RCL na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212, CRFB) não sim sim sim

não aplicar pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica (Art. 22, Lei 11.494/07) não não não não

não aplicar pelo menos 12% da RCL em Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, II, §2º, CRFB; Art. 77, II e §4º, ADCT e Art. 6, LC 141/12) não sim não sim

ao limite máximo de 200% da RCL para Dívida Consolidada Líquida (Art. 3º, I, RSF 40/01 e Art. 30, LRF) não sim sim não

ao limite máximo de 22% da RCL para garantias e contragarantias concedidas (Art. 9º, RSF 43/01) não não não não

ao limite máximo de 16% da RCL para operações de crédito (Art. 7º, I, RSF 43/01) não não não não

não aplicar em Ações e Serviços Públicos de Saúde a diferença entre o montante não aplicado no exercício anterior (Art. 25, LC 141/12) não sim não sim

Cancelamento de restos a pagar processados (Arts. 1º, §1º, e 48, II, LRF, e Arts. 36, 63, 85 e 90 da Lei 4.320/64) sim sim sim sim

ao limite máximo de 7% da RCL para Antecipação da Receita Orçamentária (Art. 150, §7º, CRFB; Art. 37, I, LRF) não não não não

despesas com publicidade até 3 meses antes da eleição superior à média de gastos nos últimos três anos (Art. 77, VII, Lei 9.504/97) não não não não

aplicar receita de capital derivada da alienação de bens e direitos no financiamento de despesa corrente (Art. 44, LRF) não não não não

a meta para Resultado Primário estabelecida na LDO não sim não sim

a meta para Resultado Nominal estabelecida na LDO não sim sim sim

a relação entre investimentos em saúde e em transporte e sistema viário de no mínimo 2,80 (Art. 158, §1º, CE) não não não não

não aplicar pelo menos 1% da Receita Orçamentária Corrente Ordinária em Amparo e Fomento à Pesquisa (Art. 212, CE) não não não não

não aplicar pelo menos 40% ao financiamento de projetos desenvolvidos por instituições estaduais (LDO) não não não não

Despesas com Publicidade Governamental superior às decorrentes das propostas priorizadas nas audiências públicas (Art. 158, §2º, CE) sim sim sim sim

a obrigação de publicar trimestralmente o montante das despesas com publicidade (Art. 17, § único, CE) sim sim não não

* Exceto quanto às ressalvas apontadas;       – Não considerado para fundamentar a conclusão;       n/a  Não se aplica 

Violação
Exercício

Parecer 

Prévio ainda 

em fase de 

discussão e 

votação 

(Processo 

nº 1066559)
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montante total, no exercício de 2014, estaria em desconformidade com o disposto no 

Art. 42 da LRF49. 

Outro fato que chamou a atenção foi que, nos exercícios de 2015, 2016 e 2017, 

diferentemente da conclusão alcançada pelo Plenário do TCE-MG, o Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas, por meio de parecer do Procurador-Geral, se 

manifestou pela rejeição das contas por entender que os índices constitucionais não 

teriam sido atingidos e o limite para despesa com pessoal e a relação Receita Corrente 

Líquida por Dívida ultrapassados. 

Cumpre observar que, nos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, bem 

como é a tendência para o exercício de 2020 visto o teor do Projeto de Lei 

nº 1.167/2019, que se encontra em tramitação, a Lei Orçamentária Anual foi aprovada 

na Assembleia Legislativa com uma projeção de déficit orçamentário, contrariando 

frontalmente o disposto no Art. 167, III, da Constituição Federal50. 

                                                
Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal, que não tenham 
sido liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no último ano de vigência do crédito. 
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base 
os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar: 
I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 
II - a importância exata a pagar;  
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: 
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; 
II - a nota de empenho; 
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 
Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da 
execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos 
serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados 
econômicos e financeiros. 
Art. 90. A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários 
vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as dotações 
disponíveis. 
49 O Relatório ressalta que “os empenhos de despesas já liquidadas não poderão ser cancelados, 
exceto se for desfeita também a obrigação correspondente junto ao credor, ou seja, não houver mais 
a dívida por devolução de materiais ou outros motivos semelhantes”, conforme prevê o Art. 63 da Lei 
nº 4.320/1964. 
Art. 42 (LRF). É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres 
do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, 
ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de 
caixa para este efeito. 
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e 
despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 
50 Art. 167. São vedados: […] III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das 
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com 
finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; 
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Tabela 6: Pareceres Prévios do TCE-MG em números51.   

Observa-se da Tabela 3, que procura descrever os pareceres prévios em 

números, que o número de determinações e recomendações não cumpridas, nem 

parcialmente, ao término do exercício, é significativo, essa reincidência no 

descumprimento de determinações já deveria ser suficiente para ensejar o parecer 

prévio pela rejeição das contas. 

No tocante à figura do responsável pelas contas, oportuno se torna dizer que 

os ex-governadores Antonio Augusto Junho Anastasia e Fernando Damata Pimentel 

são acusados de dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, sendo o último 

acusado ainda de ser o líder de uma organização criminosa e responder também por 

caixa dois e falsidade ideológica para fins eleitorais52. 

4.3 Rio Grande do Sul 

A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul atribui ao Governador do 

Estado a responsabilidade de prestar as contas referentes ao exercício anterior à 

Assembleia Legislativa e de apresentar-lhe o relatório de atividades do Poder 

Executivo, até 15 de abril de cada ano, em sessão pública (Art. 82, XII, CE); ao 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) a competência para 

apreciar as contas mediante parecer prévio, a ser elaborado em até sessenta dias 

                                                
51 A Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado informou 
no relatório que a avaliação do cumprimento das recomendações dos exercícios de 2015 e 2016 
ficaram prejudicadas, sob a alegação de que seria materialmente impossível, uma vez que os 
pareceres prévios emitidos pelo Plenário, respectivamente, nas Sessões Extraordinárias de 21/11/2016 
e 11/07/2017, somente tiveram suas Notas Taquigráficas publicadas em 26/04/2017 e 26/02/2018. 
52 G1. Delação da Odebrecht: Anastasia (PSDB) é suspeito de receber vantagens indevidas. G1, 
política, 11 abr. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/delacao-
da-odebrecht-anastasia-psdb-e-suspeito-de-receber-vantagens-indevidas.ghtml>. Acesso: 2/12/2019. 
MILITÃO, Eduardo. O indiciamento de Pimentel: caixa dois de R$ 20 milhões. Isto É, Brasil, 28 abr. 
2017. Disponível em: < https://istoe.com.br/o-indiciamento-de-pimentel-caixa-dois-de-r-20-milhoes/>. 
Acesso em: 30 nov. 2019. 

2014 2015 2016 2017 2018

Ressalvas 0 0 0 3

Irregularidades – – – –

Impropriedades – – – –

Fatos – – – –

Observações – – – –

Determinações 7 10 10 7

Recomendações 27 40 22 34

Comunicações – – – –

Ofícios Expedidos 0 0 1 0

Determinações Internas 7 0 3 4

Cumpridas 7 12 – –

Cumpridas Parcialmente 20 6 – –

Não Cumpridas 19 16 – –

Pecentual não cumprido, nem 
parcialmente, ao término do 
exercício

41,30% 47,06%
não

avaliado
não

avaliado

aprovação aprovação aprovação
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contados de seu recebimento (Art. 71, caput, CE); e à Assembleia Legislativa o dever 

de julgar as contas e de eleger comissão para tomá-las, caso estas não sejam 

prestadas até trinta dias após a data fixada na Constituição do Estado, determinando 

providências para punição dos que forem encontrados em culpa (Art. 53, III, CE). 

Nos pareceres prévios TCE-RS de números 18.063/2015, 18.596/2016, 

19.364/2017 e 20.102/2019, de maneira semelhante ao que ocorre nos pareceres 

prévios do TCE-RJ, há considerações que visam a justificar a conclusão alcançada 

pelo Plenário, só que, diferentemente, estas se resumem a apenas três parágrafos 

padrões, com o seguinte teor: 

 que o Balanço Geral da Administração Estadual, ressalvados os 
aspectos destacados pelo Conselheiro-Relator, está escriturado 
conforme preceitos da Contabilidade Pública e expressa os 
resultados da Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial, 
Operacional, Ambiental, Econômica e evidência, com as ressalvas 
apresentadas no Voto do Conselheiro-Relator, o atendimento à Lei 
de Responsabilidade Fiscal no exercício de (2014, 2015, 2016 ou 
2017); 

 que os aspectos técnicos e financeiros constantes do Voto do 
Conselheiro-Relator, embora, isoladamente, não constituam motivo 
que impeça aprovação das Contas do Excelentíssimo Senhor 
Governador, devem merecer atenção, a fim de que não venham 
acarretar prejuízos às finanças públicas ou ao cumprimento dos 
objetivos do Estado; 

 que este Parecer não condicionará o julgamento das contas dos 
demais Administradores do Setor Público Estadual, inclusive das 
Entidades da Administração Indireta. 

 
A Lei Orgânica do TCE-RS, Lei Ordinária nº 11.424/2000, nos termos do Art. 

35, dispõe que o parecer prévio concluirá pela aprovação ou não das contas, na forma 

estabelecida no Regimento Interno ou em Resolução e que o Tribunal, por ocasião de 

sua emissão e quando for o caso, decidirá pela aplicação das sansões previstas. O 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 1.028/2015, por sua vez, no Art. 67, 

determina que o relatório e o parecer prévio deverão conter, no mínimo, a análise dos 

seguintes elementos: 

I – gestão fiscal, financeira, orçamentária, patrimonial, operacional e 
ambiental da Administração Direta; 

II – ingressos e gastos públicos, inclusive com pessoal, segundo os 
objetivos estabelecidos nas leis orçamentárias; 

III – dívida pública; 

IV – gestão financeira, econômica, patrimonial, operacional e ambiental 
das entidades da Administração Indireta; e 

V – vinculações constitucionais. 
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As principais informações referentes aos pareceres prévios do TCE-RS 

selecionados para análise são apresentadas na Tabela 7 abaixo. 

 

Tabela 7: Informações sobre os pareceres prévios do TCE-RS analisados. 

Os Pareceres Prévios Nos. 18.063/2015, 18.596/2016, 19.364/2017 e 

20.102/2019, referentes aos exercícios 2014, 2015, 2016 e 2017, aprovados, 

respectivamente, em 29/07/2015, 06/09/2016, 25/10/2017 e 16/04/2019, por 

unanimidade no caso dos dois primeiros e por maioria nos outros dois casos, foram 

favoráveis à Aprovação das Contas do Excelentíssimo Governador do Estado do Rio 

Grande do Sul, com recomendações no sentido da implementação de medidas 

preventivas e corretivas destacadas na Conclusão e Voto pelo Senhor Conselheiro-

Relator. O Parecer Prévio referente ao Exercício 2018, cujas contas de governo foram 

autuadas sob o nº 002672-0200/18-4, ainda não foi emitido. 

 

4.4 Goiás 

A Constituição do Estado de Goiás atribui ao Governador do Estado a 

responsabilidade de prestar as contas referentes ao exercício anterior anualmente à 

Assembleia Legislativa, até sessenta dias após a abertura da sessão legislativa (Art. 

37, XI, CE); ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) a competência para 

apreciá-las mediante parecer prévio, a ser elaborado em até sessenta dias a contar 

de seu recebimento e publicado no Diário Oficial do Estado (Art. 26, I, CE); e à 

Assembleia Legislativa o dever de julgá-las e apreciar os relatórios sobre a execução 

dos planos de governo (Art. 11, VII, CE). 

A Lei Orgânica do TCE-GO, Lei Ordinária nº 16.168/2007, dispõe acerca do 

parecer prévio sobre as contas anuais do governador, nos seguintes artigos: 

Art. 57. As contas de que trata esta seção serão apreciadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás, mediante pareceres prévios, 
emitidos em 60 (sessenta) dias, a contar de seu recebimento, e 
imediatamente encaminhadas à Assembleia Legislativa. 
§ 1º A emissão dos pareceres sobre as contas anuais dos Poderes 
Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público não exclui a 
competência do Tribunal para o julgamento das contas dos 
administradores e demais responsáveis dos órgãos que compõem a 
Administração. 

Exercício 2014 2015 2016 2017 2018

Conselheiro-Relator Algir Lorenzon Estilac Martins Rodrigues Xavier Iradir Pietroski Pedro Henrique Poli de Figueiredo Marco Peixoto

Procurador Geraldo Costa da Camino Geraldo Costa da Camino Geraldo Costa da Camino Daniela Wendt Toniazzo Geraldo Costa da Camino

Governador 

Responsável
Tarso Fernando Herz Genro José Ivo Sartori José Ivo Sartori José Ivo Sartori José Ivo Sartori



 44 

§ 2º O Tribunal publicará os resultados da apreciação das contas 
anuais no Diário Oficial do Estado e os divulgará em outros veículos 
de comunicação. 
 
Art. 58. Será sorteado, na forma estabelecida no Regimento Interno, 
entre os Conselheiros, o Relator das Contas do Governador, relativas 
ao exercício subsequente. 
Parágrafo único. Em observância ao princípio da alternatividade, os 
nomes dos Conselheiros sorteados serão excluídos dos sorteios 
seguintes até que todos tenham sido contemplados em iguais 
condições. 
 

O Regimento Interno do TCE-GO (Resolução nº 22/2008) também dispõe sobre 

a apreciação das contas anuais do governador, especialmente quanto à emissão do 

parecer prévio, nos seguintes termos: 

Art. 176. O Tribunal de Contas do Estado apreciará as Contas Anuais 
do Governador mediante pareceres prévios a serem elaborados em 
60 (sessenta) dias, a contar da data de seu recebimento. 
§ 1º Os pareceres prévios conterão registros sobre a observância e 
cumprimento das normas constitucionais, legais e regulamentares na 
execução do orçamento do Estado e nas demais operações realizadas 
com recursos públicos, em especial quanto ao que estabelece a Lei 
Orçamentária Anual; 
§ 2º O relatório, que acompanhará os pareceres prévios, conterá 
informações sobre: 
I- o cumprimento dos programas previstos na lei orçamentária anual 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e alcance das 
metas, assim como a consonância dos mesmos com o Plano 
Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
II- o reflexo da administração financeira e orçamentária estadual no 
desenvolvimento econômico do Estado. 
§ 3º Sempre que forem identificadas práticas de atos ou ocorrências 
de fatos passíveis de serem considerados como irregularidades, 
impropriedades ou inconsistências, o administrador será cientificado 
do seu inteiro teor a fim de que, se assim o desejar, apresente os 
esclarecimentos que entender pertinentes. 
§ 4º Os pareceres prévios referidos no § 1º deste artigo conterão, de 
forma articulada e detalhada, as ocorrências tidas como distorção, 
irregularidade ou descumprimento de limites, conforme dispõe o art. 
56 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – LRF. 
 

Assim, diante do disposto no Art. 58, parágrafo único, da Lei Orgânica do TCE-

GO, que prevê a alternância na relatoria das contas de governo até que todos tenham 

sido contemplados em iguais condições, chama atenção o fato de o Conselheiro Saulo 

Marques Mesquita ter sido o relator das contas do governador relativas a dois 

exercícios tão próximos, de 2015 e 2018, conforme consta da Tabela 8 abaixo. 
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Tabela 8: Informações sobre os pareceres prévios do TCE-GO analisados. 

A propósito, constam as seguintes informações acerca de conselheiros do 

TCE-GO: o Conselheiro Edson José Ferrari foi condenado, em 1ª Instância, com a 

perda do cargo público e multa, acusado de ter atentado contra a legalidade, 

moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa e a publicidade53, enquanto a 

juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia,  nos autos de ação civil 

pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, declarou a nulidade do 

decreto que nomeou o ex-deputado Hélder Valin Barbosa para o cargo de Conselheiro 

do TCE-GO, por entender que este não comprovou possuir notórios conhecimentos 

jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública54. 

Ademais, sobre o mesmo tema, o ex-governador Marconi Ferreira Perillo 

Júnior, que se desincompatibilizou do mandato de governador em 07 de abril de 2018, 

para concorrer ao Senado Federal, foi denunciado pelo Ministério Público Federal em 

Goiás por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, no âmbito 

da Operação Cash Delivery, na qual chegou a ser preso, preventivamente, em 10 de 

outubro de 201855. 

No tocante ao mérito dos pareceres prévios, a análise das Tabelas Tabela 9 e 

Tabela 10 aponta diversas irregularidades que poderiam ensejar o parecer prévio pela 

rejeição das contas de governo, como o fato de nos cinco exercícios ter sido violado 

o equilíbrio fiscal imposto pelo Art. 1º, §1º, da LRF, ou a prática recorrente da 

realização de despesas sem prévio empenho e do cancelamento de empenhos 

relativos a despesas liquidadas, além do não atendimento às recomendações do TCE-

GO. No entanto, somente o parecer prévio do exercício de 2018 foi contrário à 

aprovação das contas. 

 

                                                
53 LEMES, Hélio. Justiça condena conselheiro do TCE-GO. Dia Online, 19 jun. 2019. Disponível em: 
<https://diaonline.com.br/2019/06/19/justica-condena-conselheiro-do-tce-go/>. Acesso: 2 dez. 2019. 
54 CARVALHO, Mayara. Justiça determina afastamento de Hélder Valin do TCE-GO. Jornal Opção, 15 
jan. 2018. Disponível em: <https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/justica-determina-
afastamento-de-helder-valin-do-tce-go-114867/>. Acesso em 2 dez. 2019. 
55 MPF. Operação Cash Delivery: MPF denuncia ex-governador Marconi Perillo por corrupção passiva, 
lavagem de dinheiro e organização criminosa. Combate à Corrupção, 21 jun. 2019. Disponível em: 
<http://www.mpf.mp.br/go/sala-de-imprensa/noticias-go/operacao-cash-delivery-mpf-denuncia-ex-
governador-marconi-perillo-por-corrupcao-passiva-lavagem-de-dinheiro-e-organizacao-criminosa>. 
Acesso em: 2 dez. 2019. 

Exercício 2014 2015 2016 2017 2018

Conselheiro-Relator Celmar Rech Saulo Marques Mesquita Helder Valin Barbosa Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota Saulo Marques Mesquita

Procurador Fernando dos Santos Carneiro Fernando dos Santos Carneiro Fernando dos Santos Carneiro Fernando dos Santos Carneiro Fernando dos Santos Carneiro

Governador 

Responsável
Marconi Ferreira Perillo Júnior Marconi Ferreira Perillo Júnior Marconi Ferreira Perillo Júnior Marconi Ferreira Perillo Júnior

Marconi Ferreira Perillo Júnior

José Eliton de Figuerêdo Júnior
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Tabela 9: Motivos e razões que fundamentaram os pareceres prévios do TCE-GO. 

 

 

Tabela 10: Pareceres Prévios do TCE-GO em números. 

 

Outro ponto que chamou atenção diz respeito aos gastos com publicidade e 

propaganda no Estado56, no qual o Relatório da Unidade Técnica informa ter verificado 

que, em geral, destinam-se à publicidade de programas e ações realizadas pelo 

Governo que se enquadram no princípio da publicidade, ou seja, apresentam caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, sem constar nomes, símbolos ou 

imagens para promoção pessoal, ressaltando a importância da edição da Lei Estadual 

nº 18.699, de 10 de dezembro de 2014, que fixou o percentual máximo de 0,5% da 

Receita Corrente Líquida para aplicação em serviços de publicidade e propaganda a 

serem contratados ou realizados no âmbito da administração direta, autárquica e 

                                                
56 Divididos em: Serviço de Comunicação em Geral; Publicidade, Marketing, Demais Produções e 
Comunicações Audiovisuais; Publicação Exigida por Lei; e Campanha Publicitária de Utilidade Pública. 

2014 2015 2016 2017 2018

a disposições legais e normativas não* não não não não

ao equilíbrio fiscal (Art. 1º, §1º, LRF) sim sim sim sim sim

a despesas no fim do mandato (Art. 42, LRF) não n/a n/a n/a sim

realizar Operações de Crédito em montante superior às despesas de capital (Art. 167, III, CRFB; Art. 53, §1º, I, LRF) não não não não não

ao limite máximo de 60% da RCL para o total da Despesa com Pessoal Consolidado (Art. 19, II, LRF) não não não não sim

ao limite máximo de 49% da RCL para o total da Despesa com Pessoal do Poder Executivo (Art. 20, II, c, LRF) não não não não sim

não aplicar pelo menos 25% da RCL na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212, CRFB) não não não sim sim

não aplicar pelo menos 95% dos recursos do FUNDEB no exercício (Art. 21, Lei 11.494/07) não não não não não

não aplicar pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica (Art. 22, Lei 11.494/07) não não não não não

não aplicar pelo menos 12% da RCL em Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, II, §2º, CRFB; Art. 77, II e §4º, ADCT e Art. 6, LC 141/12) não não não sim não

ao limite máximo de 200% da RCL para Dívida Consolidada Líquida (Art. 3º, I, RSF 40/01 e Art. 30, LRF) não não não não não

ao limite máximo de 22% da RCL para garantias e contragarantias concedidas (Art. 9º, RSF 43/01) não não não não não

ao limite máximo de 16% da RCL para operações de crédito (Art. 7º, I, RSF 43/01) não não não não não

ao limite máximo de 11,5% da RCL para comprometimento anual com serviços da dívida (Art. 7º, II, RSF 43/01) não sim não não não

Cancelamento de restos a pagar processados (Arts. 1º, §1º, e 48, II, LRF, e Arts. 36, 63, 85 e 90 da Lei 4.320/64) – – – – sim

Realização de despesa sem o devido registro contábil (Art. 50, II, LRF e Arts. 60, 85, 89 e 90 da Lei 4.320/64) sim sim sim sim sim

Repasses aos Municípios em desacordo com o Art. 158, III e IV, CRFB não não não não não

ao limite máximo de 7% da RCL para Antecipação da Receita Orçamentária (Art. 150, §7º, CRFB; Art. 37, I, LRF) não não não não não

descumprimento à ordem cronológica de pagamento (Art. 5º, Lei 8.666/93) sim sim sim sim sim

a meta para Resultado Primário estabelecida na LDO sim não não não não

a meta para Resultado Nominal estabelecida na LDO sim sim não sim sim

não aplicar pelo menos 2% da RCL na Universidade Estadual de Goiás e 1,25% da RCL em Ciência e Tecnologia (Art. 158, CE) não não não sim sim

não aplicar o mínimo no Fundo Cultural (Lei Estadual 15.633/06) sim não não sim sim

ao limite máximo de 0,5% da RCL em serviços de publicidade e propaganda (Lei Estadual 18.699/2014) sim sim não não n/a

* Exceto quanto às ressalvas apontadas;       – Não considerado para fundamentar a conclusão;       n/a  Não se aplica 

Violação
Exercício

2014 2015 2016 2017 2018

Ressalvas 1 0 1 5 0

Irregularidades – – – – –

Impropriedades – – – – –

Fatos – – – – 12

Observações 10 – – – –

Determinações 1 0 4 28 40

Recomendações 23 24 18 18 6

Comunicações – – – – –

Ofícios Expedidos – – – – –

Determinações Internas – – – – –

Atendidas 0 3 7 3 13

Parcialmente Atendidas 3 4 6 9 7

Em Atendimento 0 0 5 2 0

Não Atendidas 7 17 6 8 26

Pecentual não atendido, nem 
parcialmente, ao término do 
exercício

70,00% 70,83% 25,00% 36,36% 56,52%

favorável favorável favorável favorável contrário
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fundacional ou à conta de fundos especiais, excetuando-se as matérias de divulgação 

obrigatória, de ordem legal, e campanhas educativas nas áreas de saúde, educação, 

segurança pública e segurança de trânsito.  

Ocorre que com a revogação da mesma, pela Lei Estadual nº 19.877 de 30 de 

outubro de 2017, o impedimento legal deixou de existir, voltando a permitir que 

recursos que deveriam ser destinados a execução de ações relacionadas à área fim 

do Estado sejam destinados à área meio de publicidade e propaganda. Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro alerta para o risco de tal conduta violar princípio da moralidade 

administrativa: 

A imoralidade salta aos olhos quando a Administração Pública é 
pródiga em despesas legais, porém inúteis, como propaganda ou 
mordomia, quando a população precisa de assistência médica, 
alimentação, moradia, segurança, educação, isso sem falar no mínimo 

indispensável à existência digna57. 

 

4.5 Mato Grosso 

A Constituição do Estado de Mato Grosso atribui ao Governador do Estado a 

responsabilidade de prestar as contas referentes ao exercício anterior anualmente à 

Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa 

(Art. 66, X, CE); ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) a 

competência para apreciá-las mediante parecer prévio, a ser elaborado em até 

sessenta dias contados de seu recebimento (Art. 47, I, CE); e à Assembleia Legislativa 

o dever de julgá-las e de apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de 

governo, procedendo à tomada de contas, quando não apresentadas dentro de 

sessenta dias, contados da abertura da Sessão Legislativa (Art. 26, VII, CE). 

A Lei Orgânica do TCE-MT, Lei Complementar nº 269/2007, dispõe acerca do 

parecer prévio circunstanciado sobre as contas que o Governador do Estado deve 

apresentar anualmente no Art. 25, enquanto que o Regimento Interno (Resolução nº 

14/2007) trata do tema nos Arts. 176 a 180. 

O parecer prévio, favorável ou contrário à aprovação das contas anuais, deve 

ser emitido explicitando os elementos e fundamentos de convicção e ressalvando o 

fato de que a manifestação se baseou, exclusivamente, no exame de documentos de 

veracidade ideológica presumida, nos termos do §3º do Art. 176, bem como deve ser 

conclusivo no sentido de se manifestar sobre (Art. 82, §2º): 

                                                
57 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São 
Paulo: Atlas, 2001, p. 154-155. 
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a) se as contas anuais representam adequadamente a posição 
financeira, orçamentária e patrimonial em 31/12, bem como o 
resultado das operações de acordo com os princípios 
fundamentais da contabilidade aplicada à administração pública; 

b) a observância aos limites constitucionais e legais na execução 
dos orçamentos públicos; 

c) o cumprimento dos programas previstos na LOA quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade e atingimento das metas, 
assim como a consonância dos mesmos com o plano plurianual e 
a lei de diretrizes orçamentárias; 

d) o resultado das políticas públicas, evidenciando o reflexo da 
administração financeira e orçamentária no desenvolvimento 
econômico e social do município; 

e) a observância ao princípio da transparência. 
 

As principais informações referentes aos pareceres prévios do TCE-MT 

selecionados para análise são apresentadas na Tabela 11 abaixo. 

 

Tabela 11: Informações sobre os pareceres prévios do TCE-MT analisados. 

Observa-se na Tabela 11 que dois conselheiros interinos foram das contas do 

governador, nos exercícios de 2017 e 2018, fato que chama atenção e é explicado 

pela transformação que o TCE-MT passou em setembro de 2017, quando cinco 

conselheiros foram afastados de suas funções, por decisão do Ministro Luiz Fux do 

Supremo Tribunal Federal, sob a acusação de terem recebido propina do ex-

governador Silval da Cunha Barbosa, para, em troca, dar pareceres favoráveis às 

suas contas e não colocar entraves nas obras da Copa do Mundo de 201458. 

Diante do fato de o próprio ex-governador ter admitido em acordo de delação 

premiada os acordos espúrios59, as informações relativas aos Exercícios de 2013, que 

tem a análise do cumprimento de determinações apresentada na Tabela 12, e 2014, 

em cujo período este exercia o mandato de governador devem ser observadas com 

ressalva. 

A análise da Tabela 12 mostra que, em que pese nos cinco exercícios terem 

sido detectadas irregularidades gravíssimas, ainda assim o parecer prévio foi 

favorável à aprovação das contas do governador. A quantidade de determinações do 

                                                
58 MÍDIA NEWS. Interino cobra decisão definitiva sobre conselheiros afastados. Agência da Notícia, 27 
ago. 2019. Disponível em: <http://www.agenciadanoticia.com.br/noticias/exibir.asp?id=80924>. Acesso 
em: 2 dez. 2019. 
59 COELHO, Gabriela. Falta de provas põe em cheque delação de ex-governador Silval Barbosa. 
Consultor Jurídico, em 16 abr. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-abr-16/stf-nao-
encontra-provas-incriminam-ex-governador-ms>. Acesso em: 2 dez. 2019. 

Exercício 2014 2015 2016 2017 2018

Conselheiro-Relator Antonio Joaquim José Carlos Novelli Valter Albano João Batista Camargo (Interino) Isaias Lopes da Cunha (Interino)

Procurador Gustavo Coelho Deschamps Gustavo Coelho Deschamps Getúlio Velasco Moreira Filho Getúlio Velasco Moreira Filho Alisson Carvalho de Alencar

Governador 

Responsável
Silval da Cunha Barbosa José Pedro Gonçalves Taques José Pedro Gonçalves Taques José Pedro Gonçalves Taques José Pedro Gonçalves Taques
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exercício anterior que não foram cumpridas até o término do exercício seguinte 

somadas com as que estariam em atendimento é expressiva. 

 

Tabela 12: Pareceres Prévios do TCE-MT em números. 

 

4.6 Rio Grande do Norte 

A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte atribui ao Governador do 

Estado a responsabilidade de prestar as contas referentes ao exercício anterior 

anualmente à Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da 

sessão legislativa (Art. 64, XVIII, CE); ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 

do Norte (TCE-RN) a competência para apreciá-las mediante parecer prévio, a ser 

elaborado em até sessenta dias a contar do seu recebimento (Art. 53, I, CE); e à 

Assembleia Legislativa o dever de julgá-las e de conhecer os relatórios sobre a 

execução dos planos de Governo (Art. 35, VIII, CE). 

A Lei Orgânica do TCE-RN, Lei Complementar nº 464/2012, trata da prestação 

de contas anuais do governador no Art. 59, dispondo, no Parágrafo 4º, que este deve 

consistir em uma apreciação geral e fundamentada sobre o exercício financeiro e a 

execução dos orçamentos, devendo concluir pela aprovação ou rejeição das contas, 

no todo ou em parte, com indicação, quando for o caso, das parcelas ou rubricas 

impugnadas. O tema é tratado pelo Regimento Interno do TCE-RN (Resolução 

nº 009/2012) nos Arts. 237 a 244. 

As principais informações referentes aos pareceres prévios do TCE-RN 

selecionados para análise são apresentadas na Tabela 13 abaixo. 

2014 2015 2016 2017 2018

Ressalvas 0 0 0 0 0

Irregularidades Gravíssimas 1 1 1 2 5

Irregularidades Graves 16 9 18 15 25

Fatos – – – – –

Observações – – – – –

Determinações 36 13 18 38 40

Recomendações 3 1 0 13 0

Comunicações – – – – –

Ofícios Expedidos 2 1 1 0 5

Determinações Internas 12 1 3 8 3

Atendidas 12 4 2 4 8

Parcialmente Atendidas 0 7 0 0 7

Em Atendimento 25 19 9 3 4

Não Atendidas 3 6 2 11 19

Pecentual não atendido, nem 
parcialmente, ao término do 
exercício

7,50% 16,67% 15,38% 61,11% 50,00%

favorável favorável favorável favorável favorável
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Tabela 13: Informações sobre os pareceres prévios do TCE-RN analisados. 

Observa-se da Tabela 14 que os dois últimos pareceres prévios emitidos, dos 

exercícios de 2016 e 2017, foram contrários à aprovação das contas do governador, 

e que o parecer prévio referente ao exercício de 2018 ainda não foi emitido, estando 

o Processo nº 5632/2019, que trata da prestação de contas ainda tramitando. 

 

Tabela 14: Pareceres Prévios do TCE-RN em números. 

Cumpre observar que nos exercícios de 2014 e 2015, mesmo tendo 

considerado o fato de o Poder Executivo ter aplicado percentual abaixo do mínimo 

constitucional exigido na manutenção e desenvolvimento do ensino e de ter 

extrapolado os limites da despesa com pessoal, estabelecidos na LRF, o Plenário do 

TCE-RN emitiu parecer prévio favorável com ressalvas à aprovação das contas. 

Porém, nos exercícios de 2016 e 2017, tais condutas se agravaram e ensejaram um 

parecer prévio contrário à aprovação das contas, tendo em vista que também foi 

observado: (i) o crescimento substancial do volume de Restos a Pagar que passa de 

um exercício para o outro, representando risco à programação financeira do Estado; 

(ii) o cancelamento de Restos a Pagar Processados, prática que caracteriza 

enriquecimento ilícito do Estado, já que as despesas passaram pela fase da 

liquidação; (iii) a não alocação em fonte de recurso específica dos recursos oriundos 

da alienação de bens, o que permite o potencial descumprimento do disposto no Art. 

44 da LRF, no que tange à vedação de financiamento de despesa corrente por meio 

de venda de ativos; (iv) o descumprimento do Art. 23 da LRF, no que tange à 

eliminação do excesso de despesa com pessoal; e (v) o desequilíbrio entre o nível de 

receitas e despesas para a maioria dos entes da Administração Indireta, gerando um 

imenso esforço fiscal do Governo do Estado no aporte de recursos para cobrir tais 

déficits. 

  

Exercício 2014 2015 2016 2017 2018
Conselheiro-Relator Fancisco Potiguar Cavalcanti Júnior Antônio Gilberto de Oliveira Jales Maria Adélia Sales Tarcísio Costa Paulo Roberto Chaves Alves

Procurador Thiago Martins Guterres Luciano Silva Costa Ramos Ricart Cesar Coelho dos Santos Thiago Martins Guterres Thiago Martins Guterres

Governador 

Responsável
Rosalba Ciarlini Rosado Robinson Mesquita de Farias Robinson Mesquita de Farias Robinson Mesquita de Farias Robinson Mesquita de Farias

Exercício 2014 2015 2016 2017 2018

Recomendações 18 25 21 18

Ofícios Expedidos 0 0 1 1

Determinações Internas 1 4 1 1

Parecer Prévio
favorável 

com ressalvas

favorável 

com ressalvas
contrário contrário

Parecer 
Prévio ainda 

em discussão 

(Processo 
nº 5632/2019)
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4.7 Roraima 

O Estado de Roraima é o estado menos populoso do país, com uma população 

de cerca de 600 mil habitantes60, e o que menos contribui para a formação do PIB 

Nacional61. 

A Constituição do Estado de Roraima atribui ao Governador do Estado a 

responsabilidade de prestar as contas referentes ao exercício anterior anualmente à 

Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, 

constituindo-se crime de responsabilidade o seu descumprimento (Art. 62, VIII, CE); 

ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR) a competência para apreciá-

las mediante parecer prévio, a ser elaborado em sessenta dias a contar do seu 

recebimento (Art. 49, parágrafo único, I, CE); e à Assembleia Legislativa o dever de 

julgá-las e de apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo (Art. 33, 

V, CE). 

As principais informações referentes aos pareceres prévios do TCE-RR 

selecionados para análise são apresentadas na Tabela 15 abaixo. 

 

Tabela 15: Informações sobre os pareceres prévios do TCE-RR analisados. 

Tendo em vista os pareceres prévios dos exercícios de 2014 a 2018 não 

estarem disponíveis no site do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR), 

utilizando-se do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, sob o número 6140/2019, 

requereu-se o envio de cópia dos mesmos por e-mail. 

O TCE-RR, então, por meio de e-mail enviado pela Diretora de Atividades 

Plenárias e Cartorárias, em 28 de novembro de 2019, informou que as contas do 

Governo do Estado referentes aos exercícios de 2014 a 2018 ainda não haviam sido 

apreciadas. 

Cumpre ressaltar que foi decretada intervenção federal no Estado de Roraima 

até 31 de dezembro de 2018, por meio do Decreto Nº 9.602, de 8 de dezembro de 

                                                
60 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estimativas da População Residente 
no Brasil e Unidades da Federação, de 1º de Julho de 2019. Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/ 
Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_TCU_2019_20191031.pdf>. Acesso em: 28 
nov. 2019. 
61 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Produto Interno Bruto – PIB. 
Disponível em: <ibge.gov.br/explica/pib.php>. Acesso em: 22 nov. 2019. 
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2018, da Presidência da República, por grave comprometimento da ordem pública, 

decorrente da crise financeira que assola o estado. 

5 Conclusão 

Tendo analisado os últimos pareceres prévios emitidos pelos estados 

brasileiros que decretaram estado de calamidade financeira, com exceção do Estado 

de Roraima, cujos pareceres prévios para o período ainda não foram emitidos, o que, 

por sinal, reforça a preocupação inicial quanto à eficiência e efetividade da atuação 

dos Tribunais de Contas no combate à corrupção e no controle das contas públicas. 

Diante do desenho institucional no qual a titularidade do controle externo 

pertence ao Poder Legislativo e os Tribunais de Contas, no tocante às Contas do 

Chefe do Poder Executivo, possuem um papel auxiliar, observou-se que mesmo 

quando a Corte de Contas fez seu papel e foi severa no exercício de suas 

competências, a Assembleia Legislativa do Estado ignorou a conclusão do parecer 

prévio e aprovou as contas do governador, como ocorreu, por exemplo, no Estado do 

Rio de Janeiro. 

Cumpre destacar que nem mesmo o fato de os responsáveis pelas contas 

terem sido presos e condenados pela prática de crimes enquanto estavam no 

exercício do mandato de governador, nem a opinião pública, foram capazes de 

impedir tais aprovações. 

Outro aspecto digno de nota é a existência de prestações de contas de 

governadores de estado ainda pendentes da emissão do parecer prévio referente ao 

exercício de 2018, o que, pela ausência de um controle externo ágil e diligente, pode 

contribuir indiretamente para a deterioração das contas públicas, que é hipótese 

subjacente deste trabalho. 

A grande disparidade de motivos e razões utilizados para fundamentar os 

pareceres prévios, a despeito de sujeitos às mesmas imposições constitucionais e da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, é evidência suficiente para sustentar a necessidade 

de mudanças na legislação sobre o tema, bem como para não permitir que seja 

rejeitada a hipótese de existir relação entre os pareceres prévios emitidos pelos 

Tribunais de Contas e a deterioração das contas públicas, ao ponto destes Estados 

terem chegado a situação de calamidade financeira na qual se encontram.  
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Um indicador que deve ser considerado neste processo de redesenho é o 

percentual de descumprimento de determinações e o não atendimento às 

recomendações exaradas pelos Tribunais de Contas que, como se pode constatar, 

ocorre corriqueiramente, e representa clara violação ao § 1º do artigo 1º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal62, que indica a necessidade de ações para prevenir riscos e 

corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Caberia aos 

Tribunais de Contas serem mais severos na fiscalização e na aplicação de sanções, 

a fim de gerar os estímulos necessários para evitar que desvios ocorram. 

Ressalta-se que as determinações têm conteúdo imperativo e deveriam ser 

acatadas e implementadas pelos gestores sem qualquer juízo de conveniência e 

oportunidade, diferentemente das recomendações, que permitem tal juízo ao gestor, 

mas que, em geral, deveriam compeli-lo a agir em atendimento ao interesse público e 

à gestão fiscal responsável. 

Outra observação comum recai sobre o aumento significativo da dívida 

flutuante com fornecedores, sob a rubrica de Restos a Pagar, para financiar despesas 

correntes, incluindo despesas com pessoal e encargos sociais, prática que precisa ser 

combatida com medidas drásticas pela via do processo legislativo, bem como a 

inclusão dos Restos a Pagar Não Processados acima do limite das disponibilidades 

de caixa ao final do exercício no cômputo dos gastos com Ações e Serviços Públicos 

de Saúde que afronta o disposto no Art. 24, II, da Lei Complementar nº 141/2012 e o 

Art. 42 da LRF. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro 

a base legal para exercitar o contingenciamento de despesas com foco no 

cumprimento de metas fiscais, cabendo ao gestor tomar a decisão acerca de quais 

gastos contingenciar. 

Observa-se uma tendência que necessita urgentemente ser enfrentada, que é 

o crescimento das despesas com pessoal superior ao crescimento da Receita 

Corrente Líquida, sendo que alguns entes sequer estão considerando no cômputo de 

apuração dos limites os gastos das Organizações Sociais com pessoal próprio. 

                                                
62 Art. 1º […] 
§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições 
no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 
de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
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Por fim, a tarefa de comparar os relatórios e pareceres prévios entre si é ainda 

mais difícil pelo fato de os documentos não apresentarem a mesma estrutura, sendo 

que muitas vezes até aqueles referentes ao mesmo Estado apresentam diferenças 

significativas, o que dificulta a análise e a comparação. A imposição de uma estrutura 

comum a todos os Tribunais de Contas seria benéfica, pois, ao aumentar a 

comparabilidade, aumentaria também a difusão das melhores práticas e soluções 

utilizadas para enfrentar problemas que muitas vezes são comuns. 
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7 Anexo 

 

Posição Unidade Federativa Região Número de Municípios

1  Minas Gerais Sudeste 853

2  São Paulo Sudeste 645

3  Rio Grande do Sul Sul 497

4  Bahia Nordeste 417

5  Paraná Sul 399

6  Santa Catarina Sul 295

7  Goiás Centro-Oeste 246

8  Piauí Nordeste 224

9  Paraíba Nordeste 223

10  Maranhão Nordeste 217

11  Pernambuco Nordeste 185

12  Ceará Nordeste 184

13  Rio Grande do Norte Nordeste 167

14  Pará Norte 144

15  Mato Grosso Centro-Oeste 141

16  Tocantins Norte 139

17  Alagoas Nordeste 102

18  Rio de Janeiro Sudeste 92

19  Mato Grosso do Sul Centro-Oeste 79

20  Espírito Santo Sudeste 78

21  Sergipe Nordeste 75

22  Amazonas Norte 62

23  Rondônia Norte 52

24  Acre Norte 22

25  Amapá Norte 16

26  Roraima Norte 15

27  Distrito Federal Centro-Oeste 0

Total 5.569


