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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo avaliar se existe influência política ou não nas decisões dos
tribunais de contas dos estados. Vários autores argumentam que o processo político de
indicação dos conselheiros aos tribunais de contas afeta sua efetividade. Quando há uma
maioria de conselheiros nomeados por um determinado partido dominante, as decisões
tenderiam a favorecer tais partidos. Com o objetivo de testar se tal influência política existe e
se ela interfere na efetividade técnica dos tribunais de contas, este estudo coletou dados do
estado de Minas Gerais e analisou estatisticamente o resultado de 853 municípios avaliados
pelo TCE de Minas Gerais entre 2005 e 2008. Embora limitado ao estado de Minas Gerais e a
um curto período de tempo, os resultados do estudo indicam que não há evidência
estatisticamente significativa de que os resultados dos pareceres sobre as contas anuais dos
prefeitos são influenciados pelo seu alinhamento político. Os testes estatísticos mostraram que
prefeitos de alinhamento político opostos ao dos conselheiros do TCE não tendem a ser
condenados com maior frequência que os demais. Um segundo teste examinando a influência
da competência técnica do município no número de pareceres condenatórios resultou
estatisticamente significativa. Conclui-se que, pelo menos para o nível de dados disponíveis, a
competência técnica é um fator significativo, enquanto que a influência política não apresenta
evidências.

Palavras-chave: Tribunal de contas; influência política; prefeituras; partidos políticos;
capacidade técnica dos municípios.

ABSTRACT

This dissertation has the purpose of evaluating the political influence on the legal decisions by
the counselors of Brazilian courts of accounts. Several authors argue that the political process
of nominating the counselors affects their effectiveness. In order to test whether there are
political influences interfering with the workings of these courts, this study collected data from
the Minas Gerais State and analyzed statistically the court’s decision of 853 cities of the Minas
Gerais State between 2005 and 2008. Although limited to the Minas Gerais State and to a short
period of time, the results indicate that there is no statistically significant evidence that the
decisions are influenced by the political alignment of the counselors comprising it. Statistical
tests have shown that opposition mayors are not convicted more often than those that belong to
the governing coalition.

A second test examining the influence of the municipality's technical

competence on the number of convictions was found to be statistically significant. The dissertation,
therefore, concludes that, at least for the level of available data, technical competence is a significant factor,
while political influence does not show any significance.

Keywords:Court of auditors; political influence; municipalities; political parties; technical capacity of
municipalities
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1 INTRODUÇÃO

Os tribunais de contas dos estados são órgãos que atuam no exercício da fiscalização
de contas governamentais, dentre estas as dos prefeitos brasileiros. Os TCEs, como são
chamados, atuam de forma independente e têm o objetivo de prestar apoio ao controle externo
do legislativo, por força constitucional (BRASIL, 2016). Suas responsabilidades, por simetria
(art. 75 da CF/88), estão descritas no artigo 71, inciso I e II da Constituição da República de
1988 (BRASIL, 2016).
Em passado recente a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu processo de impeachment
após o Tribunal de Contas da União dar parecer desfavorável sobre as contas de 2015 do seu
governo. Tal fato mostra a força institucional desses órgãos. Além disso, os tribunais de contas
desempenham um papel importante no combate à corrupção e na fiscalização da Administração.
Diante do sucesso da Operação Lava-jato, que tem conseguido trazer à tona o envolvimento de
altas autoridades governamentais que colocam em dúvida a atuação de vários órgãos do
governo, o aprofundamento no tema de controle e fiscalização da Administração se faz muito
importante.
A composição dos tribunais de contas também está prevista na Constituição da
República (BRASIL, 2016, art. 73 e 75): os TCEs devem ser integrados por sete conselheiros.
Dos sete conselheiros, um deles é indicado livremente pelo governador do estado. Um outro é
escolhido pelo governador dentre os indicados entre os membros da auditoria em lista tríplice.
Um terceiro também é indicado pelo governador em lista tríplice, porém, dentre os membros
do ministério público junto ao tribunal de contas. Todas as indicações passam por votação na
Assembleia Legislativa do estado que pode culminar em veto da nomeação do conselheiro. Os
outros quatro conselheiros são indicados pela câmara dos deputados estaduais, sujeito a
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aprovação do governador (BRASIL, 2016). Logo, dos sete conselheiros, apenas dois vem de
carreiras concursadas, mas mesmo assim se submetem à indicação política.
Existem diversos estudos que demonstram uma possível interferência política nas
decisões dos tribunais de contas. A exemplo, Fabrício Motta (2015), Cristiana de Meira Lins
(2017) e Maria Tereza Sardeck (2010) acreditam que o sistema atual de indicação dos
conselheiros não produz resultados isentos. Segundo esses autores, os membros dos tribunais
de contas deveriam vir de carreiras concursadas, como ocorre nos tribunais de justiça. Além
desses, estudo recente da ONG Transparência Brasil concluiu como questionável a isenção dos
tribunais de contas (SAKAI; PAIVA, 2016).
Face aos questionamentos existentes com relação à isenção dos tribunais de contas,
este trabalho decidiu examinar se existe ou não influência política nas decisões tomadas por
esses tribunais e se essa possível falta de neutralidade interfere na efetividade técnica desses
órgãos.
Nesse sentido, este estudo propõe-se a testar a seguinte hipótese:
1. Não há influência política nas decisões dos tribunais de contas.
Para testar essa hipótese, utilizou-se dos dados da afiliação partidária dos prefeitos e
as decisões sobre suas contas. Coletou-se dados do estado de Minas Gerais e analisou
estatisticamente o resultado de 853 municípios avaliados pelo TCE de Minas Gerais entre 2005
e 2008.
O objetivo principal do presente trabalho é, portanto, examinar os resultados das
decisões tomadas pelos tribunais de contas dos estados em relação aos municípios e verificar a
existência ou não de indícios que revelem a ação de fatores políticos.
Como objetivo específico, buscou-se ainda, testar a influência da gestão fiscal das
prefeituras nas decisões dos tribunais de contas. Questionou-se se as decisões desses tribunais
poderiam estar relacionadas com fatores técnicos. Diante de tal questionamento, resolveu-se
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testar uma segunda hipótese, cruzando dados do Índice FIRJAN de Gestão Fiscal com as
decisões do Tribunal de Contas de Minas Gerais, já coletadas para as pesquisas anteriores. A
hipótese testada foi a seguinte:
1. Existe (ou não) relação entre o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal Geral com os
resultados dos pareceres do Tribunal de Contas de Minas Gerais.
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2 DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1 Tribunais de Contas

Tendo em vista que o objeto de estudo deste trabalho não é de conhecimento amplo da
sociedade, serão descritos a seguir alguns conceitos e características importantes, visando
facilitar o entendimento por parte do leitor.

2.1.1 A História dos Tribunais de Contas

Os tribunais de contas tiveram origem na França, em 1807, com Napoleão Bonaparte.
Além da França, a Itália (1862) e a Bélgica (1831) (MARANHÃO, 2012, p. 328) também
adotaram o sistema de controle de constas através de tribunais próprios.
A França adotou o sistema de Controle “a posteriore”, ou seja, os tribunais de contas
investigavam os atos após sua realização. A preocupação principal dos franceses era a punição
do transgressor do dinheiro público e não a prevenção do uso incorreto das finanças
(MARANHÃO, 2012, p. 328). Já a Itália criou o exame prévio das contas e o chamado “veto
absoluto” quando o ato vetado pelos tribunais de contas são considerados atos nulos, ficando
imediatamente impedidos. Os italianos, portanto, focaram no trabalho de prevenção do mal-uso
do dinheiro público. A Bélgica também utilizou o exame prévio, porém com “veto relativo”, o
que evita o travamento da administração. Este era apontado como o melhor modelo pela
doutrina da época (MARANHÃO, 2012, p. 328).
No Brasil os tribunais de contas foram criados pelo então Ministro da Fazenda, Rui
Barbosa, em 1890, por meio de decreto. Tal normativo, que regulamentava o tribunal de contas,
seguia o sistema Belga e preconizava que o novo órgão objetivava o exame, revisão e
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julgamento dos atos referentes às despesas e receitas. Um ano depois, foi promulgada a primeira
Constituição da República que previa o tribunal de contas (MARANHÃO, 2012, p. 328).
A Constituição da República ampliou os poderes desse tribunal conferindo-lhes
competência para julgar as contas dos responsáveis por dinheiro ou bens públicos, além de
emitir parecer prévio sobre as contas do Presidente da República. Depois de 1934, os tribunais
de contas ganharam força. (MELO, 2012, p. 2).
Não obstante, em 1967 houve um enfraquecimento desses tribunais. Ocorreu a
exclusão da prerrogativa do tribunal de examinar previamente os atos e contratos da
Administração e de julgar a ilegalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões.
Nesse período, o Brasil vivia a ditadura militar que restringia direitos e garantias civis por meio
de atos institucionais, em especial o AI5, que foi fator inibidor de qualquer instituição
responsável por controle (CAVALCANTI, 2007, p.9)
Com o advento da Constituição da República, em 1988, os tribunais de contas voltaram
a se fortalecer, ficando perceptível pela própria composição da corte, que agora estabeleceu que
dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União seriam indicados pelo Congresso
Nacional, enquanto que o Presidente da República, que antes indicava todos os conselheiros,
agora só indicaria um livremente e dois entre os membros do ministério público e auditores,
sendo todos com aprovação do Congresso Nacional (BRASIL, 2016, art. 73). Em tese, segundo
Cavalcanti (2007, p. 9), a nova composição assegurou maior autonomia em relação ao
Executivo.
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2.1.2. Os Tribunais de Contas e Constituição da República

A Constituição da República trata sobre os tribunais de contas em sua seção IX, que
trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos poderes da república (BRASIL,
2016)
Antes de ser abordado os normativos específicos, vale ressaltar que a Constituição da
República não possui dispositivos jurídicos próprios aos tribunais de contas dos estados. Porém,
em seu artigo 75, a Carta Magna determina que as normas estabelecidas para o Tribunal de
Contas da União aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização, dos
demais tribunais de contas, sejam eles estaduais ou municipais1 (BRASIL, 2016, art. 75). O
parágrafo único deste mesmo dispositivo determina que as regras não apresentadas na
Constituição da República deverão ser normatizadas por meio das Constituições Estaduais
(BRASIL, 2016, art. 75). Dessa forma, estuda-se neste subitem, para efeito de regra geral, o
Tribunal de Contas da União.
Por força do artigo 73 da CF (BRASIL, 2016), a sede do Tribunal de Contas da União
(TCU) é no Distrito Federal. Este órgão é composto por nove ministros que exercem suas
funções em todo Brasil (BRASIL, 2016, art. 96). O parágrafo terceiro deste mesmo dispositivo
legal determina que os Ministros do TCU têm as mesmas garantias, prerrogativas, direitos,
impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Os
conselheiros do Tribunal de Contas da União são, portanto, vitalícios, inamovíveis e possuem
em seus subsídios a garantia da irredutibilidade (MORAES, 2003, p. 310).

1

A Constituição da República, em seu artigo 31, parágrafo quarto, vedou a criação de tribunais, conselhos e órgãos
de contas municipais - órgãos municipais. Mas, os municípios que já possuíam essas instituições antes de 1988
poderão mantê-las, como é o caso das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os demais municípios se
submetem ao controle externo por meio dos tribunais de contas de jurisdição estatal e do ministério público
(MELO, 2012, p. 3). Lembramos que, a despeito da impossibilidade de criação de órgão municipal com a
incumbência de análise de contas, existem os Tribunais de Contas dos Municípios (Bahia, Ceará, Goiás e Pará),
órgãos estaduais, que exercem controle sobre as contas dos municípios de seu estado.
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Por analogia, os tribunais de contas dos estados possuem suas sedes na capital das
respectivas unidades federativas. E seus conselheiros “têm as mesmas garantias, prerrogativas,
direitos, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do estado” (MORAES,
2002, p. 310). Porém, por força do parágrafo único do artigo 75, a composição dos tribunais de
contas estaduais difere do TCU. Os TCEs devem ser integrados por sete conselheiros. Dos sete
conselheiros, um deles é indicado livremente pelo governador do estado. Um outro é escolhido
pelo governador dentre os indicados entre os membros da auditoria em lista tríplice. Um terceiro
também é indicado pelo governador em lista tríplice, porém, dentre os membros do ministério
público junto ao tribunal de contas. Todas as indicações passam pelo veto da Assembleia
Legislativa do estado. Os outros quatro conselheiros são indicados pela câmara dos deputados
estaduais, sujeito a aprovação do governador (BRASIL, 2016).
No parágrafo primeiro do artigo 73, a Constituição da República (BRASIL, 2016)
determinou alguns requisitos para investidura no cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
União, que se aplicam também aos ministros do tribunal de contas dos estados. Diante do
dispositivo legal, tais ministros serão nomeados entre brasileiros que tenham mais de 35 anos
e menos de 65 anos de idade; possuam idoneidade moral e reputação ilibada; sejam detentores
de notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração
pública; e possuam mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional
que desempenhe os conhecimentos mencionados acima (BRASIL, 2016, art. 73). Vale ressaltar
que tais regras por serem muito abstratas, proporcionam liberdade demasiada aos membros do
executivo e legislativo para indicação de conselheiros.
Dentre as competências dos tribunais de contas, podemos citar aquelas referentes ao
controle da Administração Pública, assim previstas no artigo 70 da CF (BRASIL, 2016, art.
70):
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Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
da União e das entidades administrativas direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo Sistema de
controle interno de cada poder (BRASIL, 2016, art. 70)

Este artigo não dispõe expressamente sobre os tribunais de contas, porém o dispositivo
seguinte (BRASIL, 2016, art. 71) determina que o controle externo, de responsabilidade do
Congresso Nacional, deverá ser exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União.
Reparem que, em momento algum, o legislador inclui esses órgãos no ordenamento
do poder Legislativo. Conforme preleciona Alexandre de Moraes (2003, p. 310), os tribunais
de contas, seja o TCU2 ou os TCEs3, são órgãos cuja função principal é de fiscalização, por
força do artigo 70 da CF4. Eles auxiliam o legislativo, porém são independentes desse. Os TCEs
não possuem relação de subordinação com nenhum dos poderes (MORAES, 2003, p. 309).
Se sujeitam a jurisdição dos tribunais de contas os listados no parágrafo único do artigo
70 da Constituição da República:

Art. 70 - Parágrafo único: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária (BRASIL, 2016, art. 70).

O artigo 71 da CF/88, além de incluir os tribunais de contas no papel de auxílio do
poder Legislativo, apresenta um rol com as suas competências de controle externo (BRASIL,
2016, art. 71):

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;
II - Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e
2

Tribunal de contas da União
Tribunal de contas dos estados
4
Constituição da República

3
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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;
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a
qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento
em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões,
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato
concessório;
IV - Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal,
de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
V - Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social
a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;
VI - Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito
Federal ou a Município;
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de
suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e
inspeções realizadas;
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade
de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações,
multa proporcional ao dano causado ao erário;
IX - Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao
exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
X - Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à
Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso
Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não
efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão
eficácia de título executivo.
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente,
relatório de suas atividades. (BRASIL, 2016, art. 71)

Como se pode notar, os tribunais de contas atuam essencialmente na fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Além da função fiscalizadora, tais
tribunais também atuam na função administrativa (BRASIL, 2016, art. 70, inciso I), e na função
judicante (BRASIL, 2016, Art. 70, inciso II e III). Quando imbuídos na função judicante, eles
se valem de elementos de coerção, como multa, devolução de valores, inabilitação para o
exercício de funções públicas e inidoneidade para celebração de contratos com a administração
20

(MORAES, 2003, p. 310). Dessa forma, para melhor entendimento desse trabalho ressaltamse, as seguintes funções dos tribunais de contas, já transcritas acima:
•

Apreciação das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República e todos os
gestores do executivo, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado sessenta dias
a contar do seu recebimento.

•

Em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, o tribunal de contas tem
o direito de aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei, que são, entre outras,
multa proporcional ao dano causado ao erário.

2.1.3 O Tribunal de Contas e a Inelegibilidade dos Prefeitos

A Lei Complementar 64 de 18 de maio de 1990, que trata de prazos de inelegibilidades
e prazos e cessação, em seu artigo 1, inciso I, alínea g, determina (BRASIL, 1990):

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 artigo 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa,
sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. 5(BRASIL, 1990,
art. 1)

Dessa forma, nota-se que uma das possibilidades para um prefeito se tornar inelegível
é ele ter suas contas rejeitadas por decisão irrecorrível de órgão competente. Mas como ocorre
a rejeição ou aprovação das contas de um prefeito? Tal procedimento será estudado a fundo
posteriormente, mas em resumo é o seguinte: todo final de ano, o prefeito em exercício é
obrigado a mandar o fechamento de suas contas para os tribunais de contas estaduais

5

Redação dada pela Lei complementar n. 135 de 2010 (lei da ficha limpa)
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competentes no prazo de 60 dias. Esses tribunais analisam tecnicamente as contas dos prefeitos
e emitem um parecer prévio aprovando ou rejeitando as contas. Porém, quem realmente decide
é a câmara dos vereadores da cidade. Dessa forma, o parecer dos tribunais de contas é enviado
para os vereadores decidirem se acolhem a decisão do TCE ou a rejeitam.
Segundo entendimento jurisprudencial do STF6, os prefeitos só se tornam inelegíveis
após a rejeição de suas contas pela câmara dos vereadores. Somente o parecer prévio dos
tribunais de contas não é suficiente para tornar um prefeito inelegível. Tal decisão foi tomada
em teses definidas em recursos de repercussão geral reconhecida, recurso RE 848.826 e RE
729.744. Segundo o Ministro Celso de Mello em seu voto (FAZZIO, 2007, p. 56):

O tribunal de contas não julga as contas. Ele dá parecer. A Lei complementar 64
refere-se estritamente a inelegibilidade pela rejeição das contas. O parecer do
tribunal de contas contém formulação técnica apreciável extremamente relevante,
mas não implica rejeição, mas apenas a proposta de rejeição cujo destinatário é o
órgão legislativo. (FAZZIO, 2007, p. 56)

Portanto, na visão do STF, os tribunais de contas, quanto à inelegibilidade do prefeito,
emite parecer opinativo, auxiliando a câmara dos vereadores no veredito definitivo (FAZZIO,
2007, p. 56).

6

RE848.826 e RE 729.744
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2.2 Tribunal de Contas de Minas Gerais

2.2.1 O Processo de Prestação de Contas dos Prefeitos

Os próximos parágrafos descrevem como funciona a tramitação e instrução do
processo de prestação de contas anuais dos prefeitos, cuja regulação se inicia no artigo 235 do
Regimento Interno do TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, 2008).
O TCE é dividido administrativamente em duas câmaras, cada câmara é composta por
três conselheiros (TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, 2008, art. 27). O resultado
do parecer das contas constituirá no voto vencedor da maioria dos três conselheiros que
compuseram a câmara cujo processo foi julgado.
Assim que o prefeito encerra o seu exercício, no final de cada ano, ele é obrigado a
enviar, no prazo de 90 dias, suas contas anuais (TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS
GERAIS, 2008, art. 235) para apreciação do TCE de sua jurisdição. Contas anuais do prefeito
são balanços gerais do município e respectivos balancetes mensais, acompanhados de relatórios
concernente à execução da lei orçamentária anual (TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS
GERAIS, 2008, art. 236).
Recebido esses documentos, o TCE analisa-os quanto à sua composição. Se as contas
enviadas pelo prefeito não atenderem aos requisitos legais, o TCE deve comunicar de ofício à
câmara municipal e esta deverá tomar as providências cabíveis junto ao executivo da cidade
para entrega correta dos documentos. Nesta hipótese, o prazo para o tribunal de contas somente
fluirá a partir do dia seguinte ao da regularização do processo (TRIBUNAL DE CONTAS DE
MINAS GERAIS, 2008, art. 235).
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Sabe-se que o tribunal de contas tem prazo de trezentos e sessenta dias, a partir da
entrega das contas, para dar o parecer prévio das contas dos prefeitos (TRIBUNAL DE
CONTAS DE MINAS GERAIS, 2008, art. 235).
Após a votação e homologação do parecer prévio, a secretaria do TCE enviará o
resultado à câmara municipal, para que esta exercite seu poder de controle através da rejeição
ou aprovação das contas (TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, 2008, art. 238).
O parecer prévio poderá ser acompanhado de relatório técnico com análise detalhada
das contas apresentadas pelo prefeito, bem como elementos e informações sobre cumprimento
de metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento do município (TRIBUNAL DE
CONTAS DE MINAS GERAIS, 2008, art. 237)
Concluído o julgamento das contas do prefeito, o presidente da câmara municipal
envia o resultado ao TCE, no prazo de 120 dias, com cópia autenticada da resolução votada,
promulgada e publicada, bem como as atas das sessões e a relação nominal dos vereadores
presentes e seus respectivos votos (TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, 2008, art.
239)
Caso a câmara municipal não se manifeste no prazo de 120 dias do recebimento do
parecer prévio, o TCE encaminhará o processo ao ministério público para adoção das medidas
cabíveis (MINAS GERAIS, 2008, art. 239).

2.2.2 Composição do TCE de Minas Gerais

Os sete conselheiros do Tribunal de Contas de Minas Gerais, durante o período de
2005 a 2009, foram indicados por um dos seguintes governadores: Itamar Franco, Aécio Neves
ou Antônio Anastasia. A coligação partidária desses governadores, à época dos seus mandatos,
conjuntamente, era a seguinte: PSDB, PMDB, DEM, PAN, PDT, PFL, PHS, PMN, PPB, PPS,
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PTN, PRTB, PR, PSB, PSC, PSDC, PSL, PTB, PV, de acordo com dados públicos divulgados
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
O trabalho analisou as decisões dos tribunais de contas entre 2005 a 2008, entretanto,
estendeu-se a análise dos conselheiros até 2009 pois o TCE de Minas Gerais tem trezentos e
sessenta dias de prazo para julgar as contas dos prefeitos, contados a partir do envio da
documentação ao órgão (TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, 2008, art. 31).
Dessa forma, mesmo que as informações analisadas neste trabalho sejam de 2005 a 2008, se
faz necessário analisar os conselheiros que atuaram até 2009 pois eles poderiam ter participado
da emissão dos pareceres das contas de 2008.
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Segue abaixo um quadro que apresenta todos os conselheiros do Tribunal de Contas
de Minas Gerais no período de 2005 a 2009, quem foi o Governador que os indicou, o partido
político do Governador, e a forma de admissão no TCE.
Tabela 1 ― Quadro dos conselheiros de contas de MG e o Governador que os indicou.
Membro do TCE

Governador
que o nomeou

Partido Político
do Governador
que nomeou

Cargo anterior à
conselheiro

Forma de
Admissão no TCE

Conselheiro Sebastião
Helvécio

Aécio Neves

PSDB

Deputado Estadual

Indicação Plenário
Câmara

Conselheiro
Wanderley Geraldo de
Ávila

Aécio Neves

PSDB

Deputado Estadual

Indicação Plenário
Câmara

Conselheira Adriene
Barbosa de Faria
Andrade

Aécio Neves

PSDB

Prefeita

Indicação do
Governador

Conselheiro Gilberto
Pinto Monteiro Diniz

Antônio
Anastasia

PSDB

Auditor TCE

Indicação
Audutoria, em lista
tríplice

Conselheiro Antônio
Carlos Andrada

Aécio Neves

PSDB

Deputado Estadual

Indicação Plenário
Câmara

Conselheiro Eduardo
Carone Costa

Itamar Franco

PMDB + PSDB

Auditor do TCE

Indicação
Auditoria em Lista
Tríplice

Conselheiro Elmo Bras

Itamar Franco

PMDB + PSDB

Deputado Estadual

Indicação Plenário
Câmara

Fonte: Tribunal de contas de Minas Gerais (2008)

Os governadores que administraram o estado de Minas Gerais entre 1998 e 2014
possuem o mesmo alinhamento político. Logo, as coligações partidárias que compunham o
governo da época são as seguintes, de acordo com dados públicos divulgados pelo Tribunal
Superior Eleitoral:
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•

Coligação Itamar Franco 1998-2002: PMDB (partido principal), PSDB, PPS,
PTN

•

Coligação Aécio Neves 2002-2010: PSDB (partido principal), PAN, PFL,
PHS, PMN, PPB, PPS, PRTB, PR, PSB PSL, PTN, PTB, PV

•

Coligação Antônio Anastasia 2010-2014: PSDB (partido principal), DEM,
PDT, PMN, PPS, PR, PSB, PSC, PSDC, PSL, PV

Para este trabalho, assumimos que prefeitos que pertençam aos partidos da coligação
dos governadores, no período estudado, estão alinhados com o Governo. Os demais assumiramse ser de oposição ao alinhamento do governo.
Para o desenvolvimento da pesquisa que será demonstrada mais adiante neste trabalho,
utilizou-se a seguinte classificação: prefeitos cujos partidos políticos eram da base governistas,
exposta acima (PSDB, PMDB, DEM, PAN, PDT, PFL, PHS, PMN, PPB, PPS, PTN, PRTB,
PR, PSB, PSC, PSDC, PSL, PTB, PV), foram classificados como “Prefeitos da base
governamental”. Os demais prefeitos, cujos partidos não estão listados acima, foram
classificados como “Prefeitos da oposição”.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
Segundo a Constituição da República, os tribunais de contas atuam na função
administrativa e na função judicante (BRASIL, 2016, art. 70). Esta segunda função permite-os
valer-se de multas, devolução de valores, inabilitação para o exercício de funções públicas e
inidoneidade para celebração de contratos com a Administração (BRASIL, 2016, art. 71, VIII).
Além dessas, há ainda as limitações eleitorais, trazidas pela lei de inelegibilidade (BRASIL,
1990). Portanto, um decreto de irregularidade ou um parecer prévio adverso pode causar danos
graves à reputação do político, além de constrangimento público. Logo, a Constituição da
República deu poderes importantes aos tribunais de contas (MOTTA, 2015).
Uma relevante função do TCE, no auxílio ao controle externo do legislativo, é a
emissão de parecer técnico sobre as contas anuais dos prefeitos (MOTTA, 2015). Tais pareceres
envolvem a análise do cumprimento de determinações contábeis, orçamentárias e financeiras.
Para exercer tais atividades, seus membros têm um nível de conhecimento técnico muito
elevado, o que os torna referência para outros órgãos da Administração (MOTTA, 2015).
A composição dos tribunais de contas está prevista na Constituição da República
(BRASIL, 2016, art. 73 e 75): os TCEs devem ser integrados por sete conselheiros. Dos sete
conselheiros, um deles é indicado livremente pelo governador do estado. Um outro é escolhido
pelo governador dentre os indicados entre os membros da auditoria em lista tríplice. Um terceiro
também é indicado pelo governador em lista tríplice, porém, dentre os membros do ministério
público junto ao tribunal de contas. Todas as indicações passam pelo veto da Assembleia
Legislativa do estado. Os outros quatro conselheiros são indicados pela câmara dos deputados
estaduais, sujeito a aprovação do governador (BRASIL, 2016). Logo, dos sete conselheiros,
apenas dois vem de carreiras concursadas, mas mesmo assim se submetem à indicação política.
Em termos de comparação, nos tribunais de justiça, 80% dos juízes são concursados (BRASIL,
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2016). Os tribunais de contas, portanto, obedecem a uma lógica diferente do judiciário de acesso
ao cargo.
Sabe-se que a função de conselheiro pressupõe um conjunto de direitos que
transformam a nomeação em objeto de grande interesse: “salários de R$ 26.500, gratificações,
auxilio-alimentação, prerrogativas de nomear funcionários comissionados e vitaliciedade no
cargo” (SAKAY; PAIVA, 2016, p10).
Contudo, a Constituição da República estabeleceu certos requisitos para a investidura
no cargo de conselheiro: idoneidade moral, reputação ilibada, notórios conhecimentos
jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública e mais de dez anos
de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exijam os conhecimentos acima
mencionados (BRASIL, 2016, art. 74).
Alguns autores acreditam que esses critérios são abstratos, gerando como
consequência uma livre interpretação por aqueles que indicam os conselheiros, governadores e
deputados (ROTHENBURG; CAVALCANTI; MONTEIRO, 2017). Entretanto, Motta (2015),
entende que “todos esses requisitos são passíveis de aferição objetiva” (MOTTA, 2015, p. 2).
Para Júlio Marcelo de Oliveira, procurador Federal do Ministério Público, que ficou
conhecido pela autoria da representação que levou à reprovação das contas de 2014 da expresidente Dilma Rousseff, em entrevista concedida ao Jornal Estado de São Paulo dia
03/03/2017 (ROTHENBURG; CAVALCANTI; MONTEIRO, 2017), a indicação política dos
conselheiros dos tribunais de contas gera deficiências administrativas graves. Segundo ele:

... a Constituição pede pessoas com notórios saberes em administração, economia ou
contabilidade, porém, a experiência histórica indica que os Governadores e deputados
estaduais indicam pessoas políticas, próximas ao governo, e que não estão
comprometidas em fiscalizar. Há conselheiros no Brasil, que nem sequer tem o
segundo grau, menos ainda formação em nenhuma das áreas afins da administração
pública. Alguns são dentistas, médicos ou veterinários. É natural esses órgãos não
funcionarem bem. (ROTHENBURG; CAVALCANTI; MONTEIRO, 2017, p.2),

29

Compartilham da mesma opinião Sakay e Paiva (2016, p. 1): “os tribunais de contas
são desenhados para não funcionar”. Segundo as autoras (SAKAY; PAIVA, 2016, p.1), os
conselheiros são indicados por políticos que tem a clara intenção de “neutralizar” a função
fiscalizadora dos TCEs (SAKAY; PAIVA, 2016, p.1).
Segundo Motta (2015): “O resultado da soma da inobservância dos requisitos
constitucionais com as regras da composição é a preponderância da influência política sobre o
rigorismo técnico”. Motta (2015) apresenta como indício de que os tribunais de contas sofrem
influência política uma reportagem divulgada pela Folha de São Paulo (BACHTOL,
PITOMBO, 2015), mostrando que nos últimos dez anos, apenas três governadores tiveram suas
contas rejeitadas por algum dos TCEs. Para Motta (2015), isso significa que: “ou os Estados
estão sendo administrados com excelência, ou o controle externo está fazendo o juízo político
que, de acordo com a Constituição, cabe ao Legislativo” (MOTTA, 2015, p.2).
O presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Valdecir
Fernandes Pascoal, admitiu que o atual sistema previsto na Constituição da República favorece
indicações e ingerência política. Ele mesmo defende mudanças na legislação para que a maioria
dos integrantes passe a ser, obrigatoriamente, dos quadros técnicos das instituições
(ROTHENBURG; CAVALCANTI; MONTEIRO, 2017, p.2)

Está mais do que provado que esse modelo de indicações não inspira confiança da
sociedade. Da mesma forma que tem gente boa que vem da política, tem outros que
não conseguem se blindar. A função de julgar é técnica. (ROTHENBURG;
CAVALCANTI; MONTEIRO, 2017, p.2).

A ONG transparência Brasil fez uma análise da vida pregressa de todos os 238
integrantes dos 34 tribunais de contas do país (SAKAY, PAIVA, 2016). Analisou-os quanto às
pré-qualificações exigidas pela Constituição da República, primeiramente: ter mais de dez anos
de exercício da função ou efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de
atuação. A pesquisa cita os seguintes exemplos:
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O Conselheiro Cristóvão Correia de Messias, do TCE-AC, por exemplo, atuou como
médico até sua nomeação pelo então governador do estado Orleir Messias Cameli,
seu primo.
A conselheira do TCE-GO Carla Cíntia Santillo, filha do ex-governador do estado e
ex-Conselheiro do TCE-GO Henrique Antônio Santillo, é formada em odontologia e
foi deputada por quatro anos antes da nomeação.
No TCM-BA, os Conselheiros Fernando Vita e Paolo Marconi são jornalistas, tendo
trabalhado em veículos de comunicação e – tipicamente – assessorias de imprensa.
Vita é também escritor de romance (SAKAY; PAIVA, 2016, p.3).

Logo, a mesma pesquisa também analisou os outros pré-requisitos constitucionais:
“idoneidade moral” e “reputação ilibada”. Chegou-se ao seguinte resultado: 20% dos
conselheiros têm ocorrências na justiça ou nos próprios tribunais de contas, vários com
condenações, respondendo por atos como improbidade administrativa e peculato (SAKAY,
PAIVA, 2016, p.3). Ainda segundo a pesquisa, quando o conselheiro é politico ou parente de
políticos, as chances de responder a processos são 11% maiores. Quanto a condenações, doze
conselheiros já foram condenados, sendo um deles por homicídio e seis por improbidade
administrativa. Na justiça eleitoral três já sofreram punições. E outros três tiveram suas contas
julgadas irregulares por tribunais de contas (SAKAY, PAIVA, 2016, p.3).
Sakay e Paiva (2016), em sua pesquisa, mostraram ainda que, apesar dos requisitos
impostos pela Constituição da República, a indicação política dos conselheiros ocorre de forma
corriqueira. Segundo as autoras as votações nas assembleias, nas câmaras e, até no Congresso,
são um jogo de “cartas marcadas” (SAKAY, PAIVA, 2016, p.2). Para exemplificar, as autoras
citam o caso de três conselheiros que antes mesmo da sua nomeação, já apareciam na imprensa
como favoritos:

Um caso ilustrativo recente é o da ex-senadora Patrícia Saboya (PDT), ex cunhada do
atual governador do Estado, Cid Gomes (PROS), hoje a mais nova conselheira do TCECE. Em dezembro de 2013, o nome de Saboya apareceu na revista Época da seguinte
maneira: “Depois de um mandato como senadora e outro como deputada estadual,
ambos pelo PDT, ela irá para o Tribunal de Contas do Ceará no início do próximo ano.
Já está tudo certo para que ela seja indicada por unanimidade para o cargo de conselheira
pela assembleia legislativa do Estado”. A casa apenas votou e aprovou unanimemente
o seu nome, em 27 de fevereiro de 2013. (SAKAY, PAIVA, 2016, p.3)
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Além de relatos como este, a pesquisa (SAKAY, PAIVA, 2016, p.2) ainda constatou
que 64% dos conselheiros dos tribunais de contas tiveram, de alguma forma, atividade política.
Em Minas Gerais, cinco dos sete conselheiros do TCE vieram da política (RAGAZZI, 2017).
Dos sete, quatro eram deputados estaduais, e a Conselheira Adriene Andrade é esposa do exsenador Clésio Andrade (PMDB), além de ter sido prefeita da cidade de Três Pontas. Apenas
os conselheiros Cláudio Terrão e Gilberto Pinto não ocuparam cargos eletivos anteriormente
(RAGAZZI, 2017).
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4 METODOLOGIA E COLETA DE DADOS

O problema de pesquisa a ser analisado é se os tribunais de contas estaduais sofrem
influência política em suas decisões ou não. Para responder essa questão foram realizadas
análises estatísticas dos pareceres prévios emitidos pelo TCE com as seguintes variáveis:
partidos políticos dos prefeitos e alinhamento político dos prefeitos.
A variável binária dependente, parecer pela aprovação das contas ou parecer pela
rejeição das contas, foi usada em todos os testes estatísticos presentes nesse trabalho. Para
montar o banco de dados desta variável utilizou-se uma lista elaborada pelo próprio Tribunal
de Contas de Minas Gerais, a pedido dos autores da pesquisa, que continha o nome da prefeitura
e o ano dos pareceres favoráveis e desfavoráveis. Devido a disponibilidade de dados e de tempo,
escolheu-se o período de 2005 a 2008, que corresponde ao período de um mandato municipal.
Sabemos que os prefeitos têm suas contas julgadas todos os anos. Portanto, foram
colhidas 3.412 (853x4) observações: 853 municípios mineiros analisados durante 4 anos.
Neste intervalo de quatro anos, 26% das cidades tiveram suas contas rejeitadas mais
de uma vez. Neste trabalho, os prefeitos que tiveram suas constas recusadas pelo menos uma
vez foram agrupados no grupo de “parecer desfavorável” e aqueles aprovados nos quatro anos
foram agrupados em “parecer favorável”.
Dessa forma, dos 853 municípios mineiros todos os prefeitos tiveram uma
classificação: “Parecer desfavorável” ou “Parecer favorável”.
Entende-se aqui, ano analisado como sendo o ano de exercício de execução do
orçamento e não o ano de referente ao julgamento do TCE ou decisão da câmara municipal.
Para testar a seguinte hipótese:
1. Há (ou não) influência política nas decisões dos tribunais de contas.
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Foram realizados dois testes estatísticos, o primeiro comparando resultado de
pareceres das contas dos prefeitos com alinhamento político desses, e o segundo comparando
resultado dos pareceres das contas dos prefeitos com o partido político desses.
O método de pesquisa escolhido para efetuar o primeiro teste foi realizar uma análise
estatística dos resultados dos pareceres recebidos por prefeitos da coligação governamental e
da oposição. Cruzou-se o alinhamento político dos prefeitos com pareceres emitidos pelo TCE
de Minas Gerais entre 2005 e 2008. As informações foram levantadas diretamente junto ao TCE
de Minas Gerais, conforme apresentado no início deste capítulo, por meio de dados públicos
divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa tem natureza exploratória (RAUPP;
BEUREN, 1999, p. 80) com abordagem quantitativa (RAUPP; BEUREN, 1999, p. 92)
Para preparar a base de dados da variável “alinhamento político do prefeito”, colheuse informações públicas dos 853 prefeitos eleitos em 2004, disponíveis no site do Tribunal
Superior Eleitoral. Nesta lista estão presentes as seguintes informações: município, partido
político, número do candidato, nome do candidato, votos nominais, votos válidos e coligação.
Sabe-se que, no intervalo de tempo analisado, nenhum dos 853 prefeitos trocou de partido
político.
De posse da lista de filiação partidária dos prefeitos mineiros e da lista de pareceres
desfavoráveis do TCE, montou-se uma nova planilha unindo ambas as informações e definindo
os prefeitos da coligação governamental e os da oposição.
A definição da classificação dos prefeitos da coligação governamental ou da oposição
foi feita da seguinte forma: Os prefeitos cujos partidos políticos eram da base governista7:
PSDB, PMDB, DEM, PAN, PDT, PFL, PHS, PMN, PPB, PPS, PTN, PRTB, PR, PSB, PSC,
PSDC, PSL, PTB, PV, foram classificados como “Prefeitos da base governamental”. Os
demais, foram classificados como “Prefeitos da oposição”.
7

As considerações quanto aos conceitos de base governista e oposição estão descritas na seção 2.2.2 deste
trabalho, que trata da composição do TCE de Minas Gerais

34

Dessa forma, a hipótese a ser testada é a seguinte:
1. Há (ou não) influência política nas decisões dos tribunais de contas.
O teste de hipótese utilizado foi o Qui Quadrado pois segundo Field (2009, p. 192), é
o mais indicado para encontrar um valor da dispersão para duas variáveis categóricas (FIELD;
2009, p. 192).
Foi feito um segundo teste estatístico também com objetivo de testar a hipótese
descrita acima:
1. Há (ou não) influência política nas decisões dos tribunais de contas.
Porém, neste teste utilizou-se uma abordagem diferente. Ao invés de testar o
alinhamento político do prefeito em relação ao resultado dos pareceres do TCE, analisou-se o
próprio partido político do prefeito.
A lista de informações disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral, usada neste
trabalho, entre outros dados, contém o partido político do prefeito. Utilizando as mesmas
informações, utilizadas no teste anterior, foi feito um segundo teste estatístico com o objetivo
de medir a influência dos partidos políticos dos prefeitos nas decisões dos tribunais de contas,
e não somente seu alinhamento político.
O teste de hipótese utilizado foi o Qui Quadrado (FIELD; 2009, p. 192). Em
obediência aos critérios objetivos para o teste estatístico aplicado, utilizou-se, somente, os
prefeitos cujos partidos políticos tiveram mais de trinta ocorrências no banco de dados (FIELD;
2009, p. 192).
Como limitação deste estudo sabe-se que em Minas Gerais os partidos não assumem
posições muito radicais. PT e PSDB, por exemplo, tem uma boa convivência. Dos 853 prefeitos
analisados, 110 (13%) tinham tanto o PT quanto o PSDB atuando na mesma coligação. A falta
de delimitação partidária presente no estado de Minas Gerais é uma limitação da presente
pesquisa que deve ser considerada.
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5. RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS

A base de dados analisada permitiu-nos observar as ocorrências de pareceres
favoráveis e desfavoráveis, e o alinhamento partidário do prefeito.
Conforme explicado anteriormente, analisou-se 853 prefeitos mineiros que tiveram ou
não suas contas rejeitadas durante o mandato de 2005 a 2008 e os pareceres emitidos pelo TCE
de Minas Gerais neste período. O resultado foi o seguinte:
Tabela 2 ― Pareceres X Alinhamento político.

PARECERES

ALINHAMENTO POLÍTICO
Partidos governistas

Demais

PSDB e Coligados

partidos

Favoráveis

361

155

%

62,1%

57,0%

Desfavoráveis

220

117

%

37,9%

43,0%

Prefeituras

581

272

100%

100%

Total

Analisadas
%

TOTAL

516

337

853

Fonte: Tribunal de Contas de Minas Gerais (2005)

Visando obter uma melhor interpretação dos dados, foi feito um teste Qui Quadrado
para confirmar o grau de independência entre as duas variáveis (MCCLAVE; BENSON;
SINCICH, 2014).
Foi testada a seguinte hipótese, onde o nível de significância α ou P-valor estabelecido
foi de 0,05:
1. Há (ou não) influência política nas decisões dos tribunais de contas.
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E o resultado encontrado foi o seguinte:

Quadro 1 ― Valor de P para o teste de Qui Quadrado entre o alinhamento político
do prefeito e o parecer do Tribunal de contas de Minas Gerais

Valor de P (p-valor)

Observação

0,151687

>0,05

Fonte: Tribunal de contas (2005)

Como podemos observar, o valor de P foi maior que 0,05, indicando que a hipótese
nula não pode ser rejeitada.
Tal resultado traz uma indicação que os pareceres emitidos sobre a conta anual dos
prefeitos não são influenciados pelo alinhamento político desses. Ou seja, prefeitos
pertencentes à oposição não são mais propensos a receber pareceres desfavoráveis em
comparação com os demais.
O segundo aspecto testado foi se o fato de pertencer a algum partido político afetaria
a probabilidade do prefeito ter suas contas rejeitadas. E o resultado encontrado foi o seguinte:

Tabela 3- Pareceres X Partido político dos prefeitos
Partidos
Pareceres

Total
PDT

PFL

PL

PMDB

PP

PPS

PSDB

PT

PTB

Pareceres
Favoráveis

26

75

49

89

43

18

96

47

47

490

%

65%

61%

54%

62%

64%

56%

63%

59%

58%

60%

Pareceres
Desfavoráveis

14

48

41

55

24

14

57

33

34

320

%

35%

39%

46%

38%

36%

44%

37%

41%

42%

40%

Total

40

123

90

144

67

32

153

80

81

810

Fonte: Tribunal de contas de Minas Gerais (2008)
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Foi feito um teste Qui Quadrado para confirmar o grau de independência entre as
variáveis de partido político e pareceres prévios do tribunal de contas (MCCLAVE; BENSON;
SINCICH, 2014). Foi utilizado tal teste pois segundo Field (2009, p. 192), é o mais indicado
para encontrar um valor da dispersão para duas variáveis nominais. (FIELD, 1999, p. 192).
Foi testada a mesma hipótese anterior:
1. Há (ou não) influência política nas decisões dos tribunais de contas.
E o resultado encontrado foi o seguinte:

Quadro 2 – Valor de Significância para o teste de Qui Quadrado entre as variáveis independentes
Parecer do TCE e Alinhamento política do prefeito
Valor de P (p-valor) Significância assintótica
0,92868

Observação
>0,05

Fonte: Tribunal de Contas de Minas Gerais (2008)

Como podemos observar, o valor de P foi maior do que 0,05, indicando que a hipótese
nula não pode ser rejeitada.
O resultado desta análise demonstrou falta de correlação entre o partido político do
prefeito e o resultado dos pareceres emitidos pelo TCE de Minas Gerais. Desconfia-se que o
motivo de não existir correlação entre partidos políticos e o resultado dos pareceres do TCE é
que no Brasil temos um número muito grande de partidos, logo tal realidade dificulta análises
estatísticas que capture a influência do partido do prefeito nas decisões do TCE.
Diante dos dois testes estatísticos apresentados pôde-se perceber que em nenhum dos
dois foi possível encontrar evidência significativa estatisticamente de que existe influência
política nos TCEs. Contudo, estudos semelhantes em outros estados necessitariam ser feitos
para que se possa constatar se há ou não outras evidências que corroborem este achado ou o
contradigam.
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6. ÍNDICE FIRJAN DE GESTÃO FISCAL DOS MUNÍCIPIOS

O Sistema FIRJAN realiza estudos que permitem inferir a competência técnica dos
municípios brasileiros. Um desses estudos é o IFGF, índice FIRJAN de gestão fiscal. O IFGF
foi desenvolvido pelo Sistema FIRJAN com o objetivo de acompanhar a gestão fiscal dos
municípios brasileiros e, por isso, consegue prever um determinado nível de “sucesso” das
prefeituras.
Diante da falta de evidências estatísticas que comprovem influência política nos
tribunais de contas, questionou-se se as decisões desses tribunais poderiam estar relacionadas
apenas com fatores técnicos. Diante de tal questionamento, resolveu-se testar uma segunda
hipótese, cruzando dados do IFGF com as decisões do Tribunal de Contas de Minas Gerais, já
coletados para as pesquisas anteriores. A hipótese a ser testada é a seguinte:
Hipótese: Existe (ou não) relação entre o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal Geral com
os resultados dos pareceres do Tribunal de Contas de Minas Gerais
Para testar tal hipótese faz-se necessário um estudo das características e variáveis que
compõem o índice FIRJAN de gestão fiscal.

6.1 Características e Limitações

As análises de gestões municipais envolvem muitas variáveis. Existe uma grande
complexidade entre as prefeituras, pois as cidades brasileiras são heterogêneas em termos de
tamanho, população e região. E essa complexidade dificulta a comparação entre as diferentes
gestões (CASTRO, 2003, p. 9). Contudo, o IFGF, consegue fazer tais comparações pois sua
metodologia permite tanto comparações relativas quanto absolutas, o índice não se restringe a
uma fotografia anual, podendo ser comparado ao longo dos anos (SISTEMA FIRJAN, 2016, p.
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1). Além disso, tal índice utiliza-se somente de estatísticas oficiais, declaradas pelos próprios
municípios à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), de acordo com o estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal8.
O índice FIRJAN geral de gestão fiscal é composto por cinco indicadores: receita
própria, gastos com pessoal, investimentos, liquidez e custo da dívida. E a leitura dos resultados
é a seguinte: a pontuação varia de 0 e 1, sendo que, quanto mais próximo de 1 melhor a situação
fiscal do município no ano de observação (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 2).
Esse indicador foi lançado em 2012, e colocou em pauta um tema de grande
importância para o país e que está sendo discutido neste trabalho: a forma como os tributos
pagos pela sociedade é administrada pelas prefeituras. A intenção do uso deste índice como
variável na pesquisa apresentada nesta seção é entender se existe diferença na qualidade da
gestão fiscal dos prefeitos que tiveram suas contas rejeitadas daqueles que não tiveram.

6.1.1 Base de Dados

Todos os municípios brasileiros são obrigados a encaminhar suas contas para a
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) anualmente. Esses dados são disponibilizados no banco
de dados do Tesouro Nacional, chamado de “Finanças Brasil”9 (FINBRA). Todas as
informações apresentadas são dados oficiais que dizem respeito a despesas, ativos, receitas e
passivos da Administração Pública Brasileira (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 1).
O Índice FIRJAN usa o banco de dados da FINBRA para efetuar suas pesquisas. Esses
dados são a principal fonte de informação contábil dos municípios e estados (SISTEMA
FIRJAN, 2016, p. 1).

8

9

p://www.firjan.com.br/ifdm/" http
Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/contas-anuais
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Suas informações são também utilizadas no novo Sistema de Contas Nacionais do
IBGE; no cômputo do Resultado Nominal do Governo pela Secretaria do Tesouro
Nacional; e na estimação da carga tributária pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 1)

Esse banco de dados, porém, não apresentou informações de todos os municípios
brasileiros. Ficaram de fora da FINBRA, oitocentos e quinze municípios. Portanto, fora também
do cálculo do Índice FIRJAN. Além desses, foram descartados sessenta e cinco municípios
devido a inconsistências que impediram a análise. Diante do exposto, das cinco mil quinhentas
e sessenta e oito cidades brasileiras, oitocentos e oitenta ficaram fora do cálculo do Índice
FIRJAN (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 1). Em Minas Gerais, federação que foi objeto deste
estudo, foi possível analisar oitocentos e quarenta e cinco municípios, dos oitocentos e
cinquenta e três que existe no estado. Ficaram excluídas as cidades de Central de Minas,
Comendador Gomes, Dona Eusébia, Inhaúma, Machacalis, Mar de Espanha, Moeda e São
Francisco da Glória.

6.1.2 Restrição Orçamentária dos Municípios

Assim como todo agente econômico, as cidades também possuem restrições
orçamentárias, ou seja, para todos os efeitos, suas receitas devem ser iguais às suas despesas.
Caso contrário, o Município se encontrará deficitário (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 2).
Os entes municipais se financiam através da (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 2):

a) Receita Corrente (RC): composta pelas receitas tributárias próprias do município e
pelas transferências do respectivo Estado e União;
b) o endividamento, representado pela variação da divida (VD); e
c) o artifício da postergação de despesas, contabilizados por meio dos restos a pagar
(RAP) (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 2)
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Quanto às despesas, as cidades possuem (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 2):

a) Despesas Correntes Primárias (DC), onde se encontram os gastos com pessoal e
custeio;
b) Encargos da dívida pública, que é amortização e juros (Amort. + J); e
c) Investimentos (I). (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 2)

O FIRJAN utilizou-se dessa equação apresentada acima, de restrição orçamentária,
para elaborar os índices apresentados posteriormente. A equação demonstra que a capacidade
dos municípios de investir depende do seu potencial de arrecadação e dos seus gastos com
despesas correntes, que inclui os gastos com pessoal, as amortizações e juros, e o
comprometimento com os restos a pagar (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 2).

6.1.3 Metodologia Utilizada Pelo Sistema FIRJAN

O Índice FIRJAN de Gestão Fiscal utiliza uma metodologia de leitura de dados bem
simples. É dada uma nota para cada município com pontuação variando de 0 a 1. Quanto mais
perto de 1 melhor a gestão fiscal do município. Quanto mais próximo de 0 pior a gestão fiscal
do município.
Para facilitar a análise, visto que a variação do índice está em casas decimais, o próprio
instituto desenvolveu uma classificação geral para as notas atribuídas a um município,
conforme a figura abaixo:
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Figura 1 - Classificação da pontuação do Índice FIRJAN

Fonte: Sistema FIRJAN (2016)

6.1.4 Fórmulas de Cálculo do Índice FIRJAN de Gestão Fiscal

O Índice FIRJAN de Gestão Fiscal é composto por cinco indicadores: receita própria,
gastos com pessoal, investimentos, liquidez e custo da dívida. A grande maioria dos municípios
brasileiros não utiliza o endividamento de longo prazo como forma de se financiar. Diante disso
o IFGF coloca a variável “Custo da Dívida” com peso menor do que as outras. Enquanto receita
própria, gastos com pessoal, investimento e liquides tem peso percentual de 22,5%, o custo da
dívida representa apenas 10% do total do IFGF (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 3).
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Abaixo, um quadro-resumo dos indicadores que compõem o cálculo do Índice Firjan
de Gestão Fiscal (IFGF)

Figura 2: Resumo dos indicadores que compõe o cálculo do índice FIRJAN

Fonte: Sistema FIRJAN (2016)

a) Receita própria

Segundo o anexo metodológico do IFGF (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 3):

A dependência de transferências intergovernamentais engessa o orçamento dos
municípios, uma vez que é pautada por incertezas e está sujeita à programação das
administrações superiores. Ser capaz de gerar um alto nível de receita própria, é, pois,
uma característica vital para o município que quer colocar em prática projetos de longo
prazo sem se preocupar com eventuais choques negativos em suas fontes de
financiamento – Situações onde o investimento é o primeiro alvo dos cortes
orçamentários (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 3)

Pode-se concluir que o objetivo do indicador de receita própria serve para medir a
autonomia dos municípios em relação à Administração federal e estadual. Tal componente do
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Índice FIRJAN varia de 0 a 1 sendo que quanto mais próximo de um maior a autonomia da
cidade, ou seja, maior sua capacidade de gerar receita própria (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 3)
Entretanto, não obstante o Brasil ter adotado o sistema federativo, a base de
financiamento dos órgãos públicos municipais se dá por meio de transferências. Os repasses
são os responsáveis, por força constitucional, pelo pagamento de despesas na área de saúde e
educação dos municípios. Portanto, em nenhuma hipótese, existirão municípios que as receitas
correntes são, em sua totalidade, oriundas de receitas próprias (SISTEMA FIRJAN, 2016, p.
3).
Conforme o anexo metodológico do IFGF (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 3)

O indicador foi construído com base no pressuposto de que o município seja capaz de
gerar receitas próprias equivalente à metade de suas receitas correntes líquidas.
Assim, os municípios que não geram receita própria recebem zero e os municípios
que geram 50% da receita corrente líquida ou mais recebem um no IFGF Receita
Própria; os demais resultados foram escalonados entre esses dois pontos. (SISTEMA
FIRJAN, 2016, p. 3)

Desta forma, o cálculo do Índice FIRJAN de Gestão Fiscal Receita Própria é o seguinte
(SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 3):

Figura 3: Cálculo do IFGF Receita Própria

Fonte: Sistema FIRJAN (2016)
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b) Gastos com pessoal

Sabe-se que o gasto com funcionários é a maior despesa dos entes públicos. No caso
dos municípios, esse gasto representa, em média, algo em torno de 50%. E, como gasto com
pessoal é uma despesa cujos valores são fixados em lei, trata-se de custo de difícil abatimento.
É, portanto, uma despesa rígida (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 4). Dessa forma, quanto mais se
gasta com pessoal, menos recursos disponíveis o prefeito detém para efetuar investimentos.
Esse gasto, de tão importante para a Administração da prefeitura, foi regulado pela Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF) (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 4). Tal lei limitou em 60% da
receita corrente líquida os gastos com pessoal (BRASIL, 2000, art. 20). Além dessa limitação,
em seu artigo 22 (BRASIL, 2000), a mesma lei veda a criação de cargos, empregos ou funções,
quando o gasto com pessoal passa de 59% da receita corrente líquida.
Dito isso, o anexo metodológico do Índice FIRJAN (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 4),
usou para o cálculo da receita própria a seguinte fórmula:

A fórmula de cálculo é idêntica à utilizada para apuração dos limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Para a construção do índice adotou-se dois parâmetros. Com
o objetivo de penalizar os municípios que descumpriram os limites impostos pela
LRF, o primeiro utiliza como nota de corte o teto oficial para os gastos com
funcionalismo estabelecido por aquela lei: 60% da RCL. O segundo considera como
menor valor o percentual de 30% da RCL, metade do limite legal. Ou seja, o
município que superar os 60% receberá nota zero no IFGF Gastos com Pessoal e o
que registrar percentual inferior a metade disto receberá nota 1,00, nota máxima. Na
leitura dos resultados, quanto mais próximo de 1,00 menor o comprometimento do
orçamento com a folha de salários do funcionalismo municipal e, consequentemente,
maior o espaço de manobra para a prefeitura executar políticas públicas. (SISTEMA
FIRJAN, 2016, p. 4)
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Nesse diapasão, o cálculo do Índice Firjan de Gastos com pessoal é o seguinte
(SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 4):

Figura 4: Cálculo do IFGF Gastos com Pessoal

Fonte: Sistema FIRJAN (2016).

c) Investimento

O investimento é despesa essencial para garantir os serviços públicos aos cidadãos e o
crescimento das atividades econômicas (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 5). Quando se fala em
investimento, estamos falando de escolas, hospitais, ruas pavimentadas, saneamento, entre
outros.
Dessa forma, o Índice FIRJAN, desenvolveu esse indicativo com o objetivo de medir
o nível de investimento nos municípios brasileiros. Segundo Gobetti (2007), citado pelo Anexo
Metodológico do Índice FIRJAN (2016, p. 5):

Por mais que haja consenso sobre a importância do investimento público municipal,
o processo orçamentário é míope, e atribui excessivo peso ao custo corrente de um
projeto, independente de seus benefícios futuros, então os investimentos de longo
prazo podem enfrentar mais dificuldades politicas para serem aprovados do que
projetos de curto prazo (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 5)
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Diante do exposto (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 3): “Estabeleceu-se uma nota de corte para
este indicador: para os municípios que investiram mais de 20% da sua RCL foi atribuída nota
1,00. Na leitura dos resultados, quanto mais próximo de 1,00 mais investimentos foram
realizados pelas prefeituras”
Desta forma, o cálculo do Índice Firjan de Gestão Fiscal de Investimento é o seguinte
(SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 5):

Figura 5: Cálculo do IFGF Investimento

Fonte: Sistema FIRJAN (2016)

d) Liquidez

O indicador de liquidez das prefeituras do índice FIRJAN tenta retratar a variável
“restos a pagar”. Essa rubrica existe para dar continuidade ao exercício financeiro de um ano
para o outro (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 6). Acontece que, com o tempo, “restos a pagar” se
tornou uma forma de financiamento das prefeituras. E esse fato gerou um problema de liquidez
para os municípios (NASCIMENTO; DEBUS, 2009).
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Com o objetivo de acabar com essa prática, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu
artigo 42 (BRASIL, 2000), estabeleceu que a prefeitura deve ter dinheiro suficiente em caixa,
no último ano de mandato, para arcar com as despesas do próximo ano. Baseada nessa lógica,
foi construído o cálculo do Índice de Liquidez da FIRJAN (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 6):

Caso o município inscreva mais restos a pagar do que recursos em Caixa no ano em
questão sua pontuação será zero. Apesar dessa condição legal aplicar-se apenas em
anos de transição de governo, iniciar um ano com mais dividas com fornecedores do
que recursos em caixa é um problema que afeta a gerencia financeira e a credibilidade
do município. Além disso, o IFGF Liquidez também é ponderado pela Receita
Corrente Líquida (RCL),. Esse ajuste tem como objetivo ponderar a relação entre
postergações das despesas e disponibilidade de caixa pelo tamanho do orçamento da
prefeitura. Na leitura dos resultados, quanto mais próximo de 1,00 menos o município
está postergando pagamentos para o exercício seguinte sem a devida cobertura.
(SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 6)

Desta forma, o cálculo do Índice Firjan de Liquidez é o seguinte (SISTEMA FIRJAN,
2016, p. 6):

Figura 6: Cálculo do IFGF Liquidez

Fonte: Sistema FIRJAN (2016)
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e) Custo da dívida

Em 1997 e 2001 houve uma renegociação da dívida dos municípios com o Governo
Federal, daí houve algumas vedações às prefeituras no que concerne à emissão de títulos de
dívida, são elas (SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 7)

• Proibidas ofertas de ofertas de títulos locais ou externos enquanto houver dívida
com a União
• Vedados novos títulos públicos no mercado interno enquanto a dívida financeira
bruta superar a Receita Líquida anual;
• Vedadas ofertas de títulos de dívida pública estadual e municipal até 2020;
• Restrita a captação de recursos em mercados externos por parte de estados e
municípios, somente permitida para quitar saldos de outras dívidas em aberto.
(SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 7)

Além dessa negociação, em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000,
art. 52) proibiu que o Governo Federal renegociasse as dívidas das prefeituras com bancos
privados, o que limitou ainda mais o acesso à crédito pelos municípios (SISTEMA FIRJAN,
2016, p. 6).
Apesar de terem acesso restrito a qualquer tipo de crédito, mais de 90% das prefeituras
possuem gastos elevados com juros e amortizações. Isso se dá, principalmente, devido às
restrições, explicadas anteriormente. Quando as prefeituras precisam de dinheiro recorrem a
créditos com prazos baixos e custos elevados, ou postergam a despesa para os restos a pagar
(SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 3). Portanto, a elevação desse tipo de despesa representa uma
diminuição nos recursos disponíveis para investimentos e políticas públicas.
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Daí o cálculo do IFGF Custo da dívida foi feito da seguinte forma (SISTEMA
FIRJAN, 2016, p. 6):

O IFGF Custo da Dívida avalia o peso dos encargos da dívida em relação às receitas
líquidas reais, em consonância com o limite estabelecido pela resolução n. 43 do
Senado Federal. O cálculo do índice leva em conta o limite de 13% da receita líquida
real10 estabelecido por essa legislação. Assim, os valores compreendidos entre zero e
esse percentual são escalonados no cálculo do índice. Quanto mais próximo de 1,00
menor o comprometimento dos recursos da prefeitura com juros e amortizações
referentes à empréstimos contraídos em anos anteriores. (SISTEMA FIRJAN, 2016,
p. 6)

Desta forma, o cálculo do Índice Firjan de Gestão Fiscal Custo da Dívida é o seguinte
(SISTEMA FIRJAN, 2016, p. 6):

Figura 7: Cálculo do IFGF Custo da dívida

Fonte: Sistema FIRJAN (2016)

10

Receita líquida real (RLR): é utilizada para apurar o limite de pagamento da dívida de estados e municípios
renegociada com o Tesouro Nacional e para o cálculo da relação Dívida financeira / Receita líquida real. Para os
municípios, o conceito de RLR exclui do total de receitas as receitas provenientes de operação de crédito, de
alienação de bens de transferências voluntárias ou de doações recebidas com o fim específico de atender despesas
de capital.
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6.2 Metodologia, Coleta de Dados e Resultado

O indicador técnico utilizado para testar se os tribunais de contas decidem pautados
em critérios objetivos ou não foi o índice FIRJAN geral de gestão fiscal. Tal banco de dados
foi coletado no próprio site do Sistema FIRJAN11. A tabela disponível para download apresenta
os índices de todas as cidades brasileiras de 2006 a 2016, selecionou-se para este trabalho os
dados de 2006 a 2008 somente. Não se utilizou um corte de tempo superior ao ano de 2008 pois
a variável dependente pareceres prévios do TCE de Minas Gerais se limitava à análise até 2008.
Também não foi possível analisar o ano de 2005 pois não havia dados do índice FIRJAN de
gestão fiscal antes de 2006.
Tudo que será descrito nos próximos parágrafos foi usado metodologicamente para
comparar o índice FIRJAN de gestão fiscal das prefeituras com as decisões do TCE: trabalhouse, portanto, índices de todas as cidades mineiras12 analisadas pelo Sistema FIRJAN, de 2006
a 2008. O FIRJAN analisou em Minas 845 cidades de um total de 853. O índice FIRJAN,
divulga resultados anuais, portanto, foram colhidas 2.535 observações, ou seja, três vezes (uma
observação para cada ano) o número de cidades mineiras analisadas pelo Firjan (845x3=2535).
Retirou-se uma média dos três anos para cada cidade. Gerou-se, com esses dados, uma planilha
com o nome de cada cidade mineira analisada pelo índice FIRJAN e as médias desses
indicadores.
Com os dados prontos, foi feita uma classificação dos resultados, de acordo com o
próprio Sistema FIRJAN, transcrito abaixo:

Os índices variam de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo), para classificar o nível de cada
localidade em quatro categorias utilizou-se o seguinte critério: baixo (de 0 a 0,4),
regular (0,4 a 0,6), moderado (de 0,6 a 0,8) e alto (0,8 a 1) desenvolvimento. Ou seja,

11

http://www.firjan.com.br/pagina-inicial.htm
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quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da localidade (SISTEMA
FIRJAN, 2016, p. 2)

Diante do exposto, classificou-se os índices FIRJAN numéricos da seguinte forma:
baixo, regular, moderado e alto. Devido ao uso dessa classificação, transformamos a variável
quantitativa do índice FIRJAN em uma variável qualitativa.
A base de dados do FIRJAN e do TCE de Minas Gerais permitiu-nos comparar a
relação entre os pareceres favoráveis e desfavoráveis emitidos pelos conselheiros (variável
dependente) com o índice FIRJAN geral de gestão fiscal das prefeituras. Não se observou
prefeituras que fizesse pontuação superior a 0,8, para ser classificada como “alta”. Portanto,
todas as 845 prefeituras mineiras, cujos dados o Sistema FIRJAN analisou, foram classificadas
entre moderado, regular ou baixo. Gerando o seguinte resultado:

Tabela 4- Análise descritiva do resultado comparativo entre as variáveis: Parecer X IFGF
Índice Firjan Geral de Gestão Fiscal

Parecer
Favorável

Moderado

Regular

Baixo

Total

204

266

46

516

75%

60%

35%

60%

Parecer
Desfavorável

69

181

87

337

25%

40%

65%

40%

Total

270

449

126

845

Fonte: Sistema Firjan (2016)

Observa-se que o percentual de pareceres desfavoráveis vai aumentando de acordo
com a diminuição do grau do IFGF. Lendo a tabela da esquerda para direita é possível perceber
que proporcionalmente os pareceres desfavoráveis vão aumentando de acordo com a
diminuição da nota do IFGF.
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Visando obter uma melhor interpretação dos dados acima, foi feito um teste Qui
Quadrado para confirmar o grau de dependência entre as duas variáveis (MCCLAVE;
BENSON; SINCICH, 2014).
Foi testada a seguinte hipótese, onde o nível de significância α ou P-valor estabelecido
foi de 0,05:
Hipótese: Existe (ou não) relação entre o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal Geral com
os resultados dos pareceres do Tribunal de Contas de Minas Gerais
E o resultado encontrado foi o seguinte:

Quadro 3 – Valor de Significância para o teste de Qui Quadrado entre as
variáveis independentes Parecer do TCE e Alinhamento política do prefeito
Valor de P (p-valor) Significância assintótica
6,69528E-14

Observação
<<0,05

Fonte: Sistema Firjan (2016)

Como podemos observar, o valor de P foi bem menor do que 0,05, indicando que a
hipótese nula pode ser rejeitada.
Inferiu-se que existe fortes evidências estatísticas que mostram relação entre pareceres
favoráveis e boa gestão fiscal. Os conselheiros punem proporcionalmente mais prefeitos cujo
índice FIRJAN de gestão fiscal é menor do que os demais.
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7. CONCLUSÃO

O objetivo principal deste trabalho foi testar se o Tribunal de Contas de Minas Gerais
sofre influência política (ou não) em suas decisões. Estruturou-se a pesquisa baseada no
cruzamento de dados fornecidos pelo TCE de Minas Gerais e informações públicas divulgadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
A análise dos indicadores políticos, que compara o alinhamento político dos prefeitos
e o resultado dos pareceres do TCE de Minas Gerais, traz uma indicação que os pareceres
emitidos sobre a conta anual dos prefeitos não são influenciados pelo alinhamento político dos
mesmos. Ou seja, prefeitos pertencentes à oposição não são mais propensos a receber pareceres
desfavoráveis. Tal resultado vai de encontro ao que a maioria do referencial teórico relevante
sobre o assunto indica. Segundo Fabrício Motta (2015), Cristiana de Meira Lins (2017) e Maria
Tereza Sardeck (2010) existe interferência política nos tribunais de contas devido ao sistema
atual de indicação dos conselheiros. Segundo esses autores, para evitar tal influência, os
membros dos tribunais de contas deveriam vir de carreiras concursadas, como ocorre nos
tribunais de justiça. Porém, o estudo aqui realizado não apresentou evidências estatísticas
significativas que essa influência política existe e prejudica os prefeitos do alinhamento político
oposto ao dos conselheiros.
A segunda análise dos indicadores políticos compara as decisões do TCE de Minas
Gerais e o partido político dos prefeitos. O resultado desta análise demonstrou falta de
correlação entre o partido político do prefeito e o resultado dos pareceres emitidos pelo TCE de
Minas Gerais..
Diante dos dois testes estatísticos que avaliaram a existência de influência política nos
tribunais de contas pôde-se perceber que em nenhum dos dois foi possível encontrar evidência
significativa estatisticamente de que existe influência política nos TCEs. Tal resultado causa
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surpresa. Contudo, estudos semelhantes em outros estados necessitariam ser feitos para que se
possa constatar se há ou não outras evidências que corroborem este achado ou o contradigam.
Minas Gerais é um estado cujos partidos não assumem posições muito radicais. A
convivência PT e PSDB, por exemplo, se dá de forma amigável. Dos prefeitos analisados, 13%
têm em suas coligações ambos os partidos. A falta delimitação partidária existente no Estado é
uma limitação deste estudo e pode ter influenciado o resultado.
Outra questão que não foi analisada nesta pesquisa, mas que ao longo do estudo
mostrou que poderia ser uma variável relevante e que merece ser objeto de pesquisas futuras é
o curral eleitoral do conselheiro. A maioria dos conselheiros dos tribunais de contas estaduais
foram deputados estaduais, e como tal, possuem um “curral eleitoral”, ou seja, uma parte do
estado que que receberam mais votos. Desconfia-se que a influência política nas decisões dos
tribunais de contas pode se dar não através do alinhamento político do prefeito, mas sim do
curral eleitoral do conselheiro.
Além do curral eleitoral, também se desconfia que o poder de pauta do conselheiro
seja uma variável relevante para medir o grau de influência política nas decisões dos tribunais
de contas. Retardar ou acelerar um processo é uma decisão. Pode ser que a influência política
se dê no tempo de julgamento das contas. Infelizmente, por questão de tempo e insuficiência
de dados não foi possível analisar essas últimas variáveis.
Diante da falta evidências estatísticas que confirmassem uma possível influência
política nos tribunais de contas, levantou-se a possibilidade de que existissem características
próprias aos municípios que não estivessem relacionados com o componente politico. Isto é,
haveria alguma dimensão técnica que pudesse afetar a aprovação ou reprovação das contas.
Diante desse questionamento, testou-se uma segunda hipótese com o objetivo de entender se os
tribunais de contas julgam os pareceres prévios dos prefeitos de forma técnica. Para atingir tal
objetivo utilizou-se o cruzamento de dados do Sistema FIRJAN e do TCE de Minas Gerais.
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Inferiu-se que existe fortes evidências estatísticas que mostram relação entre pareceres
favoráveis e boa gestão fiscal. Os conselheiros punem proporcionalmente mais prefeitos cujo
índice FIRJAN de gestão fiscal é menor do que os demais.
Diante das pesquisas apresentadas neste trabalho pode-se inferir que o resultado dos
pareceres das contas anuais dos prefeitos depende da competência técnica do município. E não
há evidências significativas estatisticamente que comprovem uma possível influência política
nos TCEs. Assim, os prefeitos devem se preocupar em melhorar a competência técnica dos seus
municípios para terem melhores chances das suas contas serem aprovadas pelos tribunais de
contas.
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