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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar a evidenciação dos precatórios nos demonstrativos 

contábeis do estado do Tocantins. Para tanto, utilizou-se pesquisa descritiva, documental e 

estudo de caso, com abordagem quantitativa. Buscou-se discorrer sobre os precatórios com 

base nas legislações específicas e embasamento contábil. Na intenção de atingir os objetivos 

específicos foram realizados levantamentos de dados nos demonstrativos contábeis o qual 

permitiu evidenciar a evolução do passivo de precatórios e sua atual posição. Em sequência 

ocorreu a confrontação de informações dos precatórios nos demonstrativos contábeis. No 

período 2000 a 2005 apesar dos pagamentos ocorridos, os precatórios do Estado não estavam 

sendo contabilizados nos balanços patrimoniais, vindo a ser evidenciados somente a partir do 

ano de 2006. Portanto, até 2005 não havia o disclosure dos precatórios nos balanços 

patrimoniais. Destaca-se que só a partir do ano de 2011 as dívidas com precatórios foram 

evidenciadas com maior fidedignidade, devido à promulgação da EC nº 62/2009 que 

proporcionou um prazo maior para pagamento. Os resultados mostraram que o Estado do 

Tocantins está alinhado ao normativo legal, quanto a doutrina contábil ele está se adequando 

ao decorrer dos anos. Recomenda-se verificar junto à outros Estados da federação, quais os 

procedimentos adotados e em quais pontos o Estado do Tocantins pode se espelhar para 

melhorar o disclosure dos precatórios. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, o processo de evolução da Contabilidade Aplicada ao Setor Público vem 

passando por várias transformações e aprimoramentos, um marco importante foi a Lei 

Complementar nº 101/2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a qual 

estabelece os princípios para o equilíbrio das contas públicas, a exemplo do planejamento, 

equilíbrio das contas públicas, controle, responsabilidade, responsividade, e transparência. 

Outro marco foi a edição da portaria nº 184/2008 pelo Ministério da Fazenda, que 

estabelece as diretrizes para tornar as demonstrações contábeis convergentes com as normas 

Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, como também a edição das 

NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público aprovadas pelo 

CFC - Conselho Federal de Contabilidade (MF, 2008; CFC, 2008).  

A Lei nº 131/2009 também contribuí para o aperfeiçoamento da gestão pública, ao 

promover maior transparência dos gastos públicos e estabelecer normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 

Com intuito de evidenciar com qualidade os fatos patrimoniais e na busca por 

tratamento contábil padronizado com as normas internacionais, em 2015, foi editado o 

MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e o PCASP – Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público, o qual apresenta metodologia, estrutura e regras que visam atender 

aos diversos usuários das informações.  

Diante das modificações, encontram-se situações que precisam se adequar as 

exigências das novas normas. É o caso dos precatórios e requisições de pequeno valor 

(MCASP, 2015). Como as demais situações que afetam o patrimônio, as evidenciações das 

sentenças judiciais, precatórios, necessitam estar em conformidade com as práticas contábeis. 

O MCASP (2012) aponta que em várias regiões do país a situação dos precatórios é de 

inadimplência. A inadimplência decorre das alterações constitucionais que concede novos 

prazos com objetivo de facilitar o pagamento pelos entes públicos, no entanto o que ocorre é a 

postergação da dívida pública e o Estado continua dando o “calote oficial”, pois continua a 

existir grande número de precatórios a pagar (Antonelli, 2011). 

Do exposto, surgi o problema desta pesquisa: como estão sendo evidenciados os 

passivos de precatórios do Estado do Tocantins em relação ao normativo legal e a doutrina 

contábil? Cujo objetivo geral é analisar a evidenciação dos precatórios nos demonstrativos 

contábeis do estado do Tocantins. E especificamente visa apresentar a evolução do passivo 

com precatórios no balanço patrimonial, no período de 2000 a 2015, e a sua composição neste 

último exercício; verificar a aderência das informações de precatórios entre os relatórios, 

notas explicativas, balanços e demonstrativos fiscais. 

 Precatórios é um tema pouco abordado por pesquisadores em contabilidade (Ferreira 

& Lima, 2012). Justifica-se a pesquisa pela importância do estudo das evidenciações e 

reflexos dos precatórios nas demonstrações contábeis do Estado do Tocantins, o que 

possibilita a avaliação das práticas adotadas pelos entes públicos.  

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, bibliográfica, documental e estudo de 

caso. É quantitativa, por utilizar valores de precatórios expostos nos demonstrativos 

contábeis. Silva (2012) destaca que aplicar os métodos quantitativos à contabilidade 

governamental pode proporcionar informações e auxílios que venham ser utilizadas na 

tomada de decisão das políticas públicas, que se medidos por métodos comuns não serão 

percebidos. Os documentos utilizados na obtenção dos dados foram: balanço patrimonial, 

notas explicativas, balancete de verificação, demonstrativo da dívida consolidada, relatório de 

execução orçamentária financeira, patrimonial e fiscal, documentos obtidos no site da 

Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins. 



 

 

O artigo se divide em seis seções denominadas de introdução, fundamentação teórica, 

procedimentos metodológicos, resultados e análise e por fim a conclusão. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Precatórios 

 A expressão “precatório” é derivada da palavra precata que significa solicitar alguma 

coisa a alguém (Silva, 1998). Essa expressão vem de deprecar, pedir, solicitar, denominado 

assim porque o Judiciário tem que pedir ou solicitar ao executivo que providencie verbas 

necessárias para pagar as condenações contra esses poderes na Justiça, cuja competência de 

gerência é exclusiva das presidências dos Tribunais de Justiça dos Estados (Jasen, 2010; 

Toledo Jr. & Rossi, 2007).  

O momento em que o juiz que está executando a causa participa ao presidente do 

Tribunal de Justiça que ele providencie os meios necessários para que o credor seja 

indenizado, é nesse momento que fica caracterizado o precatório (Oliveira, 2010). O autor 

afirma que tanto a pessoa física, quanto a jurídica, que se acha com direito perante o estado e 

encontra-se impossibilitada de ter seus direitos por meios administrativos, pode ingressar com 

uma ação contra o ente público, que após ganhar a causa, esse mecanismo jurídico passa ser 

chamado de precatório. Ratificando as colocações anteriores no MCASP (2012, p.157), 

encontra-se evidenciado que “os precatórios correspondem a ordens judiciais contra o ente 

público federal, estadual, municipal ou distrital, determinando o pagamento de importância 

por parte da fazenda pública”. 

 

2.2 Alterações constitucionais 

A obrigação do Estado em quitar suas dívidas resultantes de condenações judiciais 

passou por diversas constituições almejando o aperfeiçoamento, com vistas a evitar o 

comprometimento do bem estar coletivo em benefício do particular, buscou-se ainda evitar o 

enriquecimento ilícito público, considerando que os bens públicos são impenhoráveis, como 

tratada pelo Código Civil de 1916, em seu artigo 67 (Ceschin, 2011). 

Ceschin (2011) ressalta ainda, que na Constituição Federal de 1934, foi determinado 

que apenas a Fazenda Pública Federal deveria evidenciar os precatórios nos orçamentos. Essa 

omissão da legislação fazia com que a matéria fosse tratada pelos governantes como bem 

quisessem, eram previstos para pagamento no final dos orçamentos anuais com verbas que 

figuravam as chamadas “caudas orçamentárias” que se localizavam no fim das dotações e 

eram inseridas através de favores políticos (Jasen, 2010). 

Mesmo diante da Lei 4.320/64 nos estágios das despesas, cumpria-se apenas os atos 

administrativos não realizando os registros contábeis (Silva, 2009). O valor dos precatórios 

não era evidenciado nos balanços, apenas contabilizados após os pagamentos resultando um 

passivo subavaliado, ou, quando apareciam nas despesas pendentes de pagamento inscritas em 

restos a pagar (Silva, 2009). Esse cenário começou a mudar depois de escândalos de 

precatórios, do tipo “Fura a Fila”, virem à tona, pois credores amigos recebiam primeiro e os 

demais esperavam períodos infinitos para receber (Silva, 2009). 

A Emenda Constitucional nº 01, de 17 de outubro de 1969 que alterou a Constituição 

de 1967, trouxe em seu escopo a obrigatoriedade de inclusão dos débitos de precatórios na 

previsão orçamentária para os entes públicos, o que não era previstos pelas constituições 

anteriores e pelo Código de Processo Civil (Rodrigues, 2005). 

Em sequência veio outra mudança através da promulgação da Emenda Constitucional 

nº 30/2000 que alterou o artigo 100 da constituição federal, o qual estabeleceu o prazo 

máximo de 10 anos para pagamento dos precatórios ajuizados até 31 de dezembro de 1999. 



 

 

Apesar dos prazos estabelecidos, Estados e municípios não estavam quitando a obrigação e a 

dívida estava só acumulando, porquanto vinham de exercícios anteriores (Oliveira, 2010).  

Outro marco importante foi a promulgação da Emenda Constitucional nº 62/2009, que 

trouxe modificação no artigo 100 da CF. Além de constituir o artigo 97 ao Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), trouxe um novo regime de pagamento e 

novas formas de parcelar os débitos de precatórios.  

A EC 62 alterou a forma das correções, que passaram a ter como base o índice da 

caderneta de poupança e não a inflação. O STF (2015, p.1) determinou que: “fica mantido 

parcialmente o regime especial criado pela Emenda Constitucional pelo período de cinco 

anos, contados a partir de janeiro de 2016”. Conservado pelo período de cinco anos o uso dos 

percentuais mínimos da receita corrente dos Estados e municípios para fins de pagamentos. 

Os Atos das Disposições Inconstitucionais (ADI) nº 4.357 e 4.425 obrigaram a quitação de 

todo o montante da dívida de precatórios até dezembro de 2020. 

De acordo com Ibelli (2016) a dívida dos Estados e municípios com precatórios 

atualmente somam mais de R$ 100 bilhões. O Estado tem usado o argumento da dívida para 

criar a PEC 159/2015. Essa PEC trata de usar o dinheiro de terceiros para quitar as dívidas, 

por exemplo: empresas que pleiteiam causas judiciais e para garantir que podem pagar multa, 

caso percam, devem depositar uma porcentagem nas contas do ente. Em entrevista Ibelli 

(2016), diz que há um risco desse dinheiro também virar precatório, caso comece a sair mais 

dinheiro do que entra, e que esse mecanismo de usar dinheiro de terceiros para quitar a dívida 

com precatórios, parece contabilidade criativa, pois querem tirar dinheiro de onde não deve.  

Ante o exposto, verifica-se que a legislação tem passado por várias mudanças na 

intenção de diminuir o acumulo da dívida, e que ainda não se encontrou uma saída que de fato 

venha resolver o problema.  

 

2.3 Normativos do estado do Tocantins 

De acordo com o Relatório do CNJ (2012) o Tribunal de Justiça do Estado do 

Tocantins – TJTO, em relação aos outros Estados abordados foi o primeiro a solicitar auxílio 

para cumprimento das normas. Isto trouxe inicialmente a publicação pela presidência do 

TJTO, a Portaria n° 161/2011 que determinou a todos os órgãos da Justiça do Tocantins o 

comprometimento em atender os procedimentos administrativos de Precatório e RPV, além de 

publicar eletronicamente lista geral dos precatórios. 

A Portaria nº 162/2011 publicada pelo TJTO determina que no Tocantins as causas 

judiciais contra a fazenda pública superiores a 10 (dez) salários mínimos serão consideradas 

precatórios, pagos na ordem cronológica de autuação como determina a constituição federal. 

Já para a identificação dos RPV`s ficou determinado que são os débitos inferiores a 10 (dez) 

salários mínimos os quais gozam do direito de após a causa transitado em julgado o ente tem 

até 60 dias para quitar o débito, visto que possui o rito de pagamento mais rápido. 

Quanto à escolha de pagamento dos precatórios em regime especial, o Estado do 

Tocantins optou por depósito anual até o último dia do mês de junho, com base na projeção 

dos cálculos dos precatórios devidos, de forma que esteja quite até a data limite para 

pagamento conforme a Lei Complementar nº 69/2010 do Tocantins. 

O Manual de Precatório (2012) estabelece que fica a critério do Tribunal de Contas 

dos Estados a forma de contabilização dos precatórios, com isso foi apontado que a 

contabilização orçamentária e financeira do Estado do Tocantins. Fica o TJTO com a 

responsabilidade de registro nas contas de controle e compensação conforme recomendação 

feita pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE através do acordão TCE/TO N° 813/2014.  

A Resolução nº 9 de 23 de abril de 2015 expedida pelo TJ/TO instituí o “Programa 

Regularidade no pagamento de Dívidas Judiciais pelos Entes Públicos”, esta norma designa 



 

 

que os entes que atuarem legalmente quanto aos precatórios terão a certidão de regularidade, 

já os que não estiverem legal com a norma terão penalidades, inclusive o selo de regularidade 

subsidiará o TCE na análise e aprovação/rejeição das contas. 

 

2.4 Disclosure das informações contábeis 

O princípio da publicidade é estabelecido pela carta magna de 1988. O artigo 37 da CF  

obrigada que a administração pública cumpra este princípio, que determina tornar público as 

informações com o intuito de promover a transparência inclusive às relacionadas ao 

orçamento, finanças e contabilidade (Brasil, 1988). 

Na contabilidade pública o disclosure é um termo que pode ser usado para explicar o 

processo o qual as organizações demonstram as informações aos usuários, isso já era 

estabelecido pela Lei nº 4.320/1964 que trouxe a obrigatoriedade destas divulgações, 

aplicadas a contabilidade do setor público (Fipecafi, 2012). As divulgações passaram a 

ocorrer com mais rigor com o advento da LRF, que deixa claro sobre a publicação de 

relatórios sobre a execução orçamentária para qualquer usuário utilizar. A LRF estabeleceu 

importantes pilares, a saber: maior controle nos gastos públicos e maior disclosure na gestão 

fiscal (Santolini; Jayme Jr & Reis, 2009). Considerando a evolução na transparência e 

responsabilidade dos administradores públicos, Rodrigues (2005, p.15) diz que “o orçamento 

se tornou importante instrumento de planejamento e acompanhamento das políticas públicas, 

assim como de construção da cidadania”. 

Com vistas a trazer um melhor disclosure dos precatórios há a necessidade de 

observância do princípio da transparência nos orçamentos, nas demonstrações contábeis e 

demais demonstrativos suplementares em cumprimento as legislações aplicadas à 

contabilidade, para um melhor gerenciamento da dívida pública. 

 

2.4.1 Registros dos precatórios e os limites fiscais 

 A LRF estabeleceu dentre outras obrigações que no final de cada quadrimestre deve 

ser elaborado o Relatório de Gestão Fiscal-RGF que é uma ferramenta de transparência na 

gestão fiscal, devendo ser elaborado no âmbito de todos os poderes da administração pública 

direta e indireta e deverá conter dentre outros, o Demonstrativo de limites. 

 De acordo com a mesma lei, o Demonstrativo da Dívida Pública estabelece o teto que 

os entes públicos podem se endividar. Esse demonstrativo deve constar no relatório de gestão 

fiscal mensurando a dívida consolidada classificada em: Dívida mobiliária, Dívida contratual, 

Precatórios posteriores a 05/05/2000 e outras dívidas. O Manual de Demonstrativos Fiscais-

MDF dita que para dar transparência na gestão fiscal e prevenir riscos, devem ser 

evidenciados no demonstrativo (MDF, 2014).  

O MDF determina que se não ocorrer o pagamento dos precatórios inscritos no 

orçamento até o dia 31 de dezembro do ano subsequente, os valores devem constar em todos 

os demonstrativos posteriores a essa data, inclusive no demonstrativo da dívida consolidada, 

até que a dívida seja quitada (MDF, 2014, p. 562). 

 A contabilidade pública deve contribuir com o aperfeiçoamento dos disclosures dos 

precatórios nas demonstrações do patrimônio público. Isso ressalta a necessidade de 

observância dos princípios fundamentais da contabilidade, tendo em vista que toda 

possibilidade de impacto no patrimônio deve ser esclarecida aos usuários das informações. 

 

2.4.2 Provisão de Demandas Judiciais 

As obrigações a cumprir inseridas no passivo da Fazenda Pública são denominadas de 

dívida pública, também conhecida como dívida passiva. Constitui-se de compromissos do 



 

 

Estado para com a pessoa física, pessoa jurídica de direito privado, ou ainda, de direito 

público (Silva, 1998). 

Passivos são obrigações resultantes de ocorrências passadas, com a finalidade de gerar 

benefícios através de serviços apresentados, ou entrada de bens econômicos para a entidade 

(CFC, 2009). Já Niyama e Silva (2011 p. 163) ressaltam “uma questão importante na 

definição de passivo é também saber se é necessário para seu reconhecimento que o benefício 

econômico a ser liquidado seja suficientemente negativo, devendo ainda ser considerado se o 

passivo é certo ou probabilístico”. 

As normas Brasileiras de Contabilidade determinam que na evidenciação do 

patrimônio seja necessário elaborar as demonstrações de acordo com os princípios 

fundamentais de contabilidade, e a provisão de passivos deve estar de acordo com o princípio 

da prudência, que estima o passivo pelo maior valor (CFC, 2007). Em observância a este 

princípio há necessidade de constituir mensuração e provisão para que a administração 

apresente um patrimônio o mais próximo de seu real valor, isso vale para os precatórios.  

Ferreira e Lima (2012) abordam que existem processos judiciais que são 

caracterizados como passivos desde sua origem, no entanto o que sucede é que esse 

reconhecimento só é registrado quando o processo é dado como transitado em julgado e já 

estão esgotadas todas as possibilidades da administração pública recorrer. Essas causas 

judiciais influenciam os disclosures dos precatórios nos relatórios contábeis, pois se existe a 

probabilidade de afetar as contas públicas a obrigação deve ser evidenciada, através dos 

passivos contingentes que são dívidas que devido as suas particularidades ainda não foram 

reconhecidas pelo ente público (Albuquerque; Medeiros & Feijó, 2008). 

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) (2012, p. 164), 

direciona que: 
Em observância aos princípios de contabilidade e às disposições das normas 

internacionais de contabilidade, o ente deverá constituir provisão (conta do passivo) 

para as demandas judiciais que ainda não foram julgadas, quando: 

a) For constatado que a entidade tem uma obrigação presente como consequência de 

um evento passado, independente de sua formalização legal (essência sobre a 

forma); 

b) For provável a saída de recursos para liquidar a obrigação; e 

c) Puder ser feita estimativa confiável do montante da obrigação. 

O que ocorre na prática é diferente do que estabelecem as legislações, pois as 

demandas judiciais são contabilizadas só após a inclusão na LOA (Ferreira & Lima, 2012).  

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC nº 25, delibera que em um processo 

judicial quando se tem uma margem provável de obrigação ela deve ser provisionada no 

balanço, inclusive valores adicionais que podem ocorrer após a data do balanço. Determina 

ainda que se existir uma remota probabilidade de perder a causa, será feita então a provisão de 

passivo contingente, descrevendo-se os impactos financeiros, valores e momento das saídas 

além de possibilidade de reembolso. 

O MDF (2014) determina a elaboração do Demonstrativo de Riscos Fiscais devendo 

ele ser composto por obrigações financeiras do governo que poderão impactar negativamente 

o patrimônio público. Na composição dos riscos fiscais estão as contingências passivas 

definidas como uma provável obrigação presente que será confirmada após o acontecimento 

de fatos futuros e que o ente não tem controle sobre esses fatos, ou que tenha dificuldade em 

estimar os valores com segurança. A mensuração dos passivos contingentes é difícil por não 

apresentar o valor exato da provisão, no entanto o Manual de Demonstrações Fiscais impõe a 

obrigação de estimar o valor o mais próximo possível da realidade e não dispensa sua 

evidenciação no demonstrativo de riscos fiscais (MDF, 2014).  



 

 

 Nascimento e Debus (2002) comentam que após a LRF a dívida pública aumentou 

devido a vários passivos ocultos virem à tona, e o reconhecimento desses passivos trouxe para 

o Brasil maior equilíbrio das contas públicas, representando maior confiabilidade nos 

disclosures destas. Portanto é imprescindível reconhecer esses passivos que certamente irão 

impactar o patrimônio público. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Esta pesquisa é exploratória, pois aborda um tema pouco explorado pela literatura 

(Gil, 2010) contábil. Concernente aos procedimentos técnicos classifica-se em: bibliográfica 

por meio de informações extraídas de livros, artigos e outras fontes que tratam sobre a 

temática (Farias Filho & Arruda Filho, 2013) e documental por coletar dados em leis, 

relatórios públicos, entre outros (Oliveira, 2003).  

É um estudo de caso, pois se investiga o fenômeno em seu ambiente real por meio de 

uma abordagem empírica (Yin, 2003), para isso são usados documentos elaborados pelo 

Estado do Tocantins. Os dados dos saldos de precatório foram extraídos do Balanço 

Patrimonial Consolidado do Estado do Tocantins do período de 2000 a 2015, disponibilizados 

no portal da transparência. Através do Demonstrativo Balancete, do ano de 2015, realizou-se 

a coleta de informações no passivo nas contas de precatórios de curto e longo prazo, sendo 

possível identificar o valor dos precatórios inseridos no Balanço Patrimonial de 2015. Através 

dos dados foi possível realizar análise horizontal, correlacionando-os com o passivo de 

precatórios das tabelas de dívidas judiciais, extraídas do Relatório de Gestão Orçamentária 

Financeira Patrimonial e Fiscal, a partir do exercício de 2011, ano em que os precatórios totais 

foram evidenciados. Também foram utilizadas as Notas Explicativas, Demonstrativo da 

Dívida Consolidada, relatórios gerenciais e Balancete de Verificação, documentos estes 

disponibilizados no portal da transparência do Estado do Tocantins e no site da Secretaria da 

Fazenda do Estado do Tocantins. Os dados coletados são apresentados sob a forma de tabelas, 

quadros e gráficos estatísticos.  

O sujeito da pesquisa é o Estado do Tocantins, o qual está localizado na região norte 

do Brasil. Foi criado em 1988, possui 139 municípios com população estimada para 2016 de 

mais de 1,5 milhões de habitantes (IBGE, 2015).  

 

4 RESULTADOS E ANÁLISES 

Nesta parte do artigo são apresentados os resultados e análises, primeiramente foi a 

evolução do passivo com precatórios no balanço patrimonial do ano 2000 a 2015, em seguida 

a composição dos precatórios por natureza de origem, depois a confrontação entre 

demonstrativos de informações de precatórios relativos a 2015. Por fim foi feita a análise 

vertical dos precatórios de 2006 a 2015 em relação ao passivo total e a dívida fundada.   

 

4.1 Análise da Evolução do Passivo de Precatórios do Estado do Tocantins 

 O Gráfico 1, apresenta a partir de qual exercício os precatórios começaram a ser 

evidenciados no balanço patrimonial do Estado do Tocantins. Conforme se observa, houve 

um crescimento que pode ser positivo, pois se verifica a aplicação da lei da transparência em 

que o Estado torna as informações mais claras. Por outro lado, nota-se que apesar do passar 

dos anos esses passivos continuam com grande acúmulo. 

 



 

 

 
Gráfico1 - Evolução do saldo de Precatórios 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos Balanços Patrimoniais do Estado do Tocantins (2000 a 2015) 

Analisando a evolução do saldo dos precatórios no Estado do Tocantins observa-se 

que nos anos de 2000 a 2005, essa categoria de dívida não consta nos balanços patrimoniais, 

no entanto, foi verificado na pesquisa através do anexo 11 da lei 4.320/64, que apesar da não 

evidenciação o Estado estava realizando pagamentos das sentenças judiciais nesse período.  

Segundo pesquisa realizada por Ferreira e Lima (2012) no ano de 2004 só de 

precatórios federais o Estado do Tocantins estava com mora de R$ 11.373.964,00. No 

entanto, não foi encontrada a contabilização nos balanços patrimoniais do referido ano.  

Percebe-se no Gráfico 1 que os precatórios começaram a ser evidenciados no Balanço 

Patrimonial do exercício de 2006. Foi registrado um montante de 2,28 milhões a pagar 

referentes aos precatórios de exercícios anteriores. Só de precatórios expedidos pela justiça 

federal em 2004 o valor foi de 11 milhões (Ferreira & Lima, 2012). 

 Entre 2006 e 2007, houve um crescimento de mais de 25 milhões desta obrigação. 

Presume-se que, o Estado do Tocantins não vinha evidenciando as informações de obrigações 

com precatórios de forma transparente nos demonstrativos contábeis. 

 No ano de 2008 a 2010 esse passivo começou a crescer continuamente, em média de 

14 milhões por ano e em 2011 houve um salto significativo, chegando a um pouco mais de 

198 milhões de reais, conforme demonstrado detalhadamente na Tabela 1: 

Tabela 1- Reconhecimento da dívida total com precatórios em 2011 

Precatórios 

De natureza 

alimentar - 

PRA 

Valores 

seqüestrados 

de natureza 

alimentar 

De natureza 

comum - PRC 

Valores 

seqüestrados de 

natureza 

comum 

Total 

Saldo em 

31/12/2010 

14.397.280,19 1.354.533,13 11.947.848,67 20.183.822,65 47.883.484,64 

(+) Inscrição 17.823.905,15  120.760.307,47  138.584.212,62 

(+) Atualização 5.890.066,50  19.046.355,44  24.936.421,94 

(-) Cancelamento 282.321,85    282.321,85 

(-) Regularização  48.078,97   48.078,97 

(-) Pagamento 4.204.577,94  8.502.547,91  12.707.125,85 

(=) Saldo em 

31/12/2011 

33.624.352,05 1.306.454,16 143.251.963,67 20.183.822,65 198.366.592,53 

Fonte: Relatório de Gestão Orçamentária Financeira Patrimonial e Fiscal de 2011. 

Observa-se na tabela de reconhecimento da dívida com precatórios, a forma detalhada 

das inscrições, atualizações e pagamentos que ocorreram em 2011. Nota-se que em 2011, 

foram inscritos 17,8 milhões de precatórios de natureza alimentar e aproximadamente 120,7 

milhões de precatórios de natureza comum, formando o total de 138,5 milhões de precatórios 

inscritos, além das atualizações que foram de 24,9 milhões. 



 

 

 Destaca-se também que o Estado do Tocantins efetuou o pagamento de pouco mais de 

12 milhões de reais. Conforme demonstrado na tabela 1, as mutações ocorridas com a dívida 

de precatórios resultaram no saldo de R$ 198.366.592,53 milhões de reais em 2011, maior 

acúmulo dessa dívida já registrado nos balanços do Estado do Tocantins. 

Verifica-se que o Estado passou a mensurar essas dívidas no demonstrativo contábil 

com mais fidedignidade principalmente no que diz respeito ao ano de 2011. Visto que de 

acordo com o Relatório de Gestão Orçamentária Financeira Patrimonial e Fiscal do mesmo 

ano, essas obrigações passaram a serem evidenciadas devido à promulgação da Emenda 

Constitucional nº 62/2009 que proporcionou o prazo de 15 anos para pagar os precatórios 

vencidos, assim o Estado reconheceu patrimonialmente a dívida total dos precatórios.  

Constata-se que o governo não vinha mensurando de forma real o seu passivo com 

precatórios, por não estar pagando-os tempestivamente, e com isso apresentava um passivo 

subavaliado. Já em 2012 com base no Gráfico 1, depreende-se uma redução da dívida do 

Estado de aproximadamente 26 milhões de reais comparado ao ano de 2011. 

A tabela 2 expõe as movimentações ocorridas no ano de 2012, a Tabela 2 mostrando 

quais foram os procedimentos aplicados para redução da dívida. 

Tabela 2 - Reconhecimento da dívida com precatórios em 2012 

Precatórios 

De natureza 

alimentar - 

PRA 

Valores 

seqüestrados de 

natureza 

alimentar 

De natureza 

comum - PRC 

Valores 

seqüestrados de 

natureza 

comum 

Total 

Saldo em 

31/12/2011 

33.624.352,05 1.306.454,16 143.251.963,67 20.183.822,65 198.366.592,53 

(+) Inscrição 2.007.920,37  4.104.115,63  6.112.036,00 

(+) Atualização 605.057,15  5.347.384,74  5.952.441,89 

(-) Cancelamento      

(-) Regularização  1.306.454,16  16.608.733,15 17.915.187,31 

(-) Pagamento 1.259.392,33  15.759.272,20  17.018.664,53 

(-) Transferência    3.575.089,50 3.575.089,50 

(=) Saldo em 

31/12/2012 

34.977.937,24  136.944.191,84  171.922.129,08 

Fonte: Relatório de Gestão Orçamentária Financeira Patrimonial e Fiscal de 2012. 

Nota-se que ocorreram sequestros de valores nas contas bancárias do Estado do 

Tocantins no total de R$ 17.915.187,31 milhões, o CNJ (2010) diz que esse método de 

pagamento deve ser usado quando o ente não repassa os recursos tempestivamente às contas 

bancárias para pagamento de precatórios. Constata-se também que ocorreram outros 

pagamentos de R$ 17.018.664,53 milhões, que resultou na redução da dívida no montante de 

R$ 34.933.851,84.  

A tabela 3 apresenta a composição e as alterações nos saldos dos precatórios no ano de 

2013. 

 

 

Tabela 3- Reconhecimento da dívida com precatórios em 2013 

Precatórios 
De natureza alimentar - 

PRA 

De natureza comum - 

PRC 
Total 

Saldo em 31/12/2012 34.512.010,15 137.410.118,93 171.922.129,08 

(+) Inscrição 9.263.758,22 4.247.597,65 13.511.355,87 

(+) Atualização 326.813,05  326.813,05 

(-) Cancelamento 59.122,55  59.122,55 

(-) Pagamento 4.956.298,09  4.956.298,09 

(=) Saldo em 31/12/2013 39.087.160,78 141.657.716,58 180.744.877,36 

Fonte: Relatório de Gestão Orçamentária Financeira Patrimonial e Fiscal de 2013 



 

 

Observa-se que a dívida voltou a crescer registrando cerca de 180 milhões, no entanto 

as mutações ocorridas foram poucas, e apesar dos precatórios de natureza comum 

representarem a maior parte do passivo, foram pagos somente precatórios de natureza 

alimentar no total de quase 5 milhões, o que pode ser justificado pelo fato dos precatórios de 

natureza alimentar terem preferência de recebimento. 

Em 2014, a conta de precatórios continuou crescendo chegou a R$ 189,76 milhões e 

em 2015 a R$ 194,92 milhões. A situação com base no Gráfico 1 mostra que apesar do 

evidente passivo com precatórios, as amortizações apontam uma pequena redução ao longo 

dos anos, pois a maior parte desta dívida são precatórios em regime de pagamento especial, 

que a partir da EC nº 62/2009 o Estado teria quinze anos para quita-las. 

 No entanto com o advento dos Atos das Disposições Inconstitucionais (ADI) nº 4.357 

e 4.425, respectivamente, fica claro a obrigatoriedade por imperativo constitucional de que a 

partir de 2016 o período para saldar essas dívidas é de apenas cinco anos.  

Apesar da LRF ser do ano de 2000, somente no ano de 2006 o Estado começou a 

apresentar um disclosure dos precatórios nos balanços patrimoniais. Detectou-se que o 

enquadramento à referida legislação fiscal ocorreu de forma lenta e que só após mudanças nas 

legislações específicas dos precatórios é que vários passivos ocultos vieram a ser 

evidenciados. Isso denota que não era dada a devida importância para com a contabilidade, e 

que para isso mudasse foi preciso que outros fatos ocorressem para começar a ser aplicada 

com fidedignidade. 

 

4.2 Confrontação de informações dos precatórios nos demonstrativos Contábeis no ano 

de 2015. 

Com a intenção de verificar a aderência das informações, foi realizada a confrontação 

dos valores expostos nos demonstrativos contábeis de 2015, a saber: Balancete de 

Verificação, Notas Explicativas, Relatório Gerencial e Demonstrativo da Dívida Fundada.  

A partir do ano de 2015 o balanço patrimonial foi publicado com outra estrutura, 

resultado da aplicação da nova contabilidade pública em obediência às orientações do 

MCASP, a qual determinou novas nomenclaturas para as contas sintéticas e analíticas com a 

finalidade de padronização com os demais entes. No entanto, com essa unificação não é mais 

possível visualizar os saldos dos passivos de precatórios no balanço patrimonial. 

Para se chegar ao valor dos precatórios que estão compostos no passivo patrimonial, é 

necessário examinar as contas relacionadas aos precatórios no balancete de verificação 

referente ao ano de 2015, apresentadas na Tabela 4. 



 

 

Tabela 4 - Confrontação dos demonstrativos e relatórios de 2015 

Contas 

Demonstrativos e relatórios 

Balancete de 

verificação 
Notas explicativas 

Demonstrativo da 

dívida fundada. 
Relatório gerencial 

Precatório de pessoal 

e benefício 

previdenciário em 

regime especial 

R$ 490.124,52    

Obrigações apagar a 

curto prazo 
R$ 603.407,65    

Total do curto prazo R$ 1.093.532,17    

Inscrições de novos 

precatórios 
    

Total da dívida de 

precatórios 
  R$ 193.828.097,96  

Obrigações com 

pessoal e trabalhistas 

a longo prazo 

R$ 25.012.729,05 R$ 25.012.729,05   

Precatórios de contas 

a pagar 
R$ 168.815.368,91 R$ 168.815.368,91   

Total do passivo com 

precatórios a longo 

prazo 

R$ 193.828.097,96    

Saldo em 31/12/2015 R$ 194.921.630,13 R$ 193.828.097,96 R$ 193.828.097,96 R$ 193.828.097,96 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos demonstrativos contábeis de 2015,  

Com finalidade de apurar os valores a curto prazo, observou-se no balancete as contas 

analíticas: precatório de pessoal e benefício previdenciário em regime especial que traz o total 

de R$ 490.124,52, os precatórios inseridos em demais obrigações apagar a curto prazo, traz o 

valor de R$ 603.407,65 que juntos compõem o total de R$ 1.093.532,17 de precatórios 

considerados no passivo a curto prazo. 

Já a longo prazo o balancete traz obrigações com pessoal e trabalhistas no valor de 

25.012.729,05, em consonância com a nota explicativa de 2015 que traz justamente este valor 

como precatório de pessoal. Em precatórios de contas a pagar encontra-se o montante de R$ 

168.815.368,91 também alinhado com a nota explicativa. A soma desses valores trazem um 

passivo com precatórios, a longo prazo, de R$ 193.828.097,96, em consonância com o 

demonstrativo da dívida fundada. 

Foi constatado ainda na pesquisa que o valor divulgado como saldo devedor total de 

precatórios em 31 de dezembro de 2015, no relatório gerencial, refere-se apenas ao valor a 

longo prazo R$ 193.828.097,96, tendo discrepância com o total exposto no balancete de 

verificação que apresenta o total de R$ 194.921.630,13 e consequentemente no que está 

evidenciado no balanço patrimonial, não sendo possível confrontar com a informação que o 

Tribunal de Justiça possuí, pois não é disponibilizado em seu portal os saldos finais de cada 

exercício. 

 

4.3 Composição dos Precatórios por Natureza 

Na Figura 1 é evidenciado o tipo de débitos judiciais predominante no Estado do 

Tocantins, de acordo com a classificação determinada pala CF 1988, artigo 100, o qual 

qualificou os precatórios em alimentícios e comuns. 



 

 

 
Figura 1 - Composição dos precatórios 
Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios de Gestão Orçamentaria Financeira Patrimonial e Fiscal. 

Na Figura 1, verifica-se que os precatórios do Estado do Tocantins são compostos, 

sobretudo por precatórios de natureza comum, que correspondem principalmente de 

fornecedores e demais precatórios não ligados às áreas trabalhistas e previdenciárias, nota-se 

que não houve variação significativa de um ano para o outro, mantendo-se os alimentares com 

média de 18,20% no período analisado.  

 

4.4 Análise dos Precatórios em relação ao passivo total  

A seguir é realizada análise vertical, com a finalidade de medir a participação e a 

representatividade da conta precatórios em relação ao passivo total. 

 
Figura 2- Precatórios em relação ao passivo total 

Fonte: Elaboração própria 

A Figura 2, mostra que em 2006, ano em que os precatórios começaram a ser 

evidenciados no passivo do balanço patrimonial, os precatórios correspondiam a 0,17% do 

total das obrigações. A partir de 2008 numa tendência ascendente, os precatórios chegaram a 

corresponder 2,47% do passivo total no ano de 2011, diminuindo nos três anos seguintes até 

registrar novamente um aumento que chegou a 1,38% no último ano do período observado.  

Nota-se que de 2010 a 2011 houve significativo aumento 278%, este fenômeno pode 

ser justificado principalmente pelo reconhecimento total dos precatórios, de acordo com o 

Relatório de Gestão Orçamentária de 2011. 

 

4.5 Análise dos Precatórios em relação à dívida fundada 

A dívida fundada compreende a dívida interna e dívida externa, os precatórios estão 

inseridos na dívida interna. A LRF dispõe no artigo 30 parágrafo 7º, que os precatórios 

inscritos e não pagos na execução do orçamento devem ser evidenciados na Dívida 



 

 

Consolidada para fins de aplicação dos limites. A Figura 3 apresenta a participação da dívida 

com precatórios em relação à dívida fundada.  

 
Figura 3- Precatórios em relação à dívida fundada 

Fonte: Elaboração própria 

Numa análise da participação dos precatórios na dívida fundada, pode-se perceber que 

nos cinco primeiros anos do período apresentado não houve representação maior que 5%. 

Somente a partir do ano 2011 houveram registros da participação deste passivo com maior 

representação, esse crescimento deu-se de forma desproporcional, ou seja, se de um lado o 

saldo dos precatórios após o ano de 2012, registrou sucessivos aumentos, de outro sua 

participação na dívida fundada sofreu sucessivas baixas. 

Essa redução na dívida com precatórios é justificada pelo aumento da dívida fundada 

nos quatros últimos exercícios que alcançaram maiores acréscimos na variação, segundo o 

relatório de gestão fiscal, chegando em 2015 com o seu maior montante já registrado desde a 

criação do Estado. 

 

4.6 Projeção para pagamento da dívida com precatórios 

Encontra-se no Relatório de Gestão Orçamentária Financeira Patrimonial e fiscal de 

2015 a projeção para pagamento das dívidas com precatórios, conforme Tabela n° 5. 

Tabela 5- Projeção para pagamento de dívida 

Prazos 

Operações de 

crédito/Dívida 

bancária 

Parcelamentos Precatórios Outras dívidas Total 

Até 12 meses 422.913.565,30 60.841.695,13 20.477.550,90 13.392.007,23 517.624.818,56 

De 13 a 36 

meses 

1.145.980.100,23 217.894.648,22 60.775.808.04 41.723,963,04 1.466.374.519,53 

Acima de 36 

meses 

2.517.612.328,74 53.175.527,51 118.595.815,07  3.689.383.671,32 

Total 4.086.505.994,27 331.911.870,86 199.849.174,01 55.115.970,27 4.673.383.009,41 

Fonte: Relatório de Relatório de Gestão Orçamentária Financeira Patrimonial e fiscal. 

Constata-se conforme tabela 5, a pretensão do Estado em pagar as dívidas, em três 

anos, espera-se quitar pelo menos R$ 60.775.808,04 até o final de 2018, o restante que 

corresponde ao montante de R$ 139.073.365,97 ficará para os dois anos posteriores. Até 

janeiro de 2021 os entes deverão estar com todos os precatórios em regime especial zerados, e 

a partir daí utilizará apenas o pagamento conforme regime normal de acordo com o artigo 100 

da Constituição Federal (STF, 2015). Isto ocorrerá se os novos precatórios que serão inscritos 

obedecerem ao regime geral de pagamento, ou seja, os precatórios inscritos no orçamento 

devem ser pagos até o encerramento do exercício subsequente. 

O montante de R$ 199.849.174,01 mensurado na tabela 5, está diferente do 

demonstrado na dívida consolidada por ter o acréscimo presumido de R$ 6.021.076,05 

correspondente aos juros e atualizações. Conforme consulta ao Demonstrativo da Dívida 



 

 

Consolidada Líquida do ano de 2015, os precatórios que compõe a dívida com precatórios são 

posteriores ano de 2000, significando que os anteriores a esta data foram todos amortizados. 

 

4.7 Provisão para demandas judiciais 

O Manual de demonstrativos fiscais estabelece a constituição dos passivos 

contingentes nos demonstrativos contábeis, inclusive para as demandas judiciais não 

transitadas em julgado. Foi verificado nesta pesquisa que não há provisão para as demandas 

judiciais nas notas explicativas ou no Demonstrativo de Riscos Fiscais evidenciado nas LDOs 

consultadas de 2010 a 2015, conforme ordena o MDF e o MCASP. No entanto foram listados 

nos relatórios gerenciais do Estado dos anos de 2011 a 2014, os processos que estavam 

aguardando citação judicial com seus respectivos valores. 

Também não ocorreu a provisão das demandas judiciais nos demonstrativos contábeis, 

conforme ordena a legislação. Portanto, o Estado não apresentou o disclosure real para as 

demandas judiciais que podem afetar o patrimônio público.  

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES. 

Neste estudo pretendeu-se analisar como são evidenciados os passivos de precatórios 

do Estado do Tocantins em relação ao normativo legal e a doutrina contábil. Para isso, foi 

discorrido sobre as legislações aplicadas aos precatórios públicos, relacionando os aspectos 

históricos e alterações constitucionais, bem como foi abordada as normas contábeis que 

tratam dos precatórios com ênfase nas evidenciações destas obrigações nos demonstrativos 

contábeis. 

Na intenção de apresentar a evolução do passivo nos demonstrativos, as análises 

mostraram que do período 2000 a 2005 apesar dos pagamentos ocorridos, os precatórios do 

Estado não estavam sendo contabilizados nos balanços patrimoniais, vindo a ser evidenciados 

somente a partir do ano de 2006. Portanto, até 2005 não havia o disclosure dos precatórios 

nos balanços patrimoniais. Destaca-se que só a partir do ano de 2011 as dívidas com 

precatórios foram evidenciadas com maior fidedignidade, devido à promulgação da EC nº 

62/2009 que proporcionou um prazo maior para pagamento. 

Apesar dos repasses anuais realizados pelo Estado do Tocantins, os passivos de 

precatórios continuam em um grau elevado, se considerar que a partir do ano de 2016 o 

Estado tem apenas cinco anos para quitar todo o montante de obrigações com precatórios e 

não deve voltar a acumular dívidas desta modalidade, segundo decisão do STF (2015).  

A análise comparativa dos Demonstrativos Contábeis de 2015 permite apontar que 

houve divergência entre os demonstrativos expostos, não sendo possível confrontar as 

informações dos saldos finais dos precatórios com as do TJ/TO, pois o mesmo não divulgou 

em seu portal. 

Quanto ao normativo legal o Estado do Tocantins está alinhado, já quanto a Doutrina 

contábil está se adequando ao decorrer dos anos. Portanto, espera-se que os gestores passem a 

atentar sobre as legislações contábeis e a lei da transparência e que tomem as devidas 

providencias para que o Estado do Tocantins fique quite com os atuais credores e 

consequentemente cumpram com a obrigação dentro do prazo estabelecido.  

Pesquisas futuras podem investigar sobre as contabilizações dos precatórios, porém 

com uma amostra maior, verificando se municípios do Estado do Tocantins que possuem 

grandes montantes de precatórios, vêm amortizando a dívida tempestivamente e evidenciando 

nos demonstrativos contábeis. Cabe aprofundamento da investigação em órgãos de outros 

Estados da federação responsáveis pela contabilização dos precatórios, no intuito de verificar 

os procedimentos que podem ser aplicados no Tocantins, e assim melhorar os mecanismos de 

controle e evidenciação nos demonstrativos contábeis.  
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