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NOTA À IMPRENSA SOBRE A ALTERAÇÃO DA LRF 

#VetaTemer! 

 Associação da Auditoria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (AUD-TCU), 

entidade que representa Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, vem a 

público manifestar seu agravo contra a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal com a finalidade 

de flexibilizar importantes condicionantes constitucionais nos casos de queda da receita com Fundo de 

Participação dos Municípios e de royalties. 

 

O Projeto, que será enviado para sanção ou veto do Presidente da República, permite aos Municípios 

receberem transferências voluntárias, obterem garantia direta ou indireta da União e do Estado e 

contratarem operações de crédito mesmo que estejam acima do limite fixado para despesas com pessoal e 

com a capacidade de honrar suas dívidas comprometida.   

 

Nos termos aprovados, o Projeto é permeado de elevado risco moral, uma vez que a permissão de gastos 

excessivos em relação ao limite fiscal não resolve os efeitos danosos do colapso no plano financeiro, em 

razão do esgotamento de recursos para fazer frente as despesas com pessoal em patamar superior à 

capacidade de gasto. Esse risco se torna mais grave quando o efeito previsível é de pressões políticas por 

socorro financeiro da União. Nesse cenário, pode-se esperar por pressões políticas por socorro financeiro 

da União, transferindo o ônus do pagamento do descontrole local para toda Nação. 

 

Para a AUD-TCU, a mudança deve ser objeto de veto presidencial por violar a Constituição da República 

em dois aspectos fundamentais: i) primeiro, por estabelecer diferença injustificável em matéria que se exige 

normas gerais que deve nortear as finanças da União, Estados e Municípios, não sendo prerrogativa 

municipal enfrentar dificuldades financeiras decorrentes de queda de arrecadação; ii) segundo, é o artigo 

169, § 2º da Constituição da República que determina – não faculta – a suspensão de “todos os repasses 

de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem 

os referidos limites” fixados para despesa com pessoal, caso o Poder e órgão autônomo não adote as 

medidas para reduzir o excedente no prazo de dois quadrimestres. 

 

O Projeto também não considera que o artigo 169, § 3º da Constituição da República prevê que o excedente 

da despesa com pessoal deve ser solucionado com a redução de despesas com cargo em comissão (em 

número muito elevado nos Municípios), o que deve ser conjugado com ações efetivas para incrementar a 

arrecadação própria dos Municípios, em atendimento ao disposto no artigo 12 da LRF. Mudar as 

condicionantes para realização de transferências induz comportamento de forma negativa, fazendo do limite 

legal meta de gasto com pessoal, o que decorre da certeza de que, uma vez atingido o parâmetro fiscal, dar-

se-á o “jeitinho” brasileiro para “resolução” do problema.  

 

A alteração legislativa, por outro lado, reduz elemento de racionalidade previsto na LRF para o controle 

das finanças públicas, sendo uma das principais finalidades da concepção original impedir que os gastos 

com pessoal possam alcançar patamares excessivos, gerando o colapso financeiro (pela falta de dinheiro 

no caixa para honrar compromissos), razão pela qual não é razoável permitir que recursos de royalties sejam 
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destinados para pagamento de pessoal. Cite-se, a título de exemplo, a crise enfrentada pelo Estado do Rio 

Grande do Norte em dezembro passado, assim como a crise fiscal por que passa o Estado do Rio de Janeiro, 

o que obrigou a União a intervir no Estado. 

 

Outra medida para o controle efetivo do gasto de pessoal passa pela apreciação, pelo Supremo Tribunal 

Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO nº 44) ajuizada pelo Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) em razão da falta de regulamentação do limite para cargos 

em comissão em toda Administração Pública brasileira (artigo 37, inciso V, da Constituição da 

República).  Na ação, a CFOAB menciona estudo que aponta a existência de aproximadamente 100 mil 

cargos comissionados na Administração Federal.   

 

Levantamento realizado, em julho deste ano, mostra que nos Estados o índice de comissionados varia de 

1,35% a 14,85% do total de servidores, enquanto nas Capitais esse índice varia de 1,41% a 18,46% 

(https://infograficos.gazetadopovo.com.br/politica/servidores-comissionados/). Outra publicação aponta 

que, União, Estados e Municípios somavam, até o final do ano passado, pelo menos 766.782 cargos em 

comissão de livre nomeação. Isto representa um cargo para cada 264 habitantes, segundo mapeamento 

feito pelo DCI, com base em dados do Ministério do Planejamento e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística-IBGE (http://netspeed.com.br/mais/noticias/noticias/pais-tem-766-mil-cargos-em-comissao-e-

gasta-r-855-mi-com-apadrinhados/). Os números são alarmantes e exigem a fixação urgente de limites, seja 

pelo Congresso Nacional, seja pelo STF. 

 

É indiscutível que o descontrole das despesas com pessoal e a política desoneração fiscal sem transparência 

e contrapartidas efetivas, somado à prática disseminada de orçamento fake (que omite despesas correntes 

que depois se transformam em dívida carregada por encargos pesados), constituem fatores que estão na raiz 

do descontrole fiscal por que passam diversos Estados e Municípios. 

 

A tentativa de remediar a adoção das medidas corretivas de índole constitucional capazes de reequilibrar as 

contas públicas esvazia a efetividade do Estatuto Fiscal em momento de indiscutível descrédito do mercado 

financeiro na capacidade de controle das finanças públicas brasileiras.   

 
Pelo exposto, a AUD-TCU pugna para que o Presidente da República, Michel Temer, oponha VETO 

integral ao Projeto de Lei Complementar nº 270, de 2016, medida para qual esta Associação também pede 

o apoio político do Presidente eleito, Jair Bolsonaro, e de toda Equipe de Transição que enfrenta os desafios 

das contas públicas nacionais. 

 

Brasil, 18º ano da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 
LUCIENI PEREIRA 

Auditora de Controle Externo do Tribunal de Contas da União 
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