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“A Questão Fiscal e Previdenciária Estadual” voltou 
ao centro dos debates do 33º Fórum como tema 

da sessão de encerramento realizada no dia 25 de junho. 
Para introduzir os debates, Velloso exibiu um quadro 
com a evolução dos déficits previdenciários dos estados 
que quase quadruplicaram de 2006 a 2018, passando de 
R$ 24,1 bilhões para R$ 88,5 bilhões.

O presidente do Fórum disse que o déficit previdenci-
ário é a causa principal dos problemas fiscais enfrentados 
hoje por todo o setor público brasileiro, e mostrou que 
no caso dos estados e municípios ele está exaurindo rapi-
damente a capacidade de investimento público.

O vice-presidente do TCE-CE, Edilberto Pontes, 
construiu uma imagem, a propósito das finanças esta-

A floresta e as árvores

duais, de que após a visão da floresta é preciso focar em 
cada uma das árvores. Com a imagem, Pontes queria 
dizer que cada estado tem sua especificidade em termos 
de problemas e no modo de enfrentá-los, ainda que, de 
um modo geral, todos enfrentem dificuldades.

Para afirmar a persistência do problema, o conselheiro 
cearense historiou o que vem sendo feito desde os anos 
1990 para enfrentar os desafios fiscais e previdenciários, 
começando pela privatização dos bancos estaduais que 
à época eram vistos como instrumentos de descontrole 
fiscal, funcionando como virtuais emissores de moedas, e 
chegando às quatro reformas previdenciárias em âmbito 
nacional feitas no país desde o governo do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).



22    REVISTA DO FÓRUM NACIONAL  •  no 18 l ano 10 l junho 2021  

Pontes disse que a Emenda Constitucional 109, de 
março deste ano, ao limitar a 95% a relação entre receita 
e despesa corrente líquida para os entes federativos, trará 
mais uma fonte de preocupação para os estados, uma vez 
que, mesmo não sendo obrigatória, impõe uma série de 
restrições àqueles que não estiverem enquadrados, como, 
por exemplo, perder o direito às garantias da União para 
a contratação de dívidas.

No caso do Ceará, o conselheiro do TCE-CE disse 
que em 2020 essa relação ficou em 87,4%, longe do 

limite final, mas acima do limite prudencial sugerido 
pela emenda, que é de 85% e que já autoriza a União a 
tomar medidas para forçar sua redução. O ponto posi-
tivo da emenda, segundo ele, é que, diferentemente da 
regra anterior, não inclui o investimento no balanço entre 
receita e despesa.

Pontes disse que em 2020 os investimentos do Ceará 
alcançaram 11,3% da RCL, o que coloca o estado na 
liderança do país nessa rubrica, embora o conselheiro 
considere insuficiente para as necessidades de infraestru-
tura do estado.

Quanto à questão previdenciária, o vice-presidente do 
TCE-CE disse que, apesar de ter feito sua reforma, na 
esteira da reforma feita em 2019 pela União, o déficit de 
2020 foi de R$ 1,6 bilhão e com perfil de crescimento, 
estando previsto que chegue a R$ 3,99 bilhões em 2030 
para só depois começar a cair na configuração atual.

Sebastião Helvécio, conselheiro do TCE-MG, come- 
çou sua apresentação criticando o que considera um desfi-
guramento do federalismo por parte da União no Brasil. 
“O princípio federativo tem sido agredido ao longo dos 
anos”, disse, chamando a organização política brasileira 
de “federalismo centrífugo”, no qual a União passa as 
diretrizes para os demais entes com “muito pouco debate 
democrático”.

Edilberto Pontes
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Helvécio disse que as questões fiscais e previdenciá-
rias têm impacto direto na cidadania e na democracia, 
gerando frustração no eleitorado toda vez que o cidadão 
percebe que o estado não tem condições de executar as 
políticas públicas, que faltam recursos.

Especificamente sobre a Previdência, o conselheiro 
do TCE-MG disse que “quando se permite um quadro 
atuarial que não é sustentável, é o erário que vai financiar 
as obrigações previdenciárias”. O impacto desse descom-
passo é a população avaliar a administração pública como 
incapaz.

Em Minas Gerais, segundo ele, o quadro se deteriorou 
a partir de 2013/2014, com a receita tornando-se insu-
ficiente para as despesas, sacrificando os investimentos. 
Helvécio disse que após 2014 a economia mineira tem 
crescido abaixo do PIB nacional, o que agravou a situação 
fiscal do estado.

4ª Sessão • A Questão Fiscal e Previdenciária Estadual

Sebastião Helvécio
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Esse quadro, de acordo com o conselheiro, mostra 
a necessidade de modernização da economia de Minas 
Gerais, sustentada principalmente na produção de 
commodities minerais que, na sua avaliação, são explo-
radas de forma rudimentar, tendo como ônus adicionais 
os desastres de Mariana (2015) e Brumadinho (2019).

Helvécio disse que um estudo feito pelo TCE-MG, 
em parceria com a Fundação João Pinheiro, acrescentou 
motivos para preocupações com a questão previdenciária 
mineira, como a proporção dos gastos com os militares 
em relação aos gastos totais e a participação dos gastos 
previdenciários totais em relação à receita corrente líquida 
que está em 33,8%.

Segundo o conselheiro, o estudo revelou também 
que a elevação das contribuições previdenciárias a 14% 
da RCL teve efeito pequeno no esforço de reequilíbrio 
previdenciário e argumentou que o efeito maior somente 
virá com a contenção das despesas com benefícios.

O ex-secretário da Fazenda do Estado do Rio de 
Janeiro Guilherme Mercês (até maio/21) completou as 
palestras da sessão final do Fórum apresentando a expe-

riência de um dos entes federativos mais atingidos pela 
crise fiscal.

Desde 2017 a administração fluminense vem sobrevi-
vendo graças ao regime de recuperação fiscal (RRF) que, 
entre outras coisas, suspendeu o pagamento da dívida 
com a União. Agora o estado prepara-se para assinar a 
segunda versão do regime, buscando fôlego para se recu-
perar do agravamento da crise trazido pela pandemia.

Mercês disse que, em fevereiro de 2020, a previsão de 
déficit orçamentário do estado era de R$ 1,5 bilhão. Veio 
o drama da Covid-19 e esse número saltou para perto de 
bilhões, equivalentes a mais de 20% do orçamento de R$ 
60 bilhões, já contando com o RRF.

Além da pandemia, com os gastos adicionais exigidos 
e a redução das receitas com a recessão que se instalou, 
o Rio de Janeiro, maior produtor de hidrocarbonetos do 
país, foi impactado pela crise trazida pela queda do preço 
do petróleo e a consequente redução de suas receitas com 
royalties e participações especiais.

A venda dos recebíveis de royalties, por exemplo, 
é a base de financiamento do regime próprio da Previ-
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Guilherme Mercês

dência estadual. Mercês contou que, quando o barril de 
petróleo caiu à casa dos US$ 20, foi acionado um gatilho 
para decretação de “default” dessa dívida de recebíveis 

de royalties que iria abrir um buraco de caixa superior a  
R$ 6 bilhões entre agosto de 2020 e 2021.

Como foi possível enfrentar um rombo de caixa que 
fechou em R$ 11,6 bilhões? Mercês explicou que o 
primeiro socorro veio da Lei Complementar 173 (enfren-
tamento da Covid-19), com repasse de R$ 2,5 bilhões 
pela União. Na sequência, foi obtido dos credores inter-
nacionais um “waiver” de R$ 2,3 bilhões nos contratos 
de securitização dos royalties, com garantia da União.

Com redução de R$ 1,5 bilhão nas despesas, aumento 
de R$ 2,3 bilhões na arrecadação com fiscalização e a reto-
mada da economia e outras ações, chegou-se a dezembro 
com um saldo de R$ 600 milhões no caixa.

Mercês disse ainda que a adesão do estado ao novo 
RRF é vital, uma vez que sem ele o Rio de Janeiro teria 
que pagar R$ 60 bilhões, equivalentes a um ano de RCL, 
em dívidas com a União, algo que Mercês enxerga como 
impagável.

Com a adesão ao novo RRF e a recente venda da 
Cedae, que rendeu R$ 22,6 bilhões a serem divididos com 
os municípios atendidos pela empresa, Mercês avalia que 
a crise fluminense está momentaneamente controlada.

Mas ele entende que para ter um ajuste sustentável o 
estado vai precisar de muito mais, incluindo a reforma da 
Previdência que lhe traga sustentabilidade, uma reforma 
administrativa que ataque os triênios (reajustes compul-
sórios de salários a cada três anos) e uma reforma tribu-
tária que organize as mais de 300 leis referentes ao ICMS.

Ao final, o presidente do Fórum arrematou propondo 
que se faça uma discussão específica do déficit previden-
ciário dos entes federativos, dado seu peso no equaciona-
mento das contas, para impedir que, no médio e no longo 
prazo, a totalidade dos estados e municípios chegue a 
zero na capacidade de investimento.

Para Velloso, os entes subnacionais precisam se orga-
nizar para sentar à mesa com o governo central, da mesma 
forma que tem sido importante essa confrontação para 
lidar com as questões do enfrentamento da pandemia•
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