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EXMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS/MG 

 

Defesa do Patrimônio Público. Aumento de Despesa em 

desobediência à LRF. Desequilíbrio econômico-financeiro 

DANO AO ERÁRIO. Necessidade de apuração. Risco de refrear 

o oferecimento de serviços públicos essenciais a população 

 

DEPUTADO ESTADUAL ALENCAR DA SILVEIRA JÚNIOR, nacionalidade: brasileira, estado 

civil: CASADO, profissão: FUNCIONARIO PÚBLICO, portador da cédula de identidade de 

nº MG-1.527.780, SSP/MG, inscrito sob o CPF nº439.015.656-04, residente e 

domiciliado em Belo Horizonte; DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO CARLOS ARANTES, 

nacionalidade: brasileira, estado civil: CASADO, profissão: PRODUTOR RURAL, portador 

da cédula de identidade de nº M-2.185.048, SSP/MG, inscrito sob o CPF nº389.650.116-

04, residente e domiciliado em Belo Horizonte; DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO JORGE 

DE SOUZA MARQUES, nacionalidade: brasileira, estado civil: CASADO, profissão: 

MEDICO, portador da cédula de identidade de nº MG-17.121.674, SSP/MG, inscrito sob 

o CPF nº334.405.656-53, residente e domiciliado em Belo Horizonte; DEPUTADO 

ESTADUAL ARLEN DE PAULO SANTIAGO FILHO, nacionalidade: brasileira, estado civil: 

CASADO, profissão: MEDICO, portador da cédula de identidade de nº MG-354.162, 

SSP/MG, inscrito sob o CPF nº178.731.506-15, residente e domiciliado em Belo 

Horizonte; DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO MOURÃO, nacionalidade: 

brasileira, estado civil: CASADO, profissão: ADVOGADO, portador da cédula de 

identidade de nº MG-1.158-373, SSP/MG, inscrito sob o CPF nº069.597.256-15, 

residente e domiciliado em Belo Horizonte; DEPUTADO ESTADUAL CARLOS WELTH 

PIMENTA DE FIGUEIREDO, nacionalidade: brasileira, estado civil: CASADO, profissão: 

MEDICO, portador da cédula de identidade de nº MG - 351.683, SSP/MG, inscrito sob o 

CPF nº233.339.256-53, residente e domiciliado em Belo Horizonte; DEPUTADO 

ESTADUAL DALMO ROBERTO RIBEIRO SILVA, nacionalidade: brasileira, estado civil: 

CASADO, profissão: ADVOGADO, portador da cédula de identidade de nº MG-

16.653.755, SSP/MG, inscrito sob o CPF nº063.166.206-59, residente e domiciliado em 

Belo Horizonte; DEPUTADO ESTADUAL DILZON LUIZ DE MELO, nacionalidade: brasileira, 

estado civil: CASADO, profissão: FUNCIONARIO PÚBLICO, portador da cédula de 

identidade de nº M-1.327.357, SSP/MG, inscrito sob o CPF nº073.703.006-25, residente 

e domiciliado em Belo Horizonte; DEPUTADO ESTADUAL FELIPE JOSÉ FONSECA ATTIÊ, 

nacionalidade: brasileira, estado civil: CASADO, profissão: ECONOMISTA, portador da 

cédula de identidade de nº M- 4.572.962, SSP/MG, inscrito sob o CPF nº556.926.136-20, 

residente e domiciliado em Belo Horizonte; DEPUTADO ESTADUAL GILBERTO WAGNER 

MARTINS PEREIRA ANTUNES, nacionalidade: brasileira, estado civil: CASADO, profissão: 

FUNCIONARIO PÚBLICO, portador da cédula de identidade de nº MG-1.732.455, 

SSP/MG, inscrito sob o CPF nº526.097.156-68, residente e domiciliado em Belo 

Horizonte; DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO DE FARIA DIAS CORRÊA, nacionalidade: 
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brasileira, estado civil: CASADO, profissão: FUNCIONARIO PÚBLICO, portador da cédula 

de identidade de nº M-7.804-210, SSP/MG, inscrito sob o CPF nº028.712.996-92, 

residente e domiciliado em Belo Horizonte; DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO DA 

CUNHA PEREIRA VALADARES, nacionalidade: brasileira, estado civil: CASADO, profissão: 

FUNCIONARIO PÚBLICO, portador da cédula de identidade de nº M-4.004.359, SSP/MG, 

inscrito sob o CPF nº035.453.396-70, residente e domiciliado em Nova Lima; DEPUTADA 

ESTADUAL IONE MARIA PINHEIRO, nacionalidade: brasileira, estado civil: CASADA, 

profissão: FUNCIONARIA PÚBLICA, portadora da cédula de identidade de nº MG-

3.498.502, SSP/MG, inscrita sob o CPF nº627.340.596-49, residente e domiciliada em 

Ibirité; DEPUTADO ESTADUAL JOÃO LEITE DA SILVA NETO, nacionalidade: brasileira, 

estado civil: CASADO, profissão: FUNCIONARIO PÚBLICO, portador da cédula de 

identidade de nº M-485.117, SSP/MG, inscrito sob o CPF nº253.823.496-49, residente e 

domiciliado em Belo Horizonte; DEPUTADO ESTADUAL JOÃO VITOR XAVIER FAUSTINO, 

nacionalidade: brasileira, estado civil: CASADO, profissão: JORNALISTA, portador da 

cédula de identidade de nº MG-11.452.470, SSP/MG, inscrito sob o CPF nº052.792.146-

71, residente e domiciliado em Nova Lima; DEPUTADO ESTADUAL LAFAYETTE LUIZ 

DOORGAL DE ANDRADA, nacionalidade: brasileira, estado civil: CASADO, profissão: 

ADVOGADO, portador da cédula de identidade de nº 937.074, SSP/DF, inscrito sob o CPF 

nº381.051.951-00,, residente e domiciliado em Belo Horizonte; DEPUTADO ESTADUAL 

LUIZ HUMBERTO CARNEIRO, nacionalidade: brasileira, estado civil: CASADO, profissão: 

FUNCIONARIO PÚBLICO, portador da cédula de identidade de nº MG-459.858, SSP/MG, 

inscrito sob o CPF nº122.943.656-15, residente e domiciliado em Belo Horizonte; 

DEPUTADO ESTADUAL WASHINGTON FERNANDO RODRIGUES, nacionalidade: 

brasileira, estado civil: CASADO, profissão: ADVOGADO, portador da cédula de 

identidade de nº MG-3.277.051, SSP/MG, inscrito sob o CPF nº523.142.006-91, 

residente e domiciliado em Belo Horizonte; DEPUTADO ESTADUAL TITO BRUNO 

MIRANDA TORRES DUARTE, nacionalidade: brasileira, estado civil: CASADO, profissão: 

FUNCIONARIO PÚBLICO, portador da cédula de identidade de nº MG-7.558.669, 

SSP/MG, inscrito sob o CPF nº066.163.166-45, residente e domiciliado em Belo 

Horizonte;  vem com supedâneo no art. 37, §1º da Constituição Federal, nos arts. 1º e 

parágrafo único, 2º, II, III, 3º XV, XVII,, 35, VI, todos da Lei Complementar 102/2008 do 

Estado de Minas Gerais, dos arts. 310 e ss do Regimento Interno do Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais, Representar contra GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, FERNANDO DA MATA PIMENTEL e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO, HELVÉCIO MAGALHÃES, pelo fatos e fundamentos a seguir 

esposados. 

 

I - OBJETO DA REPRESENTAÇÃO 

 

1. Pretende-se a apuração de violações às prescrições da Lei de Responsabilidade 

Fiscal por parte dos representados, na medida em que os referidos adotaram inúmeras 



3 
 

medidas que aumentaram as despesas, especialmente as de pagamento de pessoal, 

apesar dos indicativos e relatorias das contas públicas demonstrarem que tais medidas 

não poderiam ser adotadas. Resumindo, os representados, criaram 03 novas secretarias, 

aumentaram os salários de cargos em comissão, ampliaram as despesas orçadas para 

publicidade institucional, aumentaram a gratificação paga aos conselheiros das 

empresas públicas e reajustaram as carreiras do funcionalismo público. 

 

II - LEGITIMIDADE DO REPRESENTANTE  

2. Conforme se depreende dos documentos acostados, os representantes são 

Deputados Estaduais, e, de acordo com o Regimento Interno deste E. Tribunal, preenche 

os requisitos para o manejo do presente instrumento.  

3. Para além da legitimidade processual, o representante advoga pela correção na 

utilização de recursos públicos, afim de que sejam punidas toda e qualquer medida que 

cause danos ao erário, notadamente, os que podem acarretar desequilíbrio 

macroeconômico e que possam ocasionar obrigações permanentes que a Fazenda 

Pública não possui condições de honrar. 

 

III - FATOS A SEREM APURADOS 

4. A Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a criação de novas despesas de caráter 

continuado caso a Fazenda Pública do Estado apresente déficit orçamentário. Não 

obstante tal proibição, os representados agiram de modo a violar tal disposição legal, 

colocando em risco a saúde financeira e econômica do Estado de Minas Gerais para os 

próximos anos. 

5. Em Minas Gerais, foi verificado, já no mês de abril do presente ano, no bojo da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias, déficit orçamentário da ordem de 3,1 bilhões para o 

ano de 2016. Tal conjuntura deficitária foi confirmada na apresentação da Lei 

Orçamentária Anual, no mês de setembro, quando restou demonstrado que as 

circunstâncias se apresentavam muitíssimo mais graves, na medida em que a previsão 

deficitária foi revista para 8 Bilhões de reais. 

6. Conquanto tenha sido verificado pelo próprio Governo de Minas Gerais que para 

o ano de 2016 haverá déficit orçamentário brutal e, contrariando a própria manifestação 

feita pelo Secretário de Planejamento Helvécio Magalhães (conforme será 

demonstrado), o Governo Estadual persistiu em deflagrar medidas que aumentaram as 

despesas com pessoal, tornando ainda mais grave futura situação da Fazenda Pública 

Mineira. 
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http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/governo-avisa-que-n%C3%A3o-

haver%C3%A1-mais-reajustes-ou-nomea%C3%A7%C3%B5es-1.1101805 

http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/governo-avisa-que-n%C3%A3o-haver%C3%A1-mais-reajustes-ou-nomea%C3%A7%C3%B5es-1.1101805
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/governo-avisa-que-n%C3%A3o-haver%C3%A1-mais-reajustes-ou-nomea%C3%A7%C3%B5es-1.1101805
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http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/09/governo-de-mg-suspende-aumentos-de-

salarios-e-contratacoes-em-2015.html 

 

6.  A limitação à despesa de pessoal dos Estados é prevista na Constituição Federal, 

sendo os limites estabelecidos na Lei Complementar 101/2000, a chamada Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). Assim, a despesa de pessoal dos Estados não pode 

ultrapassar 60% Receita Corrente Líquida (RCL) na somatória dos poderes, cabendo ao 

Poder Executivo uma despesa máxima de pessoal que corresponda a até 49% da RCL, 

conforme artigos 19 e 20 da LRF.  A verificação destes limites deve ser feita ao final de 

cada quadrimestre, sendo que o Estado passa a sofrer vedações quanto ao aumento de 

despesa de pessoal se verificado que a despesa de pessoal ultrapassa 95% do limite 

máximo estabelecido, o que, no caso do Poder Executivo, corresponde a 46,55% da RCL, 

no que é conhecido como “limite prudencial”. Assim determina o Artigo 22 da LRF:  

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada 
ao final de cada quadrimestre. 
        Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) 
do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 
        I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer 
título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, 
ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 
        II - criação de cargo, emprego ou função; 

http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/09/governo-de-mg-suspende-aumentos-de-salarios-e-contratacoes-em-2015.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/09/governo-de-mg-suspende-aumentos-de-salarios-e-contratacoes-em-2015.html
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        III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
        IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, 
ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de 
educação, saúde e segurança; 
        V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da 
Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

 

7. Destarte, não bastassem as desastrosas previsões de déficit orçamentário para 

ano de 2016, o atingimento do limite prudencial com despesas de pessoal pelo Poder 

Executivo foi verificado ao final do segundo quadrimestre, ou seja, ao final do mês de 

agosto. Assim, desde o início de Setembro já deveriam ser aplicadas as vedações 

previstas no Artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. De pronto, verificado o 

atingimento deste limite, em 02/09/2015, o Secretário de Estado de Planejamento e 

Gestão, Helvécio Magalhães, anunciou à imprensa que estariam suspensas todas as 

medidas que implicassem no aumento das despesas de pessoal. 
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http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/governo-avisa-que-n%C3%A3o-

haver%C3%A1-mais-reajustes-ou-nomea%C3%A7%C3%B5es-1.1101805 

 

http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/09/governo-de-mg-suspende-aumentos-de-

salarios-e-contratacoes-em-2015.html 

8. Porém, o que se observou foi que as medidas que implicam aumento das 

despesas de pessoal não foram prontamente paralisadas, como determina a legislação 

e conforme havia sido anunciado pelo Secretário. 

9. As nomeações para cargos comissionados, funções gratificadas e gratificações 

continuaram a ocorrer normalmente. Apenas no período compreendido entre os dias 

02/09/2015 e 30/09/2015, foram contabilizadas 369 nomeações sem que houvesse a 

exoneração correspondente, com  impacto anual de R$ 11,4 milhões. Cabe ressaltar, 

porém, que o inciso IV do Artigo 22 da LRF é claro ao afirmar que as nomeações não 

podem ocorrer nem mesmo caso haja exoneração correspondente, vez que o 

provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal fica vedado a 

qualquer título, sendo ressalvado apenas a reposição decorrente de aposentadoria ou 

falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Conforme poderá 

ser verificado na documentação anexa, foram centenas de nomeações para cargos 

comissionados, funções gratificadas e gratificações desde o dia 02/09/2015 até a 

presente data.  

http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/governo-avisa-que-n%C3%A3o-haver%C3%A1-mais-reajustes-ou-nomea%C3%A7%C3%B5es-1.1101805
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/governo-avisa-que-n%C3%A3o-haver%C3%A1-mais-reajustes-ou-nomea%C3%A7%C3%B5es-1.1101805
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/09/governo-de-mg-suspende-aumentos-de-salarios-e-contratacoes-em-2015.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/09/governo-de-mg-suspende-aumentos-de-salarios-e-contratacoes-em-2015.html
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10. Além de nomeações para cargos comissionados e gratificações, foram também 

realizadas centenas de nomeações para ocupação de cargos de provimento efetivo, em 

virtude de aprovação em concurso público após 02/09/2015. Tais nomeações são 

igualmente vedadas pelo inciso IV do Artigo 22 da LRF, tendo gerado, ainda,  ampliação 

da despesa de pessoal de maneira mais permanente. Tais nomeações são apresentadas 

no doc. anexo.  

11. Ainda após a verificação do atingimento do limite prudencial para despesa de 

pessoal, foi enviado pelo governo, em 11/09/2015, por meio da Mensagem 95/2015, o 

Projeto de Lei 2.883/2015 (doc. anexo), que tramitou em regime de urgência na 

Assembleia Legislativa, tendo sido aprovado e sancionado em 29/09/2015, tornando-se 

a Lei 21.776/2015. A Lei aprovada tem os seguintes efeitos, com um impacto referente 

à ampliação das despesas de pessoal de R$30 milhões anuais, conforme demonstrada 

na documentação constante da documentação anexa: 

1. Alteração do valor de referência da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e 

Produtividade Individual e Institucional – GEDIMA, que compõe parte dos 

vencimentos do servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA; 

2. Correção dos valores dos proventos dos servidores aposentados e apostilados 

em cargos de provimento em comissão do Instituto de Previdência dos 

Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG. 

3. Criação de Gratificações de Função de Pesquisa e Ensino – GFPEs no âmbito da 

Fundação João Pinheiro; 

4. Alteração na fórmula de cálculo da gratificação residual a que tem direito os 

Procuradores de Estado e os Advogados Autárquicos, em função da incorporação 

da Gratificação Complementar de Produtividade (GCP). 

5. Concessão de reajustes às carreiras do Instituto de Previdência dos Servidores 

Militares – IPSM.  

 

12. Cabe ressaltar que, no texto da Mensagem 95/2015, o Governador afirmou que 

as medidas previstas em referido projeto de lei respeitavam os limites estabelecidos 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo tendo sido já anunciado pelo Secretário de 

Planejamento e Gestão que tais limites haviam sido ultrapassados.   

 

 

13. Cabe ressaltar que o atingimento de referido limite só foi publicado em 

30/09/2015, em Edição Extra do Diário Oficial. Tal publicação atende ao disposto no 

Artigo 55 da LRF, que trata do Relatório de Gestão Fiscal. Neste artigo, fica determinado, 

dentre outras coisa, que o relatório deverá conter o demonstrativo das despesas de 

pessoal, as ações a serem adotadas caso se atinja o limite máximo estabelecido em lei, 



9 
 

e, ainda, o prazo máximo de publicação do relatório, que é de 30 dias após o 

encerramento do prazo ao qual o mesmo faz referência. 

 

Art. 55. O relatório conterá: 
        I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes: 
        a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas; 
        b) dívidas consolidada e mobiliária; 
        c) concessão de garantias; 
        d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita; 
        e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o; 
        II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites; 
        III - demonstrativos, no último quadrimestre: 
        a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro; 
        b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 
        1) liquidadas; 
        2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41; 
        3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa; 
        4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados; 
        c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38. 
        § 1o O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 54 conterá apenas 
as informações relativas à alínea a do inciso I, e os documentos referidos nos incisos II e III. 
        § 2o O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, 
com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. 
        § 3o O descumprimento do prazo a que se refere o § 2o sujeita o ente à sanção prevista no § 2o do art. 
51. 
        § 4o Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo 
modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 67. 

 

14. Destaca-se, porém, que o prazo estipulado no artigo 55 da LRF diz respeito 

apenas à publicação do relatório, e não ao início da adoção das medidas previstas no 

Artigo 22 da mesma Lei. Tais medidas, conforme estabelecido no caput do artigo, devem 

ser tomadas ao se verificar o atingimento do limite estabelecido. Não há qualquer 

menção de que as medidas só se tornem necessárias após a publicação do Relatório de 

Gestão Fiscal. A publicação tem apenas o efeito de tornarem públicos, neste caso, o 

atingimento dos limites e as medidas que serão adotadas, mas não se configura, de 

maneira alguma, o prazo de início para que as medidas restritivas sejam adotadas, vez 

que as mesmas são necessárias imediatamente após verificação de atingimento do 

limite. E, conforme fala do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Helvécio 

Magalhães, à imprensa, em 02/09/2015, o Estado já havia verificado que tais limites 

haviam sido atingidos, o que exige a imediata adoção de medidas de contenção. Não 

obstante não haver entre a verificação do atingimento do limite e sua publicação 

qualquer interstício que permita ao Governo a ampliação de despesa de pessoal, 

ressalta-se que as nomeações de servidores em cargos de provimento efetivo e em 

cargos de provimento em comissão continuaram a ocorrer entre os dias 30/09/2015 e a 

presente data, além da concessão de gratificações, conforme resta comprovado nos 

anexos 1 e 2.  

15. Não há, nesse cenário, como afastar o fato de que a ampliação de despesas de 

pessoal vedadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal  configura como improbidade 

administrativa, nos termos do Artigo X, inciso IX da Lei 8.429/1992. 
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Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 
.. 
 
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;” 

 

16. Além da situação de clara ampliação de gastos com pessoal após verificação do 

atingimento do limite prudencial da LRF, o governo tem também ampliado despesas com 

severos impactos às metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

descumprindo, assim, o disposto nos Artigos 16 e 17 da LRF. 

  “Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da 

despesa será acompanhado de: 
        I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subseqüentes; 
        II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira 
com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias. 
        § 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 
        I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que 
esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, 
realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites 
estabelecidos para o exercício; 
        II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme 
com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de 
suas disposições. 
        § 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de 
cálculo utilizadas. 
        § 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que 
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 
        § 4o As normas do caput constituem condição prévia para: 
        I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; 
        II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da Constituição. 

  Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 

provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por 
um período superior a dois exercícios. 
        § 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a 
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 
        § 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa 
criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 
4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente 
de receita ou pela redução permanente de despesa. 
        § 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
        § 4o A comprovação referida no § 2o, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais 
normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. 
        § 5o A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas 
referidas no § 2o, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. 
        § 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao 
reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição. 
        § 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.” 
 

17. A Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada para o ano de 2016, Lei 21.736/2015, aprovada 
em Agosto de 2015 mas cujo projeto de lei foi enviado em Abril de 2015, traz em seu anexo de 
Metas Fiscais, que permaneceu inalterado entre o projeto e a aprovação, uma perspectiva de 
Déficit Orçamentário da ordem de R$3,7 bilhões para 2016. Dada a perspectiva de déficit, não 
poderiam ser criadas despesas que resultassem em uma piora dos indicadores fiscais já 
apresentados.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182§3
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18.  Apesar da projeção de déficit para o ano de 2016 já consolidada na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, o governo criou diversas despesas que impactam esta meta fiscal. Um claro 
exemplo deste aumento de despesas, é o envio pelo governo de projetos de Lei, já aprovados 
e transformados em Lei, que ampliam as despesas de pessoal. A saber: 
  a. Projeto de Lei 1504 de 2015, enviado pelo governo em 15/05/2015, e 
transformado na Lei 21.710 de 2015, com impacto financeiro de R$13,5 bilhões em 5 anos. 
Para o ano de 2016, o impacto será de R$1,7 bilhão; 
  b.  Projeto de Lei 1864 de 2015, enviado pelo governo em 02/06/2015, e 
transformado na Lei 21.715 de 2015, com impacto financeiro de R$58,4 milhões em 2 anos. 
Para o ano de 2016, o impacto será de R$37 milhões; 
  c.   Projeto de Lei 2019 de 2015, enviado pelo governo em 12/06/2015, e 
transformado na Lei 21.726 de 2015, com impacto financeiro de R$678,6 milhões em 5 anos. 
Para o ano de 2016, o impacto será de R$145 milhões; 

d.   Projeto de Lei 2883 de 2015, enviado pelo governo em 11/09/2015, e 

transformado na Lei 21.776 de 2015, com impacto financeiro anual de R$30,3 milhões. 

19. Em virtude dos diversos aumentos de despesas realizados pelo governo, incluindo os aqui 

exemplificados, o déficit orçamentário previsto para o ano de 2016 foi ampliado na perspectiva 

trazida pelo Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), indo dos R$3,7 bilhões contidos na LDO 

para R$8,9 bilhões, demonstrando claramente que as ações do governo tiveram impacto efetivo 

sobre as metas fiscais.   

 

 

IV - SITUAÇÃO SIMILIAR A DO DISTRITO FEDERAL - GESTÃO AGNELO QUEIROZ – 

PARTIDO DOS TRABALHADORES – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO – INTERRUPÇÃO DE 

SERVIÇOS ESSENCIAIS A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

19.  Como é de conhecimento geral, o Distrito Federal, em gestão comandada pelo 

mesmo partido ao qual pertence o primeiro representado, no afã de conceder mais 
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benefícios dos que podia arcar, acabou por acarretar prejuízos incalculáveis aos cofres 

do Distrito Federal. Não obstante tenha sido reconhecida a constitucionalidade do 

reajuste, ante a análise formal e material da lei aprovada, não há dúvidas quanto à 

violação à legalidade estrita. Os referidos reajustes, proibitivos para serem arcados por 

qualquer estado brasileiro, prejudicam toda a população do Distrito Federal.1 

 

 

 

20. Assim como ocorreu no Distrito Federal, os representados desconsideram as 

reais condições das contas estaduais, condições que criaram a partir das decisões 

políticas e administrativas que tomaram no ano de 2015, para sustentar aumentos dos 

salários dos servidores públicos, cujo resultado mais provável é a falência do estado e, 

por conseguinte, a falência do oferecimento de serviços públicos essenciais para toda a 

população. A rigor, o reajuste proposto, ao invés de causar benefícios, gerará inúmeros 

prejuízos aos mineiros e isso por anos seguidos. 

21. No Distrito Federal, o ano de 2015, primeiro após a gestão do ex-Governador 

Agnelo Queiroz, é caótico2 e, caso as medidas necessárias para interromper idêntico 

processo, o mesmo acontecerá com Minas Gerais nos próximos anos. 

                                                           
1 http://www.jornaldebrasilia.com.br/noticias/cidades/618581/mpdft-propoe-acao-de-improbidade-
contra-agnelo-e-ex-gestores-publicos/ 
2 http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/sa-heranca-maldita-de-agnelo/ 



13 
 

 

 

 

V – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA APURAR AS ILEGALIDADES 

NARRADAS NA PRESENTE REPRESENTAÇÃO. 

 

22. Conforme dispõe o art. 1º da Lei Complementar 102/08 do Estado de Minas 

Gerais (Lei Orgânica do TCE/MG), é “O Tribunal de Contas órgão de controle externo da 

gestão dos recursos públicos estaduais(...)” possuindo “jurisdição própria e privativa 

sobre as matérias e pessoas sujeitas a sua competência”. Assoma o parágrafo único:  

O controle externo de que trata o caput deste artigo compreende a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial e abrange os aspectos de legalidade, legitimidade, 

economicidade e razoabilidade de atos que gerem receita ou despesa 

pública. 

 

23. No que concerne a possiblidade de investigação dos representados, é inequívoco 

o artigo 2º sobre a jurisdição do TCE. Pois veja:  
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Art. 2º Sujeitam-se à jurisdição do Tribunal: 

I – a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens ou valores públicos 

estaduais ou municipais ou pelos quais responda o Estado ou o 

Município; 

III – aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 

que resulte dano a erário estadual ou municipal; 

IV -  aquele que deva prestar contas ao Tribunal ou cujos atos estejam 

sujeitos a sua fiscalização por expressa disposição de lei; 

 

24. No que concerne à competência do TCE para processar e julgar esta 

representação, cabe aduzir que é atribuição do órgão, nos termos do artigo 3º3 da LC 

102/08: 

V – aplicar ao responsável, em caso de ilegalidade de despesa ou 

irregularidade de contas, as sanções previstas em Lei; 

IV - fiscalizar os atos de gestão da receita e da despesa públicas, assim 

como os de que resulte nascimento ou extinção de direito ou 

obrigação, no que se refere aos aspectos de legalidade, legitimidade, 

economicidade e razoabilidade; 

 

25. Compete também ao TCE, nos termos do art. 47, IV da LC 102/08, a abertura de 

tomadas de contas especiais para a apuração de “prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo 

ou antieconômico de que possa resultar dano ao erário.”  

26. Por fim, deve-se ressaltar que é atribuição do TCE fiscalizar o cumprimento das 

normas relativas à gestão fiscal responsável, especialmente das prescritas na LRF.4 

 

 

VI – DA APLICAÇÃO DE SANÇÕES AOS REPRESENTADOS 

                                                           
3 Ainda dispõe o art. 35, VI da LC 102/2008 –  
Art. 35. Compete ao Tribunal Pleno, além de outras atribuições previstas no Regimento Interno: 
VI – decidir sobre denúncia e representação em matéria de sua competência; 
 
4 Art. 55. O Tribunal fiscalizará o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal responsável, 
notadamente as previstas na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, na forma estabelecida em atos 
normativos do Tribunal. 
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no § 1º do art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, 
o Tribunal emitirá o respectivo alerta.  
 



15 
 

27. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas prevê a aplicação de diversas penalidades, 

tais como multa e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função pública. 

28. No que concerne a multa, a LC, em seu artigo 84 aduz que a referida será aplicada 

a cada agente que tiver concorrido para o fato e que o pagamento será de 

responsabilidade pessoal dos infratores. 

29. Importa ressaltar que os representados, considerando dos fatos relatados e as 

provas apresentadas, cometeram inúmeras violações à legislação de regência que 

vindicam a atuação desta E. Tribunal de Contas. 

 

 

VII – CABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR 

30. A Lei Complementar 102/08 prevê a determinação de medida cautelar com a 

finalidade de evitar “grave lesão ao erário ou a direito alheio ou de risco de ineficácia da 

decisão de mérito”. No caso em tela, diante do vultuoso  aumento de despesas com 

pessoal quando os indicadores e resultados das contas públicas indicam que devem 

haver cortes de despesas, urge que sejam tomadas medidas para interromper 

imediatamente todo e qualquer ato que acarrete incremento nas despesas públicas. 

 

 

VIII - PEDIDOS 

31. Nesse sentido, diante das evidências trazidas pelo representante, com suporte 

na legislação de regência, requer: 

a) seja recebida a presente representação, nos termos do que dispõem a Lei 

Complementar 102/08 do Estado de Minas Gerais e o Regimento Interno do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

b) seja determinada a abertura de tomada de contas especial, nos termos 

do art. 47, IV da LC 102/08. 

c) seja determinada medida cautelar prevista no art. 96, I, II, e III da Lei 

Complementar 102/08 do Estado de Minas Gerais, para interromper 

imediatamente todo e qualquer ato que acarrete incremento nas despesas 

públicas, além de outras medidas que entender necessárias; 

 

 

 



16 
 

d) seja instaurado procedimento para apurar as condutas cometidas por 

cada um dos representados, levando-se em consideração, como provas 

mínimas, os documentos acostados. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Belo Horizonte, 27 de Outubro de 2015. 
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