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RESUMO 

As Organizações Superiores de Auditoria possuem uma relevante função quanto à 

Governança Pública. Neste contexto, o objetivo do estudo foi identificar os fatores que 

explicam os Pareceres Prévios emitidos pelo TCE-RS nas prestações de contas dos Prefeitos 

Municipais. A análise das evidências foi realizada à luz da Teoria Institucional, na perspectiva 

de Douglass North. Essa que pressupõe que o objetivo das instituições é estabelecer uma 

estrutura de interação humana capaz de reduzir a incerteza nas relações em uma dada 

sociedade. Ou seja, as Instituições configuram-se como regras formais e informais, que 

estruturam as ações organizacionais. Nesta pesquisa, as regras formais referem-se aos 

aspectos regimentais relacionados aos processos de prestação de contas. Já as regras informais 

correspondem aos procedimentos não normatizados que podem representar constrangimentos 

para a reprovação das contas. Foram examinados 2.117 processos relativos aos exercícios de 

2005 a 2012, sendo estimados modelos de regressão logística, em que a variável dependente é 

o Parecer Prévio emitido. Os resultados indicam que as decisões do TCE-RS são 

influenciadas por regras formais e informais. Os aspectos formais referem-se à LRF e às 

inconformidades apontadas pelos Auditores. E os informais dizem respeito à forma de 

provimento do Relator e à condição socioeconômica do Município. Aspectos como tamanho e 

localização do Município, além do Partido do Prefeito, também foram testados, porém sem 

significância estatística. Este estudo permite que a sociedade conheça o TCE-RS e os 

elementos que influenciam no seu processo decisório, bem como fornece subsídios para a 

discussão quanto à dicotomia existente entre a prevalência dos aspectos técnicos ou não 

técnicos nas decisões do órgão. 

 

Palavras-chave: Tribunal de Contas. Teoria Institucional. Regras Formais e Informais. 

 

Área Temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor (CPT). 

 

1 INTRODUÇÃO  

Estudos da Federação Internacional de Contadores (IFAC, 2001) e do Fundo 

Monetário Internacional (FMI, 2007) afirmam que as Organizações Superiores de Auditoria 

possuem uma relevante função em relação à Governança Pública. Em sentido semelhante, 
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Filomena (2012) diz que aos Tribunais de Contas cabe o indispensável papel de análise das 

contas públicas, sendo que a ação de tais órgãos é um importante elemento da democracia e 

da cidadania. Arantes et al. (2010) afirma que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

atribuiu aos Tribunais de Contas o papel guardião da referida Lei. Neste contexto pode-se 

dizer que aos referidos órgãos compete a função de guardião das contas públicas. 

Dentre as funções atribuídas pela Constituição Federal (CF 1988) aos Tribunais de 

Contas está a emissão do Parecer Prévio sobre as contas prestadas pelos chefes do Poder 

Executivo (inciso I, artigo 71, CF 1988). Para Melo, Pereira e Figueiredo (2009) a emissão do 

Parecer Prévio trata-se de uma importante atribuição, pois a reprovação das contas de um 

governante, ao menos no âmbito administrativo, é uma severa penalidade aplicada por tais 

órgãos de controle. Apesar das importantes funções desempenhadas, existem aspectos que 

podem afetar a imagem dos Tribunais de Contas perante a sociedade, como, por exemplo o 

processo de escolha dos conselheiros e a existência de decisões políticas contrariando 

aspectos técnicos (Arantes, Abrucio e Teixeira, 2005). Em síntese, tais situações tratam da 

dicotomia entre a prevalência dos aspectos técnicos ou não técnicos em relação às decisões 

dos Tribunais de Contas. 

O objeto de estudo da presente pesquisa diz respeito aos Pareceres Prévios emitidos 

pelo TCE-RS, em especial os fatores com probabilidade de explicação em relação a tais 

Pareceres. Assim, a análise a ser realizada será delimitada pelos processos cuja finalidade foi 

a emissão do Parecer Prévio aos prefeitos municipais, nos termos do inciso I do artigo 71 da 

CF 1988 e do inciso II do artigo 33 da Lei Orgânica do TCE-RS. Além disto, tal análise 

limita-se aos Municípios que apresentaram variabilidade nos Pareceres Prévios emitidos no 

período da pesquisa que compreende a análise das contas dos exercícios de 2005 a 2012. 

De acordo com Douglass North as instituições são as limitações concebidas pelo 

homem para regular a interação na sociedade, modelando o comportamento dos agentes e 

contribuindo com a redução da incerteza (North, 1990; Macagnan, 2013). Ainda segundo 

North, tais instituições são compostas por regras formais e informais, apoiada por 

mecanismos sancionatórios. As regras formais são aquelas expressamente regulamentadas 

através de acordos escritos; as regras informais dizem respeito às convenções estabelecidas 

em uma determinada sociedade e os mecanismos sancionatórios referem-se à existência de 

uma estrutura capaz de exercer o poder coercitivo em relação àqueles que atuam em 

desacordo com as regras estabelecidas (North, 1990 e 1993). 

As funções desempenhadas pelos Tribunais de Contas indicam a relevância da 

temática. Se por um lado, o trabalho dos Auditores fundamenta-se em aspectos técnicos, por 

outro, as decisões tomadas pelos Magistrados podem ser influenciadas pelo trabalho técnico 

dos Auditores (regras formais) e por aspectos que não sejam diretamente relacionados ao 

processo de análise das contas (regras informais). Assim, torna-se importante conhecer os 

fatores que podem influenciar as decisões destes órgãos de controle. 

A literatura revisada trata dos Tribunais de Contas e de aspectos que possam 

influenciar as suas decisões. Os resultados encontrados por Melo, Pereira e Figueiredo (2009) 

indicam que os Conselheiros oriundos do cargo de Conselheiro-Substituto são importantes 

para o ativismo e para as auto-iniciativas dos Tribunais de Contas. No entanto, o fator 

determinante para a rejeição das contas é a presença de Conselheiros oriundos dos quadros do 

Ministério Público. Crisóstomo, Cavalcante e Freitas (2015) identificaram o impacto da LRF 

na análise das contas municipais pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará. Já 

Hidalgo, Canello, e Lima-de-Oliveira (2016) observaram que fatores externos aos processos 

influenciam as decisões dos Tribunais de Contas e podem ter graves consequências, o que, do 



 

 

ponto de vista normativo, é objeto de preocupação. A presente pesquisa diferencia-se dos 

estudos realizados, pois pretende identificar se os fatores institucionais com probabilidade de 

explicação para as decisões do TCE-RS referem-se a regras formais ou informais. 

No contexto apresentado, formula-se a seguinte questão de pesquisa: Quais os fatores 

institucionais com probabilidade de explicação sobre os Pareceres Prévios emitidos pelo 

TCE-RS relativos às contas prestadas anualmente pelos prefeitos municipais do Rio 

Grande do Sul? 

Assim, o objetivo deste estudo é identificar os fatores institucionais com probabilidade 

de explicação dos Pareceres Prévios emitidos pelo TCE-RS sobre as contas prestadas 

anualmente pelos prefeitos municipais do Rio Grande do Sul. 

Esta pesquisa é dividida em seis capítulos. O primeiro refere-se à introdução, 

contemplando a contextualização do tema e a apresentação do problema e do objetivo da 

pesquisa. O segundo capítulo apresenta aspectos relativos aos Tribunais de Contas brasileiros, 

enquanto o capítulo três aborda a perspectiva de North para a Teoria Institucional e apresenta 

a revisão dos estudos empíricos, tais elementos juntamente com a formulação das hipóteses. 

No capítulo quatro são apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa. O quinto 

capítulo contempla a análise dos resultados e das hipóteses formuladas, enquanto que o 

capítulo seis traz as considerações finais do estudo. 

 

2 TRIBUNAIS DE CONTAS BRASILEIROS 

Em 1890 foi criado o primeiro Tribunal de Contas do Brasil. O Decreto 966-A 

estabelecia que o Tribunal de Contas teria como objetivo examinar, revisar e julgar os atos 

relativos às receitas e às despesas da República (Brasil, 1890). Além disto, o surgimento do 

órgão visava à criação de mecanismos institucionais de controle das contas públicas, como 

tentativa de estabilização da economia mediante a regulação das entradas e saídas dos cofres 

públicos (Pompeu e Costa, 2014 – TCU). 

No Estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas foi criado em 26 de junho de 

1935 (Rio Grande do Sul, 1935). Sua jurisdição, que atualmente supera 1.200 órgãos, alcança 

todos que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam ou administram dinheiros, bens e valores 

públicos pelos quais respondam o Estado ou qualquer dos Municípios que o compõe (Rio 

Grande do Sul, 2000; TCE-RS, 2016). A jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul (TCE-RS) compreende, por exemplo, os órgãos da administração direta e 

indireta de todos os Poderes das esferas municipal e estadual. 

Aos Tribunais de Contas cabe a emissão do Parecer Prévio sobre as contas prestadas 

pelos chefes do Poder Executivo (inciso I, artigo 71, CF 1988). Além disto, tais órgãos têm a 

função de julgar as contas de gestão dos gestores públicos; apreciar a legalidade dos atos de 

admissão de pessoal, bem como dos atos de concessão de aposentadorias, reformas e pensões; 

realizar inspeções e auditorias de diversas naturezas (Brasil, 1988; Rio Grande do Sul, 1989; 

Rio Grande do Sul, 2000; Laureano et al., 2016). 

Quanto ao Parecer Prévio, Melo, Pereira e Figueiredo (2009) o consideram uma 

importante atribuição, pois a reprovação das contas de um governante, ao menos no âmbito 

administrativo, é uma severa penalidade aplicada pelos Tribunais de Contas. Diz-se que o 

Parecer, emitido pelos Tribunais de Contas após decisão colegiada dos Magistrados, é Prévio 

pois tal Parecer é utilizado pelo Poder Legislativo como subsídio para o julgamento das 

referidas contas. No referido julgamento, o Parecer do Tribunal de Contas deixará de 

prevalecer apenas por decisão de, pelo menos, dois terços dos membros da Câmara Municipal 

(§2º, artigo 31, CF 1988). 



 

 

No âmbito municipal, até 2011 a análise das contas pelo TCE-RS era realizada em um 

único processo: Prestação de Contas (até 2006) e Processo de Contas (entre 2007 e 2011). 

Nestes processos as decisões dos Magistrados apresentavam um caráter dicotômico: Parecer 

Prévio Favorável ou Desfavorável (TCE-RS, 2000; TCE-RS, 2007b; TCE-RS, 2012). A partir 

de 2012, passaram a existir dois tipos distintos e independentes de processos relativos à 

análise das contas municipais: contas de governo e contas de gestão. Tais processos são 

distintos e as respectivas decisões são independentes. 

Nos processos de contas de governo são analisados aspectos relativos ao Balanço-

Geral, ao atendimento à gestão fiscal, ao cumprimento das exigências constitucionais quanto 

aplicação mínima em Educação e Saúde, bem como quanto à avaliação das ações e programas 

governamentais. Neste tipo de processo a decisão do TCE-RS é a emissão do Parecer Prévio 

ao Prefeito e tal decisão mantém o caráter dicotômico: Favorável ou Desfavorável. 

Já os processos de contas de gestão contemplam a análise dos relatórios das Unidades 

de Controle Interno e os resultados das auditorias e inspeções realizadas. Tais processos 

referem-se à análise das contas prestadas pelos administradores e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos. Neste tipo de processo, as decisões podem ser pela 

regularidade, pela regularidade com ressalvas ou pela irregularidade das contas de gestão. 

Cumpre destacar que no TCE-RS as decisões sempre ocorrem após deliberação 

colegiada dos Magistrados, sendo que em relação aos processos de análise das contas, as 

decisões ocorrem após o seguinte fluxo processual: instrução processual realizada pelos 

Auditores; análise do processo pelo MPC; apreciação pelo Conselheiro-Relator a quem 

compete proferir um voto como proposta de decisão; apresentação de tal voto em sessão de 

julgamento no órgão colegiado competente a quem cabe deliberar sobre o processo (Brasil, 

1988; TCE-RS, 2000; TCE-RS, 2015; Laureano et al., 2016). Os referidos órgãos colegiados 

podem ser o Tribunal Pleno, as Câmaras e as Câmaras Especiais, sendo que a especificação de 

cada processo estabelece onde o mesmo será julgado. Nas respectivas sessões de julgamento, 

a deliberação ocorre pela maioria dos votos proferidos pelos Magistrados participantes. 

O processo de escolha dos Conselheiros é alvo de constantes críticas, pois dos 07 

Conselheiros que compõem os Tribunais de Contas Estaduais, como o TCE-RS, 04 são 

livremente escolhidos pela Assembleia Legislativa e 03 são indicados pelo Governador do 

Estado. E dentre esses 03, 01 é escolhido livremente, 01 é escolhido dentre os Conselheiros-

Substitutos (CS) e o outro é escolhido dentre os membros do Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas do Estado (Brasil, 1988; Brasil, 2016; Rio Grande do Sul, 1989; Laureano 

et al., 2016). 

Os Conselheiros-Substitutos, também em número de 07, no TCE-RS ocupam posição 

hierárquica imediatamente inferior aos Conselheiros, sendo que o acesso a tais cargos ocorre 

após aprovação em concurso público de provas e títulos. Dentre outras atribuições, aos 

Conselheiros-Substitutos compete substituir os Conselheiros em seus impedimentos legais, 

inclusive presidindo processos e relatando-os com proposta de decisão (Rio Grande do Sul, 

1989; Rio Grande do Sul, 2000; TCE-RS, 2000). 

Os Auditores Públicos Externos compõem o chamado Corpo Técnico. O acesso ao 

cargo de Auditor ocorre mediante aprovação em concurso público e aos servidores do cargo é 

atribuída a instrução dos processos. Entre outros trabalhos, tal instrução contempla (1) a 

realização de auditorias in loco; (2) a instrução técnica relativa à gestão fiscal; (3) a análise 

dos esclarecimentos prestados pelos gestores públicos, quanto às inconformidades levantadas 

pelo TCE-RS (TCE-RS, 2000; TCE-RS, 2007a; TCE-RS 2010; TCE-RS 2015). Em síntese, 



 

 

aos Auditores cabe a elaboração das peças técnicas, as quais são utilizadas pelos Magistrados 

como subsídios para a decisão quanto ao Parecer Prévio a ser emitido. 

O próximo item trata da Teoria Institucional e permite relacioná-la à atuação dos 

Tribunais de Contas, em especial quanto às decisões dos referidos órgãos. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA E FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES 

O presente item é composto pela revisão dos estudos empíricos relacionados à 

temática dos Tribunais de Contas e demais órgãos equivalentes, sendo tais estudos utilizados 

para fundamentar as hipóteses formuladas, juntamente com os pressupostos da Teoria 

Institucional na perspectiva de Douglass North. 

De acordo com a Teoria Institucional na perspectiva de Douglass North (1990) as 

Instituições referem-se às limitações concebidas pelo homem para a interação na sociedade, 

seja ela no âmbito político, social ou econômico. Tais limitações modelam o comportamento 

dos agentes e, com isto, possibilitam que as instituições atinjam o seu objetivo, que é a 

redução da incerteza (North, 1990; Macagnan, 2013; Lopes, 2013). Para North as instituições 

são compostas por regras formais e informais, com a funcionalidade estabelecida por 

mecanismos sancionatórios. 

As regras formais são aquelas expressamente regulamentadas através de acordos 

escritos, sejam eles leis, estatutos, contratos, normativas, entre outros. As regras informais 

dizem respeito às convenções estabelecidas em uma determinada sociedade, por exemplo, a 

cultura, os costumes e as tradições, as quais são transmitidas de uma geração para outra, 

através do processo cultural. E os mecanismos sancionatórios tratam da existência de uma 

terceira parte, capaz de exercer, de forma efetiva, o poder coercitivo em relação àqueles que 

atuam em desacordo com as regras estabelecidas (North, 1990 e 1993). Assim, os 

mecanismos de averiguação em relação às violações e à aplicação de punições são condições 

necessárias para garantir o adequado funcionamento das instituições (Macagnan, 2013). 

Lopes (2013) diz que existem um conjunto de restrições, formais ou informais que 

interferem na forma como interpretamos o ambiente, influenciando, portanto, na conduta dos 

indivíduos e das organizações. Sob tal aspecto Hodgson (2006) acrescenta que a maior parte 

da interação e da atividade humana está estruturada em termos de regras explícitas ou 

implícitas, as quais estruturam as interações sociais. Já Macagnan (2013) afirma que as regras 

identificam a instituição e são tais regras que distinguem uma instituição da outra. 

Gala (2003) diz que os agentes não possuem as capacidades mentais e computacionais 

para conhecer e processar todas as informações pertinentes à sua tomada de decisão. Neste 

sentido, acrescenta que por não possuírem informação completa sobre o que devem decidir, 

tais agentes constroem realidades subjetivas e atuam sob tais realidades. Neste caso, segundo 

ele, a racionalidade não consistiria em atingir uma situação ótima, mas sim agir da maneira 

mais razoável possível com a finalidade de alcançar determinados fins, em razão da ausência 

de informações. Considerando que as instituições definem e limitam as escolhas dos 

indivíduos, um dos objetivos da Teoria Institucional é compreender como as pessoas fazem 

suas escolhas nas condições de incerteza e de ambiguidade (Macagnan, 2013). 

Com a finalidade de responder ao problema de pesquisa são apresentadas duas 

hipóteses principais, as quais referem-se aos pressupostos de North de que as instituições são 

compostas por regras formais e informais e apoiada por mecanismos sancionatórios. 

Adicionalmente tais hipóteses serão divididas em subhipóteses que se referem a cada um dos 

possíveis fatores com probabilidade de explicação relacionados aos Pareceres Prévios 

emitidos pelo TCE-RS. 



 

 

No presente estudo, as regras formais dizem respeito aos fatores técnicos, ou seja, 

aqueles diretamente relacionados aos processos de prestação de contas. As regras informais 

referem-se aos fatores não técnicos, quais sejam, aqueles alheios aos referidos processos e 

que, eventualmente, podem representar constrangimentos ao TCE-RS para a emissão de 

Parecer Prévio Desfavorável. Neste sentido, a partir da fundamentação teórica são formuladas 

as seguintes hipóteses: 

H1 – O Parecer Prévio emitido pelo TCE-RS pode ser explicado por variáveis 

relacionadas aos fatores institucionais informais. 

H2 – O Parecer Prévio emitido pelo TCE-RS pode ser explicado por variáveis 

relacionadas aos fatores institucionais formais. 

 

A hipótese H1 é dividida nas subhipóteses H1a a H1f, que tratam de aspectos 

relacionados às regras informais, enquanto que a hipótese H2 divide-se nas subhipóteses H2a 

a H2c que se referem às regras formais. 

 

À luz da Teoria Institucional, espera-se que os maiores Municípios, por serem 

importantes sob os pontos de vista político e econômico, exerçam influência sobre as decisões 

do Colegiado do TCE-RS. Tal situação pode ser caracterizada como um fator institucional 

informal, em virtude de eventuais constrangimentos causados aos Magistrados do TCE-RS, o 

que inibiria, inclusive, a emissão de um Parecer Prévio Desfavorável. Por esse motivo, espera-

se uma relação negativa entre o Parecer Prévio e o tamanho do Município. Neste contexto, 

sugere-se a seguinte hipótese: 

H1a – Existe relação negativa entre o tamanho do Município e o Parecer Prévio 

Desfavorável emitido pelo TCE-RS. 

 

O PIB per capita indica a condição socioeconômica de um Município. Se os maiores 

Municípios são importantes sob os pontos de vista político e econômico, os Municípios com 

melhor condição socioeconômica apresentam maiores possibilidades de prestar melhores 

serviços à comunidade local. Além disto, tais Municípios têm condições de ter um capital 

humano mais qualificado, podendo, assim, evitar a ocorrência de inconformidades em relação 

às auditorias realizadas pelos órgãos de controle externo. Krüger, Kronbauer e Souza (2010) 

constataram que a variável PIB per capita era inversamente proporcional ao número de 

inconformidades apontadas. Já Kronbauer et al. (2011) utilizaram a variável PIB com o 

propósito de examinar se a mesma explicaria o número de inconformidades apontadas em 

cada município, no entanto, os resultados indicaram que a diferença observada não era 

estatisticamente significativa. 

Para a presente hipótese assume-se a premissa de que os Municípios com maior 

condição socioeconômica detêm condições de prestar melhores serviços públicos, bem como 

de prevenir a existência situações que possam conduzi-lo à reprovação das contas. Assim, 

sugere-se a seguinte hipótese: 

H1b – Existe relação negativa entre o PIB per capita e o Parecer Prévio Desfavorável 

emitido pelo TCE-RS. 

 

Quanto à localização geográfica, ao considerar que as regras informais estruturam as 

ações organizacionais, é de se esperar que os Municípios mais próximos da Capital Estadual, 

possuam maior poder de influência sobre as decisões dos Tribunais de Contas. Sobre o tema, 

Kronbauer et al. (2011) utilizaram como parâmetro os serviços regionais de auditoria do TCE-



 

 

RS. Dentre as conclusões da pesquisa, os autores destacam que as regiões com maior número 

de apontamentos são fronteiriças e pertencem às regiões norte e noroeste do Estado. Na 

presente pesquisa são utilizadas a distância do Município em relação à Capital e as agregações 

geográficas estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela 

Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE-RS), quais sejam, as 

Mesorregiões. Assim, sugere-se a seguinte hipótese: 

H1c – Existe relação positiva entre a distância do Município em relação à Capital 

Estadual e o Parecer Prévio Desfavorável emitido pelo TCE-RS. 

 

O Partido do Prefeito do Município cujas contas estejam sob análise também pode 

representar constrangimento aos Magistrados do TCE-RS quanto à emissão do Parecer Prévio 

Desfavorável. Sobre o assunto cabe observar que entre 2005 e 2016 15 Conselheiros fizeram 

parte da composição do TCE-RS. Destes, 4 eram oriundos do quadro técnico, escolhidos 

dentre membros do MPC ou do cargo de Conselheiro-Substituto, e 11 foram escolhidos pela 

Assembleia Legislativa ou livremente pelo Governador do Estado. Destes 11, antes do 

ingresso no cargo de Conselheiro, todos possuíam vinculação partidária distribuída da 

seguinte forma: 3 vinculados ao PMDB; 3 ao PDT; 2 ao PP, 2 ao PTB e 1 ao PT (AL-RS, 

2016a; AL-RS, 2016b; TRE-RS, 2016). Logo, podem ocorrer constrangimentos para a 

reprovação das contas de prefeitos destes partidos. 

Sobre o assunto, na pesquisa realizada por Arantes, Abrucio e Teixeira (2005) foi 

observado que 2/3 dos entrevistados entende que existe predominância de critérios ou de 

injunções políticas nas decisões dos Tribunais de Contas. Já Krüger, Kronbauer e Souza 

(2010) fizeram testes relacionados aos partidos dos Prefeitos e observaram que apenas PSB e 

PT foram significativos estatisticamente, apresentando sinal negativo em relação à variável 

dependente ocorrência de apontamentos. Hidalgo, Canello e Lima-de-Oliveira (2016) 

observaram que as decisões dos Tribunais de Contas são parte de uma função da identidade 

político-partidária e que as diferenças de interesses partidários, em média, são mais 

importantes para o resultado das decisões do que as diferenças de origem dos Conselheiros. 

Neste sentido, os autores destacam como preocupante que fatores além do mérito do caso 

possam ter consequências tão graves. Assim, sugere-se a seguinte hipótese: 

H1d – Existe relação negativa entre o partido do Prefeito em julgamento e o Parecer 

Prévio Desfavorável emitido pelo TCE-RS. 

 

Melo, Pereira e Figueiredo (2009) identificaram que os Conselheiros oriundos do 

cargo de Conselheiro-Substituto são fundamentais para o ativismo geral e para as auto-

iniciativas dos Tribunais de Contas. No entanto, a reprovação das contas dos administradores 

é determinada pela presença de Conselheiros oriundos dos quadros do Ministério Público e 

não dos quadros de Conselheiro-Substituto. Já o estudo de Vila (2014) concluiu pela 

necessidade de ampliação do caráter técnico do Tribunal de Contas Espanhol, visto que tal 

órgão é composto por 12 Conselheiros, sendo 6 indicados pelo Senado e os outros 6 pela 

Câmara dos Deputados. A pesquisa realizada por Hidalgo, Canello e Lima-de-Oliveira (2016) 

também indicou que o julgamento das contas dos municípios pode variar de acordo com o 

Conselheiro designado como relator e que embora exista diferença entre as decisões 

proferidas por Conselheiros de Origem Técnica (COT) e por Conselheiros de Origem Política 

(COP), tais diferenças são pequenas. No entanto, dentre os Conselheiros, aqueles de Origem 

Técnica estão mais próximos dos de Origem Política do que em relação aos Conselheiros-

Substitutos (CS). 



 

 

Assim, a partir dos resultados obtidos nos estudos anteriores e partindo da premissa 

que os Conselheiros de Origem Técnica e os Conselheiros Substitutos possuem maior 

independência para expressar seus votos, espera-se uma relação positiva quando esses 

desempenham a função de Relator. Quando a relatoria do Processo é atribuída a um 

Conselheiro de Origem Política, espera-se uma relação negativa, tendo em vista a existência 

de eventuais constrangimentos para a emissão de Parecer Prévio Desfavorável. Neste 

contexto, sugerem-se as seguintes hipóteses: 

H1e – Existe relação negativa entre o Relator do Processo, quando se trata de 

Conselheiro de Origem Política, e o Parecer Prévio Desfavorável emitido pelo TCE-RS. 

H1f – Existe relação positiva entre o Relator do Processo, quando se trata de 

Conselheiro de Origem Técnica ou Conselheiro-Substituto, e o Parecer Prévio Desfavorável 

emitido pelo TCE-RS. 

 

Dentre os distintos trabalhos técnicos realizados pelos Auditores do TCE-RS estão as 

auditorias tradicionais ou de regularidade, também conhecidas como auditorias de campo ou 

in loco. O resultado destes procedimentos é apresentado em um relatório, em que são 

elencadas as inconformidades identificadas pelos Auditores, sendo que o referido relatório é 

fundamentado em leis, regimentos, manuais, entre outros. Ou seja, são elementos que 

consistem nas regras formais, conforme a perspectiva de North para a Teoria Institucional. 

Krüger, Kronbauer e Souza (2010) observaram que os municípios em que houve a emissão de 

Parecer Prévio Desfavorável eram aqueles com maior número de inconformidades apontadas. 

Já Kronbauer et al. (2011) observaram que os municípios com maior número de 

irregularidades são aqueles com maior área territorial, número de habitantes, PIB e Receita 

Corrente Líquida (RCL). Assim, espera-se que um maior número de inconformidades 

apontadas aumente a probabilidade de emissão de Parecer Prévio Desfavorável. Diante deste 

contexto, formula-se a seguinte hipótese de pesquisa: 

H2a – Existe relação positiva entre o número de inconformidades apontadas no 

Relatório de Auditoria e o Parecer Prévio Desfavorável emitido pelo TCE-RS. 

 

Outro trabalho realizado pelos Auditores do TCE-RS refere-se à análise quanto ao 

cumprimento das exigências da LRF. O resultado de tal análise é apresentado em um relatório 

técnico fundamentado na referida Lei. Logo, trata-se de uma regra formal. Sobre tal temática, 

Loureiro, Teixeira e Moraes (2009) constataram que após a aprovação da LRF ocorreu uma 

alteração no quadro de forças políticas relacionadas aos Tribunais de Contas, proporcionando 

o fortalecimento de tais órgãos a partir das responsabilidades atribuídas pela LRF. Já Arantes 

et al. (2010) afirmam que a LRF ampliou a função fiscalizatória e atribuiu aos Tribunais de 

Contas o papel de guardião. Ainda sobre o tema, Crisóstomo, Cavalcante e Freitas (2015) 

observaram que a LRF foi mencionada em 84,76% dos pareceres prévios relativos às contas 

dos prefeitos dos Municípios do Ceará e que em 32,7% dos casos a reprovação das contas 

teve como embasamento aspectos relativos à LRF. 

Dentre as medidas contempladas, a LRF prevê a limitação dos gastos de pessoal e a 

manutenção do equilíbrio das contas públicas. Nos Poderes Executivos Municipais, o limite 

de gastos de pessoal é de 54% da RCL (artigo 20, inciso III, alínea b, da LRF). Assim, torna-

se plausível que quando o Município excede tal limite, maior será a probabilidade de emissão 

de Parecer Prévio Desfavorável. Quanto ao equilíbrio das contas públicas, a LRF não 

apresenta definição ou limite sobre o que é considerada uma situação de desequilíbrio 

financeiro. No entanto, estabelece a necessidade de ações planejadas e transparentes de modo 



 

 

a evitar os desvios que afetam o equilíbrio das contas públicas (artigo 1º, LRF). Desta forma, 

espera-se que quanto maior o percentual da situação de desequilíbrio financeiro em relação à 

RCL, maior será a probabilidade de emissão de Parecer Prévio Desfavorável. Neste contexto, 

formulam-se as seguintes hipóteses de pesquisa: 

H2b – Existe relação positiva entre o não cumprimento dos limites de Gastos com 

Pessoal previstos na LRF e Parecer Prévio Desfavorável emitido pelo TCE-RS. 

H2c – Existe relação positiva entre o percentual da Insuficiência Financeira em relação 

à RCL e o Parecer Prévio Desfavorável emitido pelo TCE-RS. 

 

4 METODOLOGIA 

No presente capítulo são apresentados os procedimentos realizados com o propósito de 

responder à questão de pesquisa.  

Para tanto foi construído um modelo binário de regressão logística, logit, cuja variável 

dependente é o Parecer Prévio emitido pelo TCE-RS. A utilização de um modelo binário 

decorre do Parecer Prévio emitido pelo TCE-RS, conforme dados obtidos na pesquisa, ser 

apenas Favorável ou Desfavorável. A partir dos resultados obtidos nos modelos de regressão 

logística, pode-se estimar a probabilidade de ocorrência de determinado evento, que no 

presente estudo refere-se à emissão do Parecer Prévio Desfavorável pelo TCE-RS. Assim, o 

modelo de regressão estimado e a probabilidade de ocorrência do evento para um determinado 

município podem ser representados da seguinte forma: 

 

Parit = 
1

1+𝑒−

(β0 + β1 𝑝𝑜𝑝_𝑙𝑛𝑖𝑡 + β2 𝑝𝑖𝑏_𝑙𝑛𝑖𝑡 + β3 rcl_ln𝑖𝑡 + β4 𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐𝑖𝑡 + 

β5 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑡 + β6 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑖𝑡 + β7 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑖𝑡 + β8 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡

+ β9 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑡 + β10 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑙𝑖𝑡 + β11 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑓_𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡)

 

 

Onde, Par é a variável dependente relacionada à decisão emitida em primeira instância 

(Parecer Prévio Favorável: 0; Parecer Prévio Desfavorável: 1); i é o Município; t é o exercício 

financeiro; β0 é a constante; β1 a β11 são os coeficientes das variáveis explicativas e ε é o erro 

estatístico. 

No presente estudo foram consideradas como variáveis explicativas relacionadas a 

regras formais o número de inconformidades apontadas e o cumprimento das exigências 

relacionadas à LRF, tais como o cumprimento dos limites estabelecidos para os gastos com 

pessoal e o percentual do desequilíbrio financeiro em relação à RCL. Já as variáveis 

explicativas relacionadas a regras informais referem-se: 1) ao tamanho do Município: 

População, PIB e RCL (em log); 2) às características do Município: PIB per capita; 

localização geográfica e distância da Capital; 3) às características do gestor do Município: 

partido do Prefeito em julgamento; 4) às características dos julgadores: Forma como o Relator 

do processo foi indicado ao cargo de Conselheiro: se Conselheiro de Origem Técnica, 

Conselheiro de Origem Política ou Conselheiro-Substituto. Assim, pode-se perceber que 

quanto à dicotomia entre os aspectos técnicos versus os aspectos não técnicos nas decisões 

dos Tribunais de Contas, as regras formais estariam relacionadas aos primeiros, enquanto as 

regras informais, aos últimos. 

A população deste estudo compreende os 496 Municípios existentes no Estado do Rio 

Grande do Sul no período da pesquisa. Após a coleta dos dados relativos aos 3.968 processos 

de análises das contas no período de 2005 a 2012, constatou-se que 226 Municípios (45,56% 

dos municípios gaúchos) não tiveram a emissão de Parecer Prévio Desfavorável no período da 

pesquisa. Constatou-se, também, que 2 Municípios tiveram a emissão de Parecer Prévio 



 

 

Desfavorável em todos os exercícios que compõem o presente estudo. Considerando que para 

esses 228 Municípios não houve variação no Parecer Prévio emitido, tais municípios foram 

excluídos da amostra. Assim, a amostra é composta por 268 Municípios, correspondendo a 

2.144 processos. Observa-se, também, a ausência de decisões para 27 destes Processos de 

análises das Contas (atualizado até 31/10/2016). Desta forma, a análise realizada refere-se a 

2.117 processos. 

Em relação às limitações da amostra, observa-se que as evidências obtidas não 

poderão ser generalizadas para todos os municípios gaúchos, nem aos processos sem decisão 

de mérito até a data de encerramento da presente pesquisa. Quanto às limitações do 

procedimento metodológico observa-se que o presente estudo procura identificar os fatores 

com probabilidade de explicação para as decisões do TCE-RS, logo, as evidências obtidas não 

poderão ser generalizadas aos demais órgãos desta natureza de outros estados. 

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DAS HIPÓTESES FORMULADAS 

Quanto aos Pareceres Prévios emitidos pelo TCE-RS relativos às prestações de contas 

dos exercícios de 2005 a 2012, no que diz respeito aos 496 municípios do Estado do Rio 

Grande do Sul (3.932 processos julgados e 36 pendentes de julgamento), os dados da pesquisa 

indicam que 16,73% dos Pareceres emitidos em primeira instância eram Desfavoráveis. A 

análise deste conjunto de processos indicou que 226 municípios tiveram apenas Parecer 

Prévio Favorável ao longo dos 8 anos da pesquisa e de que 2 municípios tiveram apenas 

Parecer Prévio Desfavorável no mesmo período. Tal constatação indica que 45,56% dos 

municípios gaúchos não tiveram as contas reprovadas no período da pesquisa. Em linhas 

gerais, seja por aspectos relacionados às regras formais, ou mesmo, às regras informais, pode-

se dizer que tais municípios estão imunes ao mecanismo sancionatório do TCE-RS, no que se 

refere à emissão do Parecer Prévio. Tal aspecto é um importante achado desta pesquisa. 

Em razão da situação exposta, optou-se por estimar os modelos de regressão logística 

para 2.117 processos, relativos aos 268 municípios com variabilidade no Parecer Prévio no 

período da pesquisa. Na amostra o percentual de Pareceres Prévios Desfavoráveis emitidos 

corresponde a 30,3%. 

Dentre os pressupostos dos modelos estimados por mínimos quadrados ordinários 

(normalidade dos resíduos, autocorrelação e heteroscedasticidade), apenas o da 

multicolinearidade se aplica aos modelos de regressão logística (Fávero, 2015). Dentre as 

consequências da multicolinearidade, Gujarati e Porter (2011) dizem que a existência de 

variáveis explicativas altamente correlacionadas torna insignificante a estimativa de seus 

coeficientes. Desta forma, é necessária a realização do teste de correlação entre as variáveis 

explicativas, antes de se estimar as regressões. 

Para a presente pesquisa estabeleceu-se que índices de correlação superiores a 0,6 são 

inaceitáveis. Analisando a matriz de correlação, observou-se que as variáveis PIB_LN, 

RCL_LN e População_LN apresentam níveis de correlação superiores a 0,90. Da mesma 

forma ocorre em relação às variáveis COP e CS, cujo nível de correlação apresentou o valor 

de 0,68. Foram estimados modelos de regressão simples com as variáveis altamente 

correlacionadas, pois tais variáveis não podem ser incluídas, de forma concomitante, no 

modelo estimado. Assim, as variáveis COP, COT e CS, bem como as variáveis PIB_LN, 

RCL_LN e População_LN mostraram-se significativas em todos os modelos e foram 

mantidas para a estimação dos modelos iniciais. Também foram estimados modelos de 

regressão simples para as variáveis que tratavam da mesma hipótese. Os resultados indicaram 

que as variáveis mesorregião e distância da Capital não apresentaram significância estatística 



 

 

em nenhum dos modelos estimados. Logo, tais variáveis foram excluídas da estimação dos 

modelos iniciais 

Assim, foram estimados modelos iniciais de regressão logística múltipla, considerando 

as variáveis PIB_LN, População_LN e RCL_LN, PIB per capita, COP COT, CS, Partido do 

Prefeito, Número de Inconformidades, Gastos com Pessoal e Insuficiência Financeira. Cabe 

observar que foram estimados modelos distintos para as variáveis com alto nível de correlação 

e para aquelas que resultariam no problema da multicolinearidade perfeita. Tais modelos 

iniciais foram estimados utilizando-se os métodos Pooled Logit com Erro Padrão Robusto, 

Population Average (PA) com Erro Padrão Robusto, Efeitos Aleatórios e Efeitos Fixos. 

Os resultados obtidos nos modelos iniciais indicam que as variáveis relativas ao 

tamanho do município (PIB, População e RCL) e aos Partidos do Prefeito não apresentaram 

significância estatística a 5% em qualquer dos modelos testados. As demais variáveis 

apresentaram significância estatística a pelo menos 5%. Assim, após a realização dos testes 

iniciais, foram estimados os modelos finais para os fatores com possibilidade de explicação 

para o Parecer Prévio emitido pelo TCE-RS. Para isto, foram utilizadas apenas as variáveis 

que tiveram nível de significância de pelo menos 5% nos modelos iniciais estimados, quais 

sejam: COT, COP, CS, PIB per capita, gastos com pessoal, insuficiência financeira e número 

de inconformidades apontadas. A opção pela estimação de dois modelos finais decorre da 

multicolinearidade perfeita que surgiria ao incluir, de forma concomitante, as variáveis COP, 

COT e CS. 

Ao se estimar um modelo de regressão logística, um importante aspecto a ser 

considerado é o poder de previsão do modelo, chamado de Count R² (Gujarati e Porter, 2011). 

Neste sentido, a estimação pelo método Pooled Logit apresentou maior poder de previsão em 

relação aos demais modelos testados (método de Efeitos Aleatórios, Efeitos Fixos e 

Population Average), razão pela qual os parâmetros dos modelos finais foram estimados pelo 

método Pooled Logit com Erro Padrão Robusto. A Tabela a seguir apresenta os resultados dos 

modelos finais estimados: 

 

  



 

 

Tabela – Modelos Finais Estimados 

Variáveis 
(1) 

COP e COT 

(2) 

CS 

COP 
-0,9175*** 

(0,1136) 
- 

COT 
-0,3780** 

(0,1548) 
- 

CS - 
0,7985*** 

(0,1076) 

PIB P/C 
0,0165*** 

(0,0031) 

0,0161*** 

(0,0031) 

Pessoal 
1,5069*** 

(0,2491) 

1,4642*** 

(0,2501) 

Insuf. Financeira 
11,8490*** 

(1,9224) 

11,6302*** 

(1,8688) 

Núm. Inconformidades 
0,0509*** 

(0,0042) 

0,0506*** 

(0,0042) 

Constante 
-1,7499*** 

(0,1237) 

-2,5309*** 

(0,1141) 

Wald chi2: 

Prob > chi2: 

Log pseudolikelihood: 

260,90 

0,000 

-1.107,518 

261,49 

0,000 

-1.114,2603 

Entre Parênteses Erro-Padrão Robusto 

*** Significativo a 1%, ** Significativo a 5%. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O modelo final que considera a inclusão das variáveis COP e COT possui um poder de 

predição de 74,54% no cutoff de 0,50, situação em que a sensitividade é de 33,02% e a 

especificidade é de 92,61%. No entanto, é indicado que sensitividade e especificidade 

apresentem valores próximos, senão iguais (Hosmer e Lemeshow, 2000). Neste sentido, o 

cutoff que apresenta tal característica é o de 0,286, cujo poder de predição é de 70,10%, sendo 

que especificidade e sensitividade apresentam o mesmo valor. Já o modelo final que considera 

a inclusão da variável CS possui um poder de predição de 74,68% no cutoff de 0,50, situação 

em que a sensitividade é de 33,18% e a especificidade é de 92,75%. Já o cutoff em que 

sensitividade e especificidade apresentem valores próximos também é o de 0,286, cujo poder 

de predição é de 69,3%, apresentado o mesmo valor quanto a especificidade e sensitividade. 

Nos modelos testados, os resultados obtidos para os testes de Wald permitem rejeitar a 

hipótese nula de que todos os parâmetros sejam estatisticamente iguais a zero (Gujarati e 

Porter, 2011). Ou seja, ao menos uma das variáveis é estatisticamente significante para 

explicar a probabilidade de ocorrência do Parecer Prévio Desfavorável (Fávero, 2015). Foi 

realizado, ainda, o teste relativo à Curva ROC, cuja finalidade é fornecer uma medida da 

habilidade do modelo em discriminar aqueles sujeitos que apresentam e os que não 

apresentam o desfecho de interesse (Hosmer e Lemeshow, 2000). Os resultados indicam que 

no modelo que inclui as variáveis COP e COT a área sob a Curva ROC é de 0,7608. Já no 



 

 

modelo que inclui a variável CS tal área é de 0,7548. Tais resultados indicam que a qualidade 

de ambos os modelos possui discriminação aceitável (Hosmer e Lemeshow, 2000). 

Em relação aos coeficientes obtidos nos modelos finais, observa-se que as variáveis 

PIB per capita, gastos com pessoal, insuficiência financeira e número de falhas apresentam 

sinal positivo. Ou seja, são situações que aumentam a probabilidade de rejeição das contas. Já 

no caso da forma de provimento dos Magistrados relatores dos processos, o sinal observado é 

negativo em relação aos coeficientes dos Conselheiros de Origem Técnica e de Origem 

Política, caracterizando a diminuição da probabilidade de reprovação das contas. Tal sinal é 

positivo, porém, quanto aos coeficientes dos Conselheiros Substitutos, demonstrando uma 

maior probabilidade de reprovação das contas. 

A partir dos resultados obtidos nos modelos estimados, passa-se à análise das 

hipóteses e subhipóteses formuladas. Tendo em vista que as hipóteses H1 e H2 estão 

vinculadas as hipóteses H1a a H1f e H2a a H2c, opta-se por apresentá-las no final da análise. 

Os resultados indicam que as variáveis PIB, População e RCL, utilizadas como proxy 

do tamanho do município, não apresentaram significância estatística ao modelo a 5%. Logo, 

não se pode aceitar a hipótese H1a e conclui-se que o tamanho do município não explica o 

Parecer Prévio emitido pelo TCE-RS. 

Da mesma forma, os resultados indicam que as variáveis distância da Capital e as 

mesorregiões, utilizadas como proxy da localização geográfica do município, não foram 

significativas ao modelo a 5%. Assim, não se pode aceitar a hipótese H1c e se conclui que a 

localização geográfica do município não exerce influência sobre o Parecer Prévio emitido 

pelo TCE-RS. 

No presente estudo, não aceitar as hipóteses H1a e H1c, impacta dizer que as regras 

informais relacionadas ao tamanho e à localização do município não exercem influência sobre 

as decisões do TCE-RS em relação aos Pareceres Prévios emitidos aos Prefeitos. Em síntese, 

tais aspectos não causam constrangimentos aos Magistrados do TCE-RS no momento de 

votar, em primeira instância, pela rejeição das contas dos gestores. Os resultados, portanto, 

mostram-se divergentes em relação aos pressupostos teóricos de Douglass North. 

Quanto à hipótese H1b, os resultados dos modelos estimados indicam que a variável 

PIB per capita possui significância estatística ao modelo a 1%, sendo que o coeficiente 

estimado apresenta sinal positivo. Tal situação indica que quanto maior o PIB per capita, 

maior será a probabilidade de rejeição das contas. Assim, não se rejeita a hipótese H1b, porém 

se observa que o sinal do coeficiente é inverso à hipótese inferida. Tais resultados sugerem 

que se o município possui condições mais adequadas para o desempenho das atividades dos 

gestores e dos servidores, deles se espera resultados mais efetivos. Isto é, o TCE-RS adota 

uma postura mais exigente em relação aos mesmos. 

Quanto à hipótese H1d, os resultados dos modelos estimados indicam que as variáveis 

relativas aos partidos políticos não apresentaram significância estatística ao modelo a 5%. 

Desta forma, não se pode aceitar a hipótese e se conclui que o Partido do Prefeito não exerce 

influência sobre o Parecer Prévio emitido pelo TCE-RS. Tais resultados contrariam a visão 

que as instituições e a sociedade têm sobre os Tribunais de Contas brasileiros, conforme 

Arantes, Abrucio e Teixeira (2005). Ainda neste sentido, os resultados divergem dos 

encontrados por Hidalgo, Canello e Lima-de-Oliveira (2016) e por Krüger, Kronbauer e 

Souza (2010), cujos estudos identificaram que os interesses partidários eram importantes para 

o resultado das decisões e que determinados partidos políticos impactaram negativamente na 

ocorrência de apontamentos, respectivamente. 



 

 

As hipóteses H1e e H1f inferem a relação entre o Parecer Prévio e a forma de 

provimento do Magistrado Relator do processo. A primeira relacionada aos COP e a segunda 

referindo-se aos COT e aos CS. O resultado do modelo final que contemplou a inclusão das 

variáveis COP e COT indica que tais variáveis apresentaram significância estatística ao 

modelo a 1% e a 5%, respectivamente. No modelo final que contemplou a inclusão da 

variável CS a mesma apresentou significância estatística a 1%. 

Quanto ao sinal dos coeficientes, as variáveis COP e COT apresentaram sinal 

negativo, o que indica que quando o processo é relatado por um Conselheiro, seja ele de 

Origem Técnica ou de Origem Política, menor será a probabilidade de rejeição das contas do 

Prefeito. Já em relação à variável CS, o sinal do coeficiente foi positivo, demonstrando que 

quando o processo é relatado por um Conselheiro-Substituto maior será a probabilidade de 

rejeição das contas. 

Assim, as hipóteses H1e e H1f não podem ser rejeitadas, sendo possível concluir que a 

forma de Provimento do Magistrado Relator do processo apresenta probabilidade de 

explicação para o Parecer Prévio emitido pelo TCE-RS. Logo, tais resultados são coerentes 

com aqueles obtidos por Hidalgo, Canello e Lima-de-Oliveira (2016). Inclusive os sinais 

encontrados para os coeficientes das variáveis corroboram o referido estudo, eis que os COT 

estão mais próximos dos COP do que em relação aos CS. 

Quanto à hipótese H2a, os resultados dos modelos de regressão estimados indicam que 

a variável Número de Inconformidades apresentou significância estatística ao modelo a 1%. 

Logo, a hipótese não pode ser rejeitada, sendo possível concluir que o Número de 

Inconformidades apontadas apresenta probabilidade de explicação para o Parecer Prévio 

emitido pelo TCE-RS. Tal resultado corrobora os achados da pesquisa realizada por Krüger, 

Kronbauer e Souza (2010) de que os Municípios em que houve a emissão de Parecer Prévio 

Desfavorável eram aqueles com maior número de inconformidades apontadas. 

As hipóteses H2b e H2c pressupõem a relação entre o Parecer Prévio e o cumprimento 

da exigência da LRF quanto ao limite de gastos com Pessoal e quanto ao percentual da 

Insuficiência Financeira em relação à RCL. Em ambos os casos os resultados encontrados 

indicam que as variáveis apresentaram significância estatística ao modelo a 1%. Desta forma, 

as hipóteses não podem ser rejeitadas e se conclui que as exigências da LRF influenciam a 

decisão do TCE-RS e apresentam probabilidade de explicação em relação ao Parecer Prévio. 

Os resultados encontrados são coerentes com aqueles obtidos por Crisóstomo, 

Cavalcante e Freitas (2015) e por Krüger, Kronbauer e Souza (2010). Enquanto os primeiros 

examinaram a influência da LRF nos pareceres prévios, os segundos buscaram identificar os 

fatores que explicam a ocorrência das inconformidades apontadas pelo TCE-RS. Tais 

resultados reafirmam também o estudo de Arantes et al. (2010), no sentido de que aos 

Tribunais de Contas foi atribuído o papel de guardião da LRF. 

No âmbito dos debates sobre os Tribunais de Contas, muito se fala sobre a dicotomia 

entre a prevalência dos aspectos técnicos ou não técnicos em relação às decisões. Neste ponto, 

a significância estatística das variáveis relacionadas às hipóteses H2a, H2b e H2c e que são 

oriundas dos trabalhos técnicos realizados pelos Auditores do TCE-RS indica o importante 

papel exercido por tais servidores e o impacto da atividade por eles desempenhada. 

Conforme exposto, as hipóteses H1a, H1c e H1d não podem ser aceitas. Já as 

hipóteses H1b, H1e, H1f, H2a, H2b e H2c não podem ser rejeitadas. Quanto às hipóteses não 

rejeitadas, observa-se que H1b, H1e e H1f estão relacionadas a aspectos institucionais 

informais, enquanto que H2a, H2b e H2c, relacionam-se com aspectos institucionais formais, 

no âmbito dos processos de contas municipais examinados pelo TCE-RS. Assim, conclui-se 



 

 

pela não rejeição das hipóteses H1 e H2. Ou seja, no que se refere à emissão do Parecer 

Prévio aos Prefeitos, as decisões do TCE-RS são influenciadas por aspectos institucionais 

formais e informais, de acordo com a Teoria Institucional, na perspectiva de Douglass North. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta pesquisa foi identificar os fatores com probabilidade de explicação 

em relação aos Pareceres Prévios emitidos pelo TCE-RS nos processos relativos às contas 

prestadas pelos Prefeitos Municipais. Para tanto utilizou-se da literatura empírica revisada, 

bem como a perspectiva de Douglass North em relação à Teoria Institucional. Segundo tal 

Teoria, as Instituições visam reduzir a incerteza mediante o estabelecimento de uma estrutura 

estável de interação humana. Neste sentido, as Instituições seriam constituídas por regras 

formais e informais, com a funcionalidade estabelecida por mecanismos sancionatórios. 

Para identificar os fatores com probabilidade de explicação em relação aos Pareceres 

Prévios emitidos pelo TCE-RS, foram estimados modelos de regressão logística binária, cuja 

variável dependente é o Parecer Prévio emitido. A partir dos resultados obtidos nos modelos 

estimados, não podem ser aceitas as hipóteses H1a, H1c e H1d. Ou seja, as variáveis 

relacionadas ao tamanho do Município, à localização geográfica e ao partido do prefeito não 

exercem influência sobre as decisões em primeira instância, no âmbito do TCE-RS. Já as 

hipóteses H1b, H1e, H1f, H2a, H2b e H2c, não podem ser rejeitadas. Assim, pode-se concluir 

que as variáveis relacionadas à condição socioeconômica do Município, à forma de 

Provimento do Relator do Processo, ao atendimento às exigências da LRF (gastos com 

pessoal e equilíbrio das contas públicas) e ao número de inconformidades apontadas pelos 

Auditores do TCE-RS influenciam as decisões do órgão. Tais resultados permitem aceitar as 

principais hipóteses desta pesquisa, no sentido de que as regras formais e informais exercem 

influência sobre as decisões do TCE-RS. 

Em relação às limitações do presente estudo, as evidências obtidas referem-se à 

amostra estabelecida para a inclusão nos modelos de regressão logística, ou seja, aos 268 

municípios. Logo, os resultados obtidos não poderão ser generalizados para todos os 

municípios gaúchos, nem aos processos sem decisão de mérito até a data de encerramento da 

pesquisa. Além disto, o objeto de estudo refere-se às decisões do TCE-RS, logo, as evidências 

não poderão ser generalizadas aos demais órgãos desta natureza de outros estados. 

Por fim, para futuros estudos, sugere-se uma abordagem específica quanto às decisões 

relativas aos recursos interpostos contra as decisões de primeira instância. Além disso, sugere-

se a realização de pesquisas que contemplem outros tipos de decisão, tais como, as sugestões 

de ressarcimento ao Erário, a análise de contas dos Poderes Estaduais, o Parecer Prévio 

emitido ao Governador do Estado, além de processos com temáticas específicas, tais como, 

Inspeções Especiais e Extraordinárias. 
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