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Origem e o controle 

-Origem da LRF 
 
 
De início, cumpre assinalar que o projeto que deu origem à 
Lei Complementar 101/2000, também conhecida como Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) foi elaborado pelo poder 
executivo e encontra respaldo no artigo 165, §9º da 
Constituição Federal. 
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A LRF dá suporte à criação de um sistema de planejamento, 
execução orçamentária e disciplina fiscal, até então 
inexistente no cenário brasileiro. Tem o objetivo de controlar 
o déficit público, para estabilizar a dívida em nível compatível 
com o status de economia emergente. Seu aspecto inovador, 
reside no fato de responsabilizar o administrador público pela 
gestão financeira, criando mecanismos de acompanhamento 
sistemático (mensal, trimestral, anual e plurianual) do 
desempenho. 
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Art. 165 § 9º  CF Cabe à lei complementar: 
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a 
elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de 
diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;  
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da 
administração direta e indireta bem como condições para a 
instituição e funcionamento de fundos.  
III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além 
de procedimentos que serão adotados quando houver 
impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a 
pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, 
para a realização do disposto no § 11 do art. 166. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
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O principal elemento distintivo da LRF é o estabelecimento de 
novo padrão fiscal no país, procurando configurar o que, para 
muitos, significa um choque de moralidade na gestão pública, 
pois enseja a responsabilização pelos gastos e demais 
providências de natureza administrativa. 
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-Alicerces da LRF 
 
A LRF se apoia sobre quatro pilares, dos quais depende o 
alcance de seus objetivos. São eles: o planejamento, a 
transparência, o controle e a responsabilidade. 
 
O planejamento dará suporte técnico à gestão fiscal, através 
de mecanismos operacionais, como o Plano Plurianual - PPA , 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária 
- LOA. Por meio desses instrumentos, haverá condições 
objetivas de programar a execução orçamentária e atuar no 
sentido do alcance de objetivos e metas prioritárias. 
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Por seu turno, a transparência colocará à disposição da 
sociedade diversos mecanismos de cunho democrático, entre 
os quais merecem relevo: a participação em audiências 
públicas e a ampla divulgação das informações gerenciais, 
através do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do 
Relatório de Gestão Fiscal, bem como dos Anexos de Metas e 
Riscos Fiscais. 
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Os sistemas de controle deverão ser capazes de tornar 
efetivo e factível o comando legal, fiscalizando a direção da 
atividade administrativa para que ocorra em conformidade 
com as novas normas. A fiscalização, que há de ser rigorosa e 
contínua, exigirá atenção redobrada de seus executores, 
principalmente dos tribunais de contas. 
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O último alicerce, referente à responsabilidade, é 
importantíssimo, pois ele impõe ao gestor público o 
cumprimento da lei, sob pena de responder por seus atos e 
sofrer as sanções inseridas na própria Lei Complementar 
101/2000 e em outros diplomas legais, como disposto no 
artigo 73 da LRF. 
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-Aplicação LRF (Art. 1o , § 3o LRF) 

 
-Se aplica à União, os Estados, o DF e os Municípios: 
I - à União,Estados, DF e aos Municípios, estão compreendidos: 
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os 
Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público; 
b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, 
fundações e empresas estatais dependentes; 
II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal; 
III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas 
da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, 
Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do 
Município. 
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-Conceitos Importantes 
 
Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 
I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito 
Federal e cada Município; 
II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital 
social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a 
ente da Federação; 
III - empresa estatal dependente: empresa controlada que 
receba do ente controlador recursos financeiros para 
pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral 
ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes 
de aumento de participação acionária; 
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IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, 
de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de 
serviços, transferências correntes e outras receitas também 
correntes, deduzidos: 
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios 
por determinação constitucional ou legal; 
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por 
determinação constitucional; 
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos 
servidores para o custeio do seu sistema de previdência e 
assistência social e as receitas provenientes da compensação 
financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição. 
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***Não serão considerados na receita corrente líquida do 
Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima os 
recursos recebidos da União para atendimento das despesas 
de que trata o inciso V do § 1o do art. 19. (indenização por 
demissão de servidores ou empregados; relativas a 
incentivos à demissão voluntária; derivadas da convocação 
extraordinária do Congresso Nacional; decorrentes de 
decisão judicial e da competência de período anterior ao da 
apuração a que se refere o § 2o do art. 18; com pessoal, do 
Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima; com 
inativos desde que provenientes de compensações ou 
mediante contribuições dos próprios segurados) 
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***A receita corrente líquida será apurada somando-se as 
receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze 
anteriores, excluídas as duplicidades. 
 
-Segundo disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
constituem requisitos essenciais da responsabilidade na 
gestão fiscal a Instituição, previsão e efetiva arrecadação de 
todos os tributos da competência constitucional do ente da 
Federação. (art. 11, LRF)*** 

 
 


