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CONTEXTO INSTITUCIONAL COMPLEXO                                                                             

• LRF  

  Forma de conciliar federalismo com equilíbrio fiscal 

 Os gestores precisam planejar para garantir a sustentabilidade das 

contas públicas 

 E estabelecer prioridades pois o Estado não tem recursos para fazer 

tudo e a sociedade não suporta mais aumentos de carga tributária 

 Sem equilíbrio fiscal não há espaço para atendimento de gastos 

sociais como saúde e educação 

 

Governo Federal (mais de 67 órgãos autônomos) 

+ 

26 Estados e DF (mais de 5 órgãos autônomos  cada) 

+ 

mais de 5.500 Municípios (pelo menos 2 órgãos autônomos cada) 
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• Em 2000, LRF  equilíbrio fiscal e transparência das contas públicas. 

 

• Após 16 anos, descumprimento da LRF (recomendação de rejeição das 

contas de 2014 e 2015 pelo TCU e impeachment)  crise fiscal na União 

a partir de 2014.                                                                                   

16 ANOS DE LRF                                                                             

GRÁFICO 1: Resultados fiscais do Governo Federal sem estatais 

(em R$ milhões) 

Fonte: Banco Central, para NFSP no período 2002-2015. A inversão de sinais tem finalidade didática. Anexo 

de Metas Fiscais para o período 2016-2018, PLN nº 1/2016, alterado pela Mensagem nº 282, de 23/5/2016. 
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CRISE FISCAL E RECESSÃO                                                                             

• Crise fiscal na União a partir de 2014  deterioração de expectativas   

baixo crescimento econômico  queda da arrecadação tributária  crise 

fiscal na Federação.                                                                                   

GRÁFICO 2: TAXA ACUMULADA EM QUATRO TRIMESTRES  

(em relação ao mesmo período do ano anterior %) 

Fonte: IBGE. Elaboração própria. 
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DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 

(2º quadrimestre 2016) 

Fonte: RGF, no site da STN.  

Elaboração própria. 
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O PROBLEMA NÃO É A DÍVIDA                                                                             

• Nos Estados, as escalas de desordem são bem diferentes  A DCL/RCL 

média dos estados do Brasil esteve sempre abaixo do limite de 200% e em 

queda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: STN, com base em declaração dos estados no RGF. Elaboração própria. 

GRÁFICO 3: DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  

MÉDIA DOS ESTADOS 

0,75 

 

1,43 

6 



• Alto nível de heterogeneidade entre os estados: 

 

 trajetória da DCL/RCL  

 

montante da DCL  apenas 4 estados (MG, RJ, SP e RS) concentram 

78% do total em 2015  preocupante, pois o volume elevado da dívida 

dificulta o ajuste, especialmente em uma conjuntura de queda de receitas. 

HETEROGENEIDADE                                                                             
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• Em que casos houve descumprimento da LRF e por que? 

OS 4 MAIORES                                                                             
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Fonte: STN, com base em declaração dos estados no RGF. Elaboração própria. 



O AJUSTE EXPRESSIVO 

9 
Fonte: STN, com base em declaração dos estados no RGF. Elaboração própria. 



SEM TRANSPARÊNCIA 
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• Entre 2012 e 2015, R$ 22,39 bilhões em empréstimos para o Estado  

78,6% para custear despesas dos Jogos Olímpicos contratados em 2014 

e 2015. (Fonte: TCE) 

 

• 2017: TCE informou que a situação da dívida é insustentável: R$ 106,15 

bilhões em 2016 (usando dados da Sefaz)  

 

• Estado não cumpriu o prazo de 30 de janeiro para divulgação de RREO, 

RGF, Demonstrativo de Educação, etc. Dívida bruta era de R$103 

bilhões e Dívida líquida era de R$98 bilhões em ago/2016. (RGF) 

 

• Banco Central: Dívida líquida de R$ 116 bilhões em set/2016 e Dívida 

bruta, apenas junto a TN e bancos, de  

R$ 80 bilhões em nov/2016. 

 

• Qual é a dívida? 



LRF 
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Fonte: Boletim das Finanças Públicas dos Entes Subnacionais, STN.  

.  

CAPACIDADE DE PAGAMENTO 

 

• Numa escala de A a D, o nível D indica o mais alto nível de risco de crédito. 

• Em que medida as condições institucionais no Governo Federal 

permitiram que o descumprimento da LRF acontecesse? 

• Operações de crédito: 

 Passaram a ser autorizadas por bancos interessados nas operações ou 

  Foram autorizadas ignorando informações do PAF 

 Conceito de operação de crédito foi flexibilizado. Ex: securitização. 

 Decisões liminares do STF também dificultaram a aplicação da LRF. 



LRF 
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LRF RENÚNCIA DE RECEITA EM 2015 (em R$ milhões)                                                                             

13 Fonte: LOA 2017. SEPLAG/RJ.  

ESTIMATIVA DA RENÚNCIA DE RECEITA (em R$ milhões)                                                                             



 

“as auditorias realizadas têm evidenciado a fragilidade e a 

deficiência do sistema de controle dos benefícios fiscais”) 

•Renúncia efetiva de 2007 a 2015: R$ 47 bilhões. 

• “os benefícios fiscais em vigor no ERJ tendem a ser por 

prazo indeterminado, como aponta o fato de ter havido 

renúncia equivalente a quase R$ 6 bilhões decorrente de 

atos anteriores a 1990 no período” 

LRF RENÚNCIA DE RECEITA                                                                              
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Fonte: Parecer do Ministério Público de Contas na Prestação de Contas do Governador do Estado do Rio 

de Janeiro referente ao exercício 2015 .  



•  Lei 7.428/16: criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal 

(FEEF) 

ou aumenta a arrecadação do trimestre do ano corrente 

comparado com o mesmo trimestre do ano anterior 

ou as empresas devolvem 10% dos incentivos fiscais ao 

Estado 

•Veto parcial ao PL nº 2.008/16:  

determinava a divulgação, no site do Governo do Estado, 

dos 100 maiores incentivos concedidos.  

excluía empresas que trabalham com reciclagem da regra. 

LRF RENÚNCIA DE RECEITA                                                                              

15 Fonte: ALERJ.  



LRF DESPESAS COM PESSOAL 

16 Fonte: Apresentação PLOA 2016. SEPLAG/RJ.  



Fonte: RGF/SICONFI.  
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL 

(2º quadrimestre 2016) 



• Houve contabilidade 

criativa?  

DTP/RCL  UF
Despesa 

Pessoal/RCL - RGF

Despesa 

Pessoal/RCL - PAF
Diferença

AC 58.15 57.97 0.18

AL 51.64 57.12 -5.48

AM 56.01 53.69 2.32

AP 52.97 58.91 -5.94

BA 57.45 58.48 -1.03

CE 54.09 52.74 1.35

DF 49.30 64.19 -14.89

ES 53.54 52.13 1.41

GO 50.41 63.84 -13.43

MA 53.04 50.31 2.73

MG 57.33 78.00 -20.67

MS 45.83 73.49 -27.66

MT 59.10 59.72 -0.62

PA 54.29 57.00 -2.71

PB 61.86 64.44 -2.58

PE 55.76 52.92 2.84

PI 52.52 58.03 -5.51

PR 51.09 61.83 -10.74

RJ 41.77 62.84 -21.07

RN 57.82 57.42 0.40

RO 54.32 56.08 -1.76

RR 57.17 59.76 -2.59

RS 58.11 70.62 -12.51

SC 58.17 57.47 0.70

SE 47.82 55.19 -7.37

SP 53.44 53.29 0.15

TO 63.04 58.01 5.03

Média 54.30 59.46 -5.16

TABELA 2: DTP/RCL EM 2015 

  

 

Fonte: Boletim das Finanças 

Públicas dos Entes Subnacionais, 

STN.  

Elaboração própria. 
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LRF 

19 Fonte: Boletim das Finanças Públicas dos Entes Subnacionais, STN.  

.  

CRESCIMENTO REAL DAS DESPESAS COM PESSOAL 

ENTRE 2009 E 2015 

 



LRF 
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Fonte: Boletim das Finanças Públicas dos Entes 

Subnacionais, STN.  

.  

Dois demonstrativos sobre 

o Déficit do RPPS dos 

Estados em 2015 (em R$ 

milhões) 

• Houve contabilidade criativa? 

 

• O próprio Estado, ao anunciar o 

Pacote, disse que o déficit da 

Previdência era de R$ 12 

bilhões em 2016, um peso 

significativo no déficit total do 

Estado de R$ 17,5 bilhões. 



LRF 
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REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (RPPS) 
• Falta de transparência  um dos maiores problemas da gestão 

previdenciária  não se resolve com a mera adoção do sistema de 

capitalização.  

 

• É preciso: 

1) Acompanhar a contribuição patronal e certificar-se de que a alíquota 

cobrada é suficiente para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial.  

 

2) Como as contribuições dos servidores são normalmente descontadas da 

folha de pagamento  certificar-se de que o desconto foi, de fato, repassado 

à previdência.  

 

3) Reagir a tentativas de sub-contribuição por parte de alguns e de super- 

benefícios por parte de outros  RPPS deve abranger todos os servidores de 

todos os Poderes. 



LRF 

22 Fonte: Boletim das Finanças Públicas dos Entes Subnacionais, STN.  

.  

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (RPPS) 

4) Zelar para que as receitas da previdência sejam exclusivamente destinadas 

à previdência. A utilização de recursos para fazer empréstimos a servidores e 

investimentos do Estado é ilegal ! 

 

5) Fiscalizar os investimentos realizados para evitar motivações políticas ou 

pessoais. 

 

6) Cumprir limites da LRF sem burlas (inclui ativos, inativos e pensionistas)  

os ativos de hoje serão os inativos de amanhã.  

 

 

• Estratégia que permitiu ao RJ manter-se artificialmente ajustado ao limite 

das despesas com pessoal: ingressar com recursos na Previdência, como 

se fosse para capitalização, mas os usar para pagar despesas no próprio 

mês  “dar banho” das receitas na Previdência é burla!  



• Receita Corrente Líquida:  

Burla de exclusão de IRRF, CIDE 

Criação de fundos de receita 

Aporte para déficit atuarial dos fundos de previdência 

 X cobertura de déficit financeiro  

• Despesa com Pessoal:  

 “Condomínio” de limites 

Burla de exclusão de inativos, pensionistas, IRRF 

Aumento indevido de indenizações e consultorias 

Burla de abrangência: exclusão de PCS, PACS, voluntários e 

realização de despesas “fora” do serviço público, com burla ao 

concurso público 

Despesas de Exercícios Anteriores 

FCDF 

LRF INDÍCIOS DE CONTABILIDADE CRIATIVA                                                                             
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• Dívida Consolidada Líquida:  

Conceito de ativo disponível (Ex: exclusão de dívida ativa) 

Não registro de precatórios 

Conceito de operação de crédito (pedaladas, antecipações de 

royalties, securitização da dívida ativa, derivativos)  

• Restos a Pagar:  

Conceito de disponibilidade de caixa (regime de caixa) 

Art. 42: “contrair obrigação de despesa” 

INDÍCIOS DE CONTABILIDADE CRIATIVA                                                                             
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CONTEXTO INSTITUCIONAL COMPLEXO                                                                             

Tribunais de Contas autônomos julgam ou emitem relatório prévio sobre as 

contas e aplicam sanções político-administrativas  assimetria de 

entendimentos Promoex ajudou mas não o suficiente  CNTC também 

envolve riscos 

 

  STN edita normas para consolidação das contas  TCs nem sempre 

cumprem, embora participem dos GTs técnicos 

• Em que medida as condições institucionais nos TCs permitiram que o 

descumprimento da LRF acontecesse? 
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ASSIMETRIAS DE ENTENDIMENTOS NOS TCs 
                                                                       
• Análise dos votos, pareceres e manifestações de 20 tribunais de contas 

estaduais e MPC  em 2013 e 2014, pelo menos 17 governadores 

infringiram a legislação, mas  contas foram aprovadas.  

 

• Recomendação do TCU de rejeição das contas da Presidente da 

República:  

abertura de créditos adicionais de forma irregular ou ausência de 

autorização legislativa  9 governadores; 

maquiagem das contas públicas para forjar o cumprimento das metas 

fiscais (omissão de passivos da contabilidade ou aprovação irregular de 

Orçamentos)  5 governadores; 

cancelamento de empenhos liquidados para omitir das contas públicas 

registro de despesas relativas a serviços já efetuados ou a produtos já 

entregues e burlar o art. 42 da LRF  4 governadores.  

(AGÊNCIA PÚBLICA, 2016)  
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ASSIMETRIAS DE ENTENDIMENTOS NOS TCs 
                                                                       
• Apesar de manifestações dos Ministérios Públicos de Contas e de alguns 

conselheiros recomendando a rejeição  decisão dos plenos dos TCs 

estaduais foi, de modo geral, menos rigorosa e menos aderente aos 

relatórios técnicos que a do TCU.  

União  

• reação ao descumprimento da LRF  atuação decisiva do TCU e do 

Ministério Público de Contas, que acompanhou relatório técnico  

achados subsidiaram as teses do processo de impeachment  contas 

ainda não apreciadas pelo CN.  

                                                                            (AGÊNCIA PÚBLICA, 2016)  
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Estado do Rio de Janeiro 

 

• Relatório Técnico do TC em 2014: 

descumprido em R$ 1 bilhão o artigo 42 da LRF 

artifícios na LOA para abrir créditos adicionais ilimitados em áreas 

específicas, como pagamento de pessoal, encargos sociais, inativos, 

pensionistas 

descumpridas metas de resultado primário e nominal 

maquiagem das contas públicas: 

 

Os fatos apurados demonstram que os resultados dos demonstrativos 

contábeis e fiscais encaminhados a essa Corte, e divulgados para a 

sociedade, não são fidedignos, uma vez que os valores das obrigações 

assumidas pelo governo não espelham a realidade. 

 

• Relatório Técnico do TC  recomendou rejeição das contas  TC 

aprovou por unanimidade.  

ASSIMETRIAS DE ENTENDIMENTOS NOS TCs 
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PROBLEMAS DE EFETIVIDADE DOS TCS                                                                        

 

 indicação política dos membros dos tribunais  

2/3 pelo Poder Legislativo e 1/3 dos Auditores 

(Ministros e Conselheiros Substitutos) e 

Procuradores que integram o MPC 

 

 lacuna na interpretação do art. 73, §1º, da CF  

não há um padrão mínimo  exigências para a 

nomeação como membro do TC “idoneidade 

moral e reputação ilibada” e “notórios 

conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos 

e financeiros ou de administração pública”  

leniência ou dispersão interpretativa 

 

 ausência de prazo para julgamento pelo Poder 

Legislativo 
 29 



CONTEXTO INSTITUCIONAL COMPLEXO                                                                             

• LRF tem múltiplos mecanismos de monitoramento e enforcement mas 

aplicação de restrições e sanções dependem de interpretação da LRF e de 

informação:  

• Restrições institucionais aplicadas pela STN leniência crescente: 

30 

• Garantias  foram concedidas para estados que não cumpriam 

condições 

Fonte: Boletim das Finanças Públicas dos Entes Subnacionais, STN.  

.  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE RECEBERAM GARANTIA (em R$ bilhões) 



CONTEXTO INSTITUCIONAL COMPLEXO                                                                             
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• Transferências voluntárias: 

  Foram sendo redefinidas em lei para “obrigatórias” 

  Leis ordinárias e MPs confundiram com descentralização  

competências constitucionais são delegáveis ? 



LRF 
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PACOTE ANUNCIADO PELO ESTADO 

• Impacto fiscal estimado: R$ 13,3 bilhões, em 2017, e de R$ 14,6 bilhões, 

em 2018  evitar que o déficit atinja a cifra de R$ 52 bilhões até dezembro 

de 2018  rejeitado pela ALERJ na primeira tentativa. 

 

• Uma alíquota (30%) para a previdência  poderá ser considerada confisco 

se questionada judicialmente.  

 

• Redução das 12 secretarias, reduzindo 30% dos cargos em comissão e 

50% das gratificações, e a redução das 7 autarquias e fundações, 

extinguindo todos os cargos de direção e reduzindo 30% dos cargos em 

comissão, é tímida  “corte de vento”, pois não se falou em corte dos 

demais servidores que possivelmente serão remanejados para outros 

órgãos ou postos em disponibilidade, mas mantendo-se salários.  



LRF 
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SUGESTÕES 

• Rever todas as renúncias de receita concedidas e enviar PL reduzindo.  

• Rever todas as despesas obrigatórias por lei e enviar PL reduzindo. 

Apenas na área de pessoal, o crescimento foi estimado em R$1.268 

milhões, de acordo com a LDO 2016. 

• Cortar todas as despesas com publicidade até a situação retorne à 

normalidade.  

• Avaliar ativos que podem ser alienados (empresas estatais e imóveis que 

não estejam sendo utilizados). A alienação pode ser utilizada para reduzir a 

dívida e, consequentemente, o fluxo de juros. 

• Realizar auditoria na folha de pagamento, de modo a identificar em todos 

os Poderes, irregularidades como: funcionários fantasmas, pagamentos 

com base em legislação revogada, pagamentos acima do teto 

constitucional (incluindo todas as vantagens que se somam ao vencimento 

básico), pagamentos por mais de um órgão. 



LRF DESPESAS POR FUNÇÃO: ONDE CORTAR? 

QUAIS SÃO AS PRIORIDADES?                                                                            

34 Fonte: Apresentação PLOA 2016. SEPLAG/RJ.  



LRF 
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CUIDADO COM AS FALSAS SOLUÇÕES  

QUE EMPENHAM O FUTURO 

• Usar espaço fiscal gerado por royalties, uma receita temporária, para 

permitir aumentos de despesas permanentes como pessoal. 

 

• Usar receita de repatriação ou antecipação de receitas futuras da dívida 

ativa, temporária, para evitar o ajuste.  

 

• Usar receitas já comprometidas com outras finalidades, como depósitos 

judiciais. 

 

• Pleitear operação de crédito para pagar despesas com pessoal  

proibido pela Constituição Federal 

 

• Pleitear privatização para pagar despesas com pessoal  proibido pela 

LRF. 



JUDICIALIZAÇÃO FISCAL 

36 
Fonte: Boletim das Finanças Públicas dos Entes 

Subnacionais, STN.  

.  



LRF 
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• STF suspendeu liminarmente o cumprimento de cláusulas de 

contragarantias em contratos entre a União e o Estado do Rio de Janeiro 

 Governo Federal ficou impedido de bloquear R$ 193 milhões e R$ 181 

milhões de contas do Estado. 

 

• Não obstante esteja inadimplente, o Estado poderá continuar agravando 

sua situação ao contrair novas dívidas. 

 

• Ausência de consequência  incentiva outros entes a utilizarem estratégia 

semelhante  Custo em perspectiva nacional 

 

• Insegurança jurídica  Se não houver certeza da execução das 

contragarantias, a União não poderá conceder garantias a estados e 

municípios  inviabilizaria toda a captação de recursos no exterior. 

 

JUDICIALIZAÇÃO FISCAL 



IMPACTO DO REFINANCIAMENTO 

38 

• Impacto fiscal da proposta para apenas 5 estados e 1 município, era de 

R$ 187,4 bilhões (Relatório do TCU). 

Fonte: Tendências Consultoria/Correio Braziliense.  

.  



CONCLUSÃO 
                                                                       
• A resistência ao equilíbrio fiscal materializou-se na contabilidade criativa e 

na falta de transparência no cálculo dos indicadores, o que poderia ser 

explicado pelo estágio das instituições, mormente as responsáveis pelo 

controle. 

 

• Sempre que um governo tenta utilizar receitas temporárias para financiar 

despesas permanentes há um risco de desequilíbrio futuro.  

 

• A leniência do Governo Federal na aplicação das restrições previstas na 

LRF contribuiu para a crise.  

 

• A reação dos tribunais de contas ao descumprimento da LRF e a 

capacidade de fazê-lo tempestivamente pode fazer toda a diferença para 

os resultados pretendidos. Mais do que o desenho das regras, as 

instituições são determinantes dos resultados. 
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INFORMAÇÃO ADICIONAL  
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