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Gabinete do Subprocurador-Geral
LUCAS ROCHA FURTADO

Excelentíssima Senhora Ministra-Presidente do Tribunal de Contas da União 

 

 
 

 

 

 

Com fundamento no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos artigos 
237, inciso VII, e 276, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, 
o Ministério Público junto ao TCU oferece 

 
 
 
 
 

REPRESENTAÇÃO 
 

COM PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR 
 
 
 

com vistas a que o Tribunal de Contas da União, no cumprimento de suas 
competências constitucionais de controle externo de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública Federal, proceda à 
adoção das medidas necessárias a, em caráter preventivo,   conhecer da questão 
relativa a possíveis crime de responsabilidade fiscal e crime comum que podem ser 
cometidos pelo Presidente da República, Sr. Jair Bolsonaro, caso sancione o Projeto 
de Lei Orçamentária do exercício de 2021 aprovado pelo Congresso Nacional, 
decidindo o relator, se assim entender adequado, pelo encaminhamento imediato e em 
caráter cautelar do teor desta representação e dos alertas que se encontram na 
iminência de serem adotados pelo Tribunal de Contas da União à Procuradoria-Geral 
da República e ao Presidente da Câmara dos Deputados. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67649635.
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- II –  
 

A celeuma acerca da aprovação do Projeto de Lei Orçamentária para o 
exercício de 2021 vem habitando os noticiários nacionais na última semana, tendo em 
vista o risco de cometimento de crime de responsabilidade fiscal por parte do 
Presidente da República, caso sancione o texto da lei orçamentária aprovado no 
Congresso Nacional.  

Toda a complexidade, relevância e risco da situação está bem sintetizada 
em matéria jornalística publicada no Portal de Notícias G11, que acompanha em anexo 
a presente representação. 

Segundo a matéria, o orçamento vem sendo chamado de "peça de ficção", 
caracterizando um retrocesso para o controle das contas públicas, o que teria sido afirmado pela 
própria Secretaria do Tesouro Nacional.  

A gravidade e ineditismo da questão ganham caráter quase surreal, tendo em vista 
que a possível ocorrência de crime de responsabilidade fiscal e também de crime comum por 
parte do Presidente da República já é uma quase-realidade, mesmo antes da execução da 
própria despesa (tal como o enredo do filme Minority Report, em que os crimes são antevistos 
pelo órgão de investigação antes que ocorram e, assim, a sua consumação pode ser evitada), 
ou seja, podendo se concretizar no momento mesmo da sanção presidencial ao projeto de lei 
orçamentária para o exercício de 2021. Essa situação induz, inclusive, a atuação preventiva 
do órgão de controle externo, o TCU, que já se mobiliza para emitir um alerta ao Presidente da 
República. É o que consta de notícia publicada em “O Globo” 
(https://oglobo.globo.com/economia/tcu-vai-alertar-bolsonaro-sobre-risco-de-crime-fiscal-se-
orcamento-de-2021-for-sancionado-24945837):  

E, antes mesmo da análise, pelo presidente da República, do projeto aprovado pelo 
Congresso, o TCU deve aprovar um parecer para alertar que, se o texto for sancionado, 
Jair Bolsonaro corre risco de incorrer em crime de responsabilidade. 
Segundo um integrante da Corte, o chefe do Executivo precisa zelar pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e, sendo assim, ele terá de avaliar o texto aprovado à 
luz desse fato para não ser acusado de crime fiscal.  

A polêmica, conforme detalhado na matéria do G1 antes referida, envolve dois 
fatores que, atualmente, tornam a formulação e a execução do orçamento federal mais difíceis. 

A primeira diz respeito ao volume de despesas obrigatórias, que não podem ser 
canceladas, contingenciadas ou adiadas, tais como os pagamentos de salários e aposentadorias, 
as transferências para estados e municípios e os gastos com a dívida pública, por 

 
1 https://g1.globo.com/google/amp/economia/noticia/2021/03/31/entenda-a-polemica-em-torno-do-orcamento-
2021.ghtml 
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exemplo. Essas despesas representam 95% de todo o orçamento federal, atualmente. 
Os outros 5%, sobre os quais o governo tem maior liberdade de gerenciamento, são as despesas 
discricionárias. São os investimentos em infraestrutura, o financiamento de pesquisas 
científicas, etc. 

Todavia, como se sabe, a regra do teto de gastos impede que a despesa total dos três 
poderes cresça em um ritmo superior à inflação de cada ano. Como o teto é "fixo", o aumento 
das despesas obrigatórias tem de ser compensado com um corte nas despesas discricionárias. 

Tendo por base essas premissas, o centro da celeuma reside na estimativa de 
despesas obrigatórias no texto do Orçamento de 2021, conforme encaminhado à sanção 
presidencial. 

Parte do recurso que estava previsto para esses pagamentos foi remanejada para o 
custeio de emendas parlamentares – instrumentos usados por deputados e senadores para 
indicar despesas e investimentos em suas bases eleitorais - tema sensível, principalmente em 
se tratando de ano pré-eleitoral.  

O texto aprovado pelo Congresso transferiu R$ 26,45 bilhões das despesas 
obrigatórias para reforçar as emendas. Fontes do G1, no Tesouro Nacional, teriam afirmado 
que esse remanejamento foi feito sem justificativa técnica. 

O valor que foi remanejado estava originalmente vinculado a despesas obrigatórias 
relativas a pagamentos de benefícios previdenciários, abono salarial e seguro-
desemprego. Como são despesas obrigatórias, não podem deixar de se suportados. Ou seja, 
ocorreu uma “maquiagem” do orçamento, prevendo recursos que, a rigor, não existem, porque 
não podem ser desvinculados de sua obrigatoriedade de execução natural.  

Essa grave situação do orçamento encaminhado à sanção afeta ao menos duas das 
três regras fiscais essenciais, nos termos definidos pela Emenda Constitucional 109. A primeira 
regra é a atinente ao teto de gastos, estipulado no art. 107 do ADCT, segundo o qual a despesa 
federal total não pode mais ter crescimento real, ou seja, só pode ser corrigida pela inflação. A 
segunda refere-se ao limite dos 95% de despesas obrigatórias em relação ao gasto total sujeito 
ao teto (art. 109 do ADCT). A terceira é a meta para o resultado primário, segundo os 
parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

De acordo com a Nota Técnica nº 462, (anexa), de 29 de março de 2021, da 
Instituição Fiscal Independente – IFI, ligada ao Senado Federal, as duas primeiras regras serão 
descumpridas caso haja a sanção do projeto de lei orçamentária aprovado pelo Congresso 
Nacional.  

Segundo a IFI, a primeira regra (teto de gastos), incorre na seguinte 
inconformidade: 

 
2 https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/586456/NT46.pdf 
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Quanto ao teto de gastos, é preciso determinar, para a coluna “Autógrafo” da Tabela 
3, qual o volume de despesas sujeitas ao teto e compará-lo ao teto de gastos. O segundo 
passo é substituir, no cenário base da IFI, a despesa discricionária projetada pela 
instituição pela despesa da coluna Autógrafo. Isso nos permitirá observar qual seria a 
insuficiência do teto de gastos, em um cenário que a IFI julga o mais provável, mas com 
as despesas discricionárias aprovadas na LOA de 2021. 
O teto de gastos para 2021 é de R$ 1.485,9 bilhões, calculado pelo teto de 2020 
corrigido pelo IPCA acumulado em 12 meses até junho e 2020 (2,1%). A despesa sujeita 
ao teto, na LOA, conforme o relatório da CMO, também é de R$ 1.485,9 bilhões, dos 
quais: R$ 1.480,3 bilhões são efetivamente programações orçamentárias e R$ 5,6 
bilhões são gastos que não tramitam pelo orçamento ou estão relacionados a ajustes 
em critérios de contabilização da despesa10. A despesa sujeita ao teto, no cenário base 
de fevereiro da IFI, é de R$ 1.483 bilhões. Agora, assumindo, no cenário base da IFI, 
a despesa discricionária da coluna “Autógrafo” (R$ 139,1 bilhões) no lugar da 
projeção da IFI para as discricionárias (R$ 104,3 bilhões), as despesas sujeitas ao teto 
subiriam para R$ 1.517,8 bilhões. Este valor é superior ao teto em R$ 31,9 bilhões, 
configurando situação virtual de rompimento da regra. 
(Grifei). 
Por sua vez, o descumprimento da segunda regra (limite dos 95% de despesas 

obrigatórias) estaria caracterizado de acordo com a seguinte análise da IFI: 
Passa-se à análise da “regra dos 95%”, a partir dos números da coluna “Autógrafo” 
(Tabela 3). A regra da EC 109 determina que o indicador utilizado deve ser a razão 
entre a obrigatória e a primária sujeitas ao teto. Dessa forma13, o indicador estaria 
em 91,1% a partir da coluna Autógrafo. 
No entanto, como mostramos pela avaliação do teto de gastos, este cenário não deverá 
se realizar. Ele representaria, na prática, rompimento do teto (art. 107 do ADCT, EC 
95/2016), mesmo sem o estouro dos 95% de obrigatórias em relação a primárias, ambas 
sujeitas ao teto. Isso porque as despesas obrigatórias, nas nossas projeções, ficarão 
acima do fixado na LOA, tornando irrealista o cálculo de 91,1%. 
Diante dessas análises, a sanção do Presidente da República ao projeto de lei 

orçamentária de 2021 pode incorrer, em tese, em crime de responsabilidade previsto na Lei nº 
1079/1950, art. 10, item 4 (infringir, patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da 
lei orçamentária). 

Considerando, ainda, que as despesas orçamentárias começam a ocorrer 
imediatamente após a publicação do orçamento, a execução de despesas com base em 
uma lei orçamentária que atente contra as regras constitucionais de caráter 
orçamentário – sancionada pelo Presidente da República que assim procede mesmo 
tendo ciência da irregularidade – pode consubstanciar também, em tese, crime comum 
tipificado no 359-D do Código Penal (ordenação de despesa não autorizada). 

Assim, incumbe ao TCU, no cumprimento de suas competências 
constitucionais de controle externo de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da Administração Pública federal, adotar as medidas 
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necessárias a elaboração dos competentes estudos técnicos de modo a esclarecer as 
irregularidades que culminaram na aprovação do orçamento “de ficção” de que trata 
a presente representação. Inclusive, tendo em vista que a elaboração do orçamento e 
sua tramitação no Legislativo tem a participação ativa e contínua da equipe 
econômica, cumpre também, a meu ver, apurar as responsabilidades da área técnica 
do Ministério da Economia que eventualmente contribuíram para culminar na 
aprovação de um projeto de lei orçamentária com as irregularidades narradas, 
especialmente havendo notícia divulgada pelo Valor Econômico no sentido de que 
atos daquele ministério podem ter contribuído com a situação:3 

Há no tribunal [TCU] uma expectativa de que a Semag irá elevar o tom das cobranças 
e deixar claro que uma eventual sanção poderá caracterizar crime e resultar na 
reprovação das contas presidenciais. O relatório será encaminhado para análise do 
ministro Bruno Dantas, que levará o caso ao plenário. 
................ 
A Semag é a mesma secretaria que, em 2015, recomendou a rejeição das contas da 
presidente Dilma Rousseff, no episódio das “pedaladas fiscais”. A contabilidade 
criativa foi o argumento jurídico que sustentou o impeachment da petista, em agosto de 
2016. 
O relatório poderá pedir esclarecimentos apenas para o Ministério da Economia, a fim 
de que a pasta recomende ao presidente o veto do Orçamento aprovado pelo Congresso. 
É maior, contudo, a possibilidade de que o documento também aponte indícios de 
irregularidades e solicite a manifestação da Casa Civil, o que deixará Bolsonaro mais 
exposto. 
............. 
Nos corredores do TCU, muitos atribuem ao ministro Paulo Guedes a culpa pela 
encruzilhada em que o presidente se meteu. Isso porque a situação poderia ter sido 
evitada caso o ministro tivesse aceitado a ideia de tirar o Bolsa Família do teto de 
gastos, o que não aconteceu. 
“Com o benefício fora, a repercussão seria negativa no mercado, mas não estaríamos 
discutindo a prática de ilegalidades”, alertou uma pessoa que acompanha o processo 
de perto. “O Congresso aprovou o Orçamento com base em estimativas irreais do 
governo, que agora terá que arcar com as consequências”, completou a mesma fonte. 
(Grifei). 

Ademais, diante das razões acima apontadas, é de se concluir que o caso 
ora em consideração encerra as condições necessárias e suficientes para que, com base 
no que dispõe o artigo 276, caput, do Regimento Interno do TCU, seja adotada medida 
cautelar, até que o Tribunal decida sobre o mérito da questão, no sentido de, a critério 
do relator, encaminhar de imediato o teor desta representação e dos alertas que se 
encontram na iminência de serem adotados pelo Tribunal de Contas da União à 
Procuradoria-Geral da República e ao Presidente da Câmara dos Deputados. 

 
3 https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/03/30/bolsonaro-pode-ter-que-responder-por-sancao-do-orcamento-de-
2021.ghtml 
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- III - 

 
Ante o exposto, este representante do Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas da União, com fulcro no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos artigos 
237, inciso VII, e 276, caput, do Regimento Interno do TCU, requer, pelas razões 
acima aduzidas, que o Tribunal conheça desta representação para que, no 
cumprimento de suas competências constitucionais de controle externo de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração 
Pública federal: 

a) proceda à adoção das medidas necessárias a, em caráter 
preventivo,   conhecer da questão relativa a possíveis crime de 
responsabilidade fiscal e crime comum que podem ser cometidos pelo 
Presidente da República, Sr. Jair Bolsonaro, caso sancione o Projeto de 
Lei Orçamentária do exercício de 2021 aprovado pelo Congresso 
Nacional, decidindo o relator, se assim entender adequado, pelo 
encaminhamento imediato e em caráter cautelar do teor desta 
representação e dos alertas que se encontram na iminência de serem 
adotados pelo Tribunal de Contas da União à Procuradoria-Geral da 
República e ao Presidente da Câmara dos Deputados; 

b) tendo em vista que a elaboração do orçamento e sua tramitação no 
Legislativo tem a participação ativa e contínua da equipe econômica, 
apurar as responsabilidades da área técnica do Ministério da Economia 
que eventualmente contribuíram para culminar na aprovação de um 
projeto de lei orçamentária com as irregularidades narradas na presente 
representação. 

 

Ministério Público, em 5 de abril de 2021. 
 
 

(assinado eletronicamente) 
Lucas Rocha Furtado 
Subprocurador-Geral

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67649635.


