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Aviso no 225- GP/TCU
Brasília, 22 de abril de 2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência cópia do Acórdão no 2.937/2018-Plenário
(acompanhado dos respectivos Relatório e Voto), para conhecimento, em especial quanto ao
contido no subitem 9.2.2 da aludida Deliberação, prolatada por este Tribunal, na Sessão
Extraordinária de 12/12/2018, ao apreciar os autos do TC 018.440/2018-5, da relatoria do
Ministro José Mucio Monteiro, que tratam de auditoria operacional realizada com objetivo de
mapear e avaliar as ações governamentais planejadas e implementadas para lidar com riscos à
sustentabilidade fiscal.
Respeitosamente,

(Assinado eletronicamente)

JOSÉ MUCIO MONTEIRO
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional

Brasília - DF

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 61380406.
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GRUPO I – CLASSE V – Plenário
TC 018.440/2018-5
Natureza: Relatório de Auditoria
Interessado: Tribunal de Contas da União
Unidades: Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e Secretaria do
Tesouro Nacional (STN)
SUMÁRIO: AUDITORIA OPERACIONAL. AVALIAÇÃO DA
CAPACIDADE DO GOVERNO FEDERAL DE PROMOVER A
SUSTENTABILIDADE FISCAL, REFERIDA AO NÃO
CRESCIMENTO INDEFINIDO DA DÍVIDA PÚBLICA COMO
PROPORÇÃO DO PIB. LACUNAS RELATIVAS ÀS LEIS DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A REGRA DE
NOMEAÇÃO DE DIRIGENTES DE BANCOS PÚBLICOS
FEDERAIS. TRAJETÓRIA CRESCENTE DE GASTOS COM
PREVIDÊNCIA SOCIAL E PESSOAL. DETERIORAÇÃO
FISCAL DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. RECURSOS DE
APORTES DE CAPITAL DA UNIÃO DIRECIONADOS AO
PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS DE ESTATAIS
NÃO DEPENDENTES. CRIAÇÃO DE DESPESAS OU
REDUÇÃO
DE
RECEITAS
SEM
SUFICIENTE
CONSIDERAÇÃO SOBRE O EQUILÍBRIO DAS CONTAS
PÚBLICAS. CRESCIMENTO EM QUANTIDADE DE AÇÕES E
EM VALORES DE DECISÕES JUDICIAIS CONTRA A UNIÃO.
CARÊNCIA DE ESTRATÉGIA E PLANO DE AÇÃO PARA A
GESTÃO DOS RISCOS À SUSTENTABILIDADE FISCAL DE
MÉDIO E LONGO PRAZOS. OPORTUNIDADES DE
MELHORIAS. RECOMENDAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto como relatório os seguintes trechos da instrução da equipe de auditoria da Secretaria
de Macroavaliação Governamental (Semag) à peça 49, com a qual concordaram integralmente os
dirigentes daquela unidade técnica (peças 50 e 51):
“I. Introdução
1.
Nos últimos anos se observou forte deterioração das condições fiscais da União,
caracterizada por sucessivos déficits nas contas públicas e consequente aumento do endividamento.
Diante deste cenário, torna-se relevante identificar os riscos e desafios à sustentabilidade fiscal,
considerando que a eventual instalação de quadro de insustentabilidade fiscal trará severas
consequências econômicas à sociedade em geral, afetando também a capacidade do Estado de atender
aos serviços essenciais requeridos pela população.
I.1. Objeto de auditoria
2.

O objeto do presente trabalho são os riscos e desafios à sustentabilidade fiscal da União.

3.
O Manual de Demonstrativos Fiscais elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda conceitua riscos fiscais como (peça 41, p. 40): ‘a possibilidade da ocorrência de
eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas, eventos estes resultantes da
1
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realização das ações previstas no programa de trabalho para o exercício ou decorrentes das metas de
resultados, correspondendo, assim, aos riscos provenientes das obrigações financeiras do governo’.
4.
Observa-se, pois, que o conceito de risco fiscal está associado à possibilidade de
ocorrência ou não de determinado evento que possa afetar de maneira negativa as contas públicas. A
sustentabilidade fiscal, por sua vez, pode ser entendida, em uma de suas vertentes, como a capacidade
de produzir resultados fiscais que transmitam a segurança de que o pagamento da dívida pública será
factível em algum momento do futuro.
5.
Neste contexto, ao tratar dos riscos à sustentabilidade fiscal, o atual trabalho procura
identificar e avaliar as condições atualmente existentes que podem afetar a capacidade do governo
federal de produzir resultados fiscais que conduzam à estabilização e posterior redução do
endividamento público.
6.
Portanto, não se trata de, exclusivamente, elencar riscos fiscais porventura existentes, posto
que algumas das maiores exposições fiscais a que estão sujeitas as contas públicas não se enquadram
no conceito citado de risco, uma vez que a elas não está associada a possibilidade ou não de
ocorrência, sendo, em geral, condições efetivamente presentes e cuja manutenção, na forma como se
encontram, tendem a ameaçar a sustentabilidade fiscal da União.
I.2. Antecedentes
7.
No âmbito do processo TC 013.647/2018-0 foi proposta ação de controle destinada a
mapear e avaliar as ações governamentais planejadas e implementadas para lidar com os riscos à
sustentabilidade fiscal em horizonte de médio prazo, tendo em vista o equilíbrio das finanças públicas
e o cumprimento das regras fiscais, especialmente o disposto na Regra de Ouro e no Teto de Gastos.
8.
A ação de controle foi autorizada mediante despacho do Ministro Relator, José Múcio
Monteiro, tendo sido destacado que a proposta é consentânea com os requisitos da Resolução TCU
269/2015, que dispõe sobre o sistema de planejamento e gestão do Tribunal, estando o assunto
enquadrado na linha de ação ‘auditar a atuação governamental no que tange à responsabilidade fiscal e
à estabilidade macroeconômica e do sistema financeiro nacional’, incluída no objetivo estratégico
‘estimular o monitoramento e a avaliação do desempenho pela Administração Pública’.
I.3. Objetivo e escopo da auditoria
9.
Conforme já destacado, o presente trabalho busca identificar os principais riscos e desafios
à sustentabilidade fiscal, notadamente no horizonte de médio e longo prazos, assim como avaliar como
o Poder Executivo Federal está estruturado para lidar com tais riscos e desafios.
10.

Para tanto, foram formuladas, na fase de planejamento, seis questões de auditoria:

1. O anexo de riscos fiscais, que anualmente integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
atende ao que estipula a legislação e as boas práticas internacionais?
2. Qual o impacto na sustentabilidade fiscal das receitas e despesas previdenciárias, das
despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, civil e militar e quais as ações governamentais para
mitiga-lo?
3. Há empresas estatais atualmente classificadas como não-dependentes que utilizam ou
que poderão necessitar de recursos financeiros do Tesouro Nacional para realizar despesas
operacionais?
4. A situação fiscal dos entes subnacionais pode representar riscos à sustentabilidade fiscal
da União?

2
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5. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, assim como
a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental têm sido realizada observando-se os
princípios da responsabilidade e sustentabilidade fiscal?
6. Existem procedimentos e rotinas instituídos, no âmbito do Poder Executivo Federal,
com objetivo de consolidar e apoiar a gestão da sustentabilidade fiscal, possibilitando a identificação,
análise, mitigação e divulgação de riscos que possam afetar as condições fiscais a curto, médio e longo
prazos?
I.4. Referências legais
11.
Ao longo do presente relatório são especificados os critérios legais e normativos referentes
ao tema objeto de cada achado de auditoria. Não obstante, em contexto mais amplo merecem destaque
duas referências legais afetas diretamente à sustentabilidade fiscal a médio e longo prazos: i) a vedação
disposta no art. 167, inciso III da Constituição Federal, conhecido como Regra de Ouro e ii) a Emenda
Constitucional 95, que instituiu o Novo Regime Fiscal, também denominado Teto de Gastos.
Regra de Ouro
12.

O dispositivo constitucional que estabelece a Regra de Ouro assim dispõe:
Art. 167. São vedados:
(...)
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de
capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com
finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;

13.
Assim, a Regra de Ouro procura limitar o endividamento público ao montante das despesas
de capital, que são aquelas destinadas aos investimentos e inversões financeiras. Uma das lógicas que
permeia tal dispositivo é a de evitar que as futuras gerações paguem pelos gastos correntes executados
no presente. O endividamento para aplicação em investimentos e patrimônio públicos pode, em tese,
gerar benefícios mais duradouros, indo além da geração que os executou.
14.
No projeto de lei orçamentária referente ao exercício de 2019, encaminhado ao Congresso
Nacional no último mês de agosto, o montante das operações de crédito supera as despesas de capital
em R$ 258,2 bilhões. Desse modo, a realização de significativa parcela das despesas correntes que
vierem a ser fixadas pela lei orçamentária estará condicionada à aprovação, por maioria absoluta do
Poder Legislativo, de projetos de lei de crédito suplementar ou especial ao longo de 2019.
15.
Portanto, observa-se que já no próximo exercício o país estará aumentando seu
endividamento público para gasto em despesas de custeio, situação que claramente não é sustentável
ao longo do tempo.
Teto de Gastos
16.
A Emenda Constitucional 95, promulgada em 2016 e que vigorará por vinte exercícios
financeiros, estabelece que o crescimento anual das despesas primárias deve estar limitado à variação
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apurado no período de doze meses
encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária.
17.
No caso de descumprimento do limite estabelecido, que é individualizado para o Poder
Executivo e os órgãos dos demais poderes, aplica-se uma série de medidas restritivas à criação de
novas despesas até que o Poder Executivo ou o órgão em questão retorne aos limites previstos.
18.
Observa-se, pois, que o Novo Regime Fiscal é uma tentativa de limitar o crescimento das
despesas primárias, tendo como parâmetro o valor do índice oficial de inflação adotado no país e
3

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DDBE4035002D36AA.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.063736/2019-89

10

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

25 Abril 2019

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 018.440/2018-5

estabelecendo, assim, trajetória de crescimento dos gastos mais compatível com a sustentabilidade
fiscal a médio e longo prazos.
19.
Cabe ressaltar que, como o limite para o crescimento das despesas é apurado de maneira
individualizada para o Poder Executivo e os órgãos dos demais poderes, o aumento dos gastos acima
do teto estabelecido dentro de determinada área do Poder Executivo, por exemplo, implica que deverá
haver crescimento das despesas das demais áreas abaixo da inflação ou mesmo decréscimo nominal no
valor dos demais gastos.
20.
Desse modo, o Novo Regime Fiscal faz com que a discussão sobre o crescimento das
despesas públicas se torne mais transparente, necessária e periódica à toda a sociedade, compelindo
ainda os gestores públicos a realizarem adequada priorização dos gastos.
I.5. Metodologia
Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tribunal
21.
de Contas da União (Portaria TCU 280/2010) e com observância aos princípios estabelecidos pelo
TCU no Manual de Auditoria Operacional (Portaria-Segecex 4/2010).
22.
No curso da auditoria foram aplicadas as seguintes técnicas e procedimentos: pesquisa na
literatura nacional e internacional; análise documental; pesquisa de trabalhos anteriores do TCU sobre
os temas abordados; pesquisa em sistemas informatizados; confronto de informações e documentos; e
comparação com a legislação e doutrina.
II. Visão Geral
II.1. Conceitos
23.
No Brasil a apuração do resultado fiscal para fins de verificação oficial do cumprimento
das metas estabelecidas nas leis de diretrizes orçamentárias é feita pelo Banco Central, com utilização
da metodologia conhecida como ‘abaixo da linha’, que consiste em medir a variação do estoque do
endividamento setor público não-financeiro, isto é, o financiamento concedido pelo sistema financeiro
e pelos setores privado e externo ao setor público não-financeiro. Deste modo se obtém as
denominadas Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP), equivalentes aos resultados
fiscais. A figura a seguir apresenta os diferentes conceitos de resultados.
Figura 1 – Resultados Nominal, Operacional e Primário

Fonte: Banco Central do Brasil - https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/FAQs/FAQ%2004-Indicadores%20Fiscais.pdf

24.
Outra forma de se calcular os resultados fiscais é segundo o método conhecido como
‘acima da linha’, mediante mensuração dos fluxos de receitas e despesas. No Brasil os resultados por
esta metodologia são calculados e divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Fazenda.
25.
Há ainda outros conceitos importantes atrelados à dívida pública. A Dívida Bruta do
Governo Geral (DBGG) abrange o endividamento dos governos federal, estaduais e municipais junto
ao setor privado, ao setor público financeiro e ao resto do mundo, incluindo ainda, no caso do Brasil,
as operações compromissadas realizadas pelo Banco Central. A Dívida Líquida do Governo Geral
(DLGG) é a resultante do balanceamento entre o total de créditos e débitos dos governos federal,
estaduais e municipais.
4
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26.
A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), por sua vez, é a resultante do balanceamento dos
créditos e débitos de todo o setor público, sendo, portanto, um conceito mais amplo. Abrange o
endividamento dos governos federal, estaduais e municipais, Banco Central e empresas estatais não
financeiras, exceto Petrobrás e Eletrobrás, junto ao setor financeiro e ao resto do mundo. A tabela a
seguir apresenta a composição recente da Dívida Bruta do Governo Geral e da Dívida Líquida do Setor
Público como proporção do Produto Interno Bruto (PIB).
Tabela 1 – Composição da DBGG e da DLSP em % do PIB – julho de 2018
+ Dívida - Crédito

(DLSP) Dívida Líquida do Setor Público (A= B+E+H+I+J+K)

52%

(DBGG) Dívida Bruta do Governo Geral (B=C+D)

77%

Dívida interna (C)

73,1%

Dívida mobiliária em mercado

52,9%

Operações compromissadas do Bacen

17,5%

Outros

2,7%

Dívida externa (D)
Créditos do Governo Geral (E=F+G)
Créditos internos (F)

3,9%
-30,3%
-30,3%

Disponibilidades do Governo Geral

-17,2%

Créditos concedidos a instituições financeiras oficiais

-6,0%

Aplicações em fundos e programas

-2,9%

Créditos junto às estatais

-0,1%

Demais créditos do Governo Federal

-0,2%

Recursos do FAT na rede bancária

-3,9%

Créditos externos (G)

0,0%

Títulos livres na carteira do Bacen (H)

8,5%

Equalização Cambial (I)

-1,1%

Dívida líquida do Bacen (J)

-3,0%

Dívida líquida das empresas estatais (K)

0,9%

Fonte: Instituição Fiscal Independente (IFI) - http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/547744/EE_07_Divida_Bruta.pdf

27.
Por fim, outro conceito importante é o da Dívida Fiscal Líquida (DFL), que corresponde à
DLSP livre dos efeitos patrimoniais e cambiais, dentre outros. Retirar tais efeitos da DLSP é
importante para que seja possível avaliar a evolução do endividamento baseada unicamente no
desempenho fiscal. Desse modo, livre de outros efeitos, a variação da DFL em um determinado
período representa o resultado fiscal nominal das contas públicas naquele período, conforme pode ser
observado na figura 1, anterior.
II.2. Histórico
28.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2019, Lei 13.707/2018,
estabeleceu meta de déficit primário para o setor público consolidado não-financeiro de R$ 132
bilhões, sendo R$ 139 bilhões o déficit previsto para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União.
29.
Para o exercício de 2018 a meta vigente é de déficit primário de R$ 161,3 bilhões,
conforme Lei 13.473/2017 - LDO 2018, com redação dada pela Lei 13.480/2017, sendo R$ 159
bilhões relativos ao déficit previsto para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
5
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30.
O exercício de 2019 será, portanto, o sexto ano consecutivo em que haverá déficit primário
nas contas públicas. As figuras a seguir demonstram a evolução recente dos resultados primários em
valores nominais e como proporção do PIB.
Figura 2 – Resultado Primário e Nominal do Governo Central – 2008 a 2017 (R$ bilhões)

Fonte: Relatório sobre as Contas do Presidente da República do Exercício de 2017

Figura 3 – Resultado Primário e Nominal do Governo Central – 2008 a 2017 (% do PIB)

Fonte: Relatório sobre as Contas do Presidente da República do Exercício de 2017

31.
Portanto, como pode ser observado, a partir do exercício de 2014 o país começou a
apresentar déficits primários em suas contas. O déficit nominal como proporção do PIB, por sua vez,
passou de -0,8% em 2008 para -7,0% em 2017, tendo atingido -8,6% em 2015.
32.
Como consequência destes sucessivos déficits, a dívida pública passou a ter trajetória
fortemente ascendente. No espaço de apenas quatro anos e meio, de dezembro de 2013 a julho de 2018
a Dívida Bruta do Governo Central avançou mais de 25 pontos percentuais do PIB e a dívida líquida
mais de vinte pontos. As figuras a seguir apresentam a evolução recente do endividamento.
Figura 4 – Evolução da DBGG e da DLSP em % do PIB

6
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Fonte: Instituição Fiscal Independente (IFI)
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/547744/EE_07_Divida_Bruta.pdf

Figura 5 – Evolução da DLSP e da DFL em % do PIB

Fonte: Instituição Fiscal Independente (IFI)
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/547744/EE_07_Divida_Bruta.pdf

II.3. Organização do Relatório
33.
O presente relatório está organizado em seis capítulos. O Capítulo I trata da introdução do
trabalho. O Capítulo II, no qual este tópico se insere, apresenta a visão geral do tema objeto da
auditoria, com conceitos e histórico recente da evolução da dívida pública. Os achados de auditoria
estão descritos no Capítulo III, sendo no total de sete:
1. Oportunidades de melhoria do Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

7
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2. Gastos com previdência social e pessoal possuem trajetória crescente e potencialmente
incompatível com a sustentabilidade fiscal de longo prazo;
3. A deterioração da situação fiscal dos estados e municípios pode afetar as finanças da
União;
4. Há risco de ser necessário capitalizar bancos públicos federais;
5. Há indícios de dependência de recursos do Tesouro Nacional em empresas estatais
atualmente classificadas como não dependentes;
6. Criação de despesas e/ou redução de receitas sem prevenção de riscos e sem correção de
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas; e
7. Os procedimentos e rotinas destinados a gestão de riscos à sustentabilidade fiscal de
médio e longo prazos ainda estão pouco consolidados.
34.
O Capítulo IV apresenta as manifestações dos gestores à versão preliminar do relatório. O
Capítulo V contêm as conclusões do trabalho e, por fim, o Capítulo VI apresenta, de forma
consolidada, as propostas de encaminhamento decorrentes dos achados de auditoria.

8
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III. Achados de Auditoria
III.1. Achado 1 - Oportunidades de melhoria do Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias
35.
O Anexo V da Lei 13.707/2018 - LDO 2019, referente aos riscos fiscais, evoluiu em
comparação com os dos anos anteriores, mas ainda apresenta algumas insuficiências no que se refere
aos riscos relacionados a desastres naturais, aos relacionados à sustentabilidade fiscal de longo prazo e
à justificativa da previsão de Reserva de Contingência em função dos riscos estimados.
36.
O Anexo V não apresenta análise dos riscos de desastres naturais, apesar de ser mencionada no
Manual de Demonstrativos Fiscais como item a ser incluído naquele documento.
37.
A análise da sustentabilidade fiscal a longo prazo não consta do Anexo de Riscos Fiscais, sendo
colocada de maneira esparsa e com pouco detalhamento em outros documentos publicados.
38.
A metodologia para a estimativa da Reserva de Contingência é apresentada nas Informações
Complementares ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e envolve percentual sobre a Receita
Corrente Líquida (RCL) e provisões para emendas Parlamentares. O cálculo não leva em consideração
os riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme especifica a art. 5º, inciso III, da LRF e como seria
desejável para uma correta gestão de riscos fiscais.
III.1.1. Critério
39.
São critérios utilizados no presente achado de auditoria: a Lei Complementar 101/2000 –
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o Manual de Demonstrativos Fiscais, elaborado pela Secretaria
do Tesouro Nacional (STN), e o documento ‘Brasil: avaliação da transparência fiscal’, elaborado pelo
Fundo Monetário Internacional (FMI) por solicitação do Ministério da Fazenda.
Lei de Responsabilidade Fiscal
40.
A LRF estabelece procedimentos relacionados à gestão de riscos fiscais, conforme
apresentado a seguir:
art. 4º, § 3º:
A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a
serem tomadas, caso se concretizem.
art. 5º:
O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a
lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:
...
III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na
receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

41.
Como pode-se observar, a LRF estabelece no art. 4º, § 3º, que os passivos contingentes e
outros riscos capazes de afetar as contas públicas devem ser avaliados e as providências a serem
tomadas, caso se concretizem, devem ser informadas. Uma dessas providências é explicitamente
definida no art. 5º, inciso III, que estabelece que a LOA deve conter reserva de contingência para
atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Manual de Demonstrativos Fiscais
42.
O Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), 8ª Edição, de 18/6/2018, publicado pela
STN, define Riscos Fiscais (peça 41, página 40):
9
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Riscos Fiscais podem ser conceituados como a possibilidade da ocorrência de eventos que venham
a impactar negativamente as contas públicas, eventos estes resultantes da realização das ações
previstas no programa de trabalho para o exercício ou decorrentes das metas de resultados,
correspondendo, assim, aos riscos provenientes das obrigações financeiras do governo.
É importante ressaltar que riscos repetitivos deixam de ser riscos, devendo ser tratadas no âmbito
do planejamento, ou seja, devem ser incluídas como ações na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na
Lei Orçamentária Anual do ente federativo. Por exemplo, se a ocorrência de catástrofes naturais –
como secas ou inundações – ou de epidemias – como a dengue – tem sazonalidade conhecida, as
ações para mitigar seus efeitos, assim como as despesas decorrentes, devem ser previstas na LDO e
na LOA do ente federativo afetado, e não ser tratada como risco fiscal no Anexo de Riscos Fiscais.

43.
De modo abrangente, conforme o MDF, as obrigações financeiras do governo podem ser
classificadas:
a)

Quanto à transparência, em:
- Explícitas – estabelecidas por lei ou contrato;
Implícitas – obrigação moral ou esperada do governo, devido a
expectativas do público, pressão política ou à histórica intervenção do Estado na
Economia;

b)

Quanto à possibilidade de ocorrência, em:
- Diretas – de ocorrência certa, previsíveis e baseadas em algum fator bem
conhecido;
- Contingentes – associadas à ocorrência de algum evento particular, que pode ou
não acontecer, e cuja probabilidade de ocorrência e magnitude são difíceis de
prever; em outras palavras, as obrigações contingentes podem ou não se
transformar em dívida, dependendo da concretização de determinado evento.

44.
Para o Governo Federal, conforme o MDF, as obrigações fiscais são relacionadas na tabela
a seguir, de forma exemplificativa.
Tabela 2 – Exemplo de Obrigações Fiscais
Obrigações
Explícitas
Obrigações do Governo
estabelecidas por lei ou
contrato.

Diretas

Contingentes

Estabelecidas por lei ou em contrato,

Estabelecidas por lei ou em contrato, associadas
à ocorrência de algum evento particular que
pode ou não ocorrer, tais como:

de ocorrência certa, previsíveis e
baseadas em algum
conhecido, tais como:

fator

bem

• Empréstimos: operações de crédito
internas ou externas, títulos emitidos
pela União;
• Despesas orçamentárias constantes
da

LOA:

folha

de

pagamento,

benefícios previdenciários, dívida,
precatórios, etc.

• Garantias e avais emitidos a favor de entes da
Federação e entidades dos setores público e
privado (por exemplo, bancos privados e bancos
de desenvolvimento);
• Garantias guarda-chuva do Estado para vários
tipos
de
financiamentos:
hipotecas,
financiamentos estudantis e a pequenos e micro
empresários, garantia de preços agrícolas, etc;
• Garantias de negócios e de taxa de câmbio
para investimentos privados;
• Garantias estatais para investimentos privados;
• Políticas estatais de seguro: seguro de
depósitos, participação em caixas privadas de
pensão, seguro-inundação, seguro de guerra.

10
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Diretas

Contingentes

Obrigação moral ou esperada do

Obrigação moral ou esperada do Governo

Governo devido a expectativas do

devido

público,

ocorrência de algum evento particular que pode
ou não ocorrer, tais como:

pressão

política

ou

à

histórica intervenção do Estado na
economia, tais como:

a

pressões políticas,

associada

à

• Inadimplência de Entes da Federação e de

• Cobertura de déficits futuros da
Previdência Pública;

entidades públicas ou privadas quanto a dívidas
não garantidas e outras obrigações;

• Serviços futuros de assistência e

• Assunção
privatizadas;

seguridade social, não previstos no
momento;
• Gastos futuros com saúde pública,
não previstos no momento.

de

passivos

de

entidades

• Falência de bancos, ao assumir valores
superiores aos cobertos pela garantia estatal ou
por seguro;
• Falência de fundos de pensão, fundos de
seguro desemprego ou fundo de assistência
social, ao assumir valores superiores aos
cobertos pela garantia estatal ou por seguro
(proteção a pequenos investidores);
• Insuficiência financeira do Banco Central em
cumprir suas obrigações, como contratos de
câmbio, defesa da moeda e estabilidade da
balança de pagamentos;
• Socorro a prejuízos de fluxos de capital
privado;
•

Recuperação

ambiental,

assistência

a

catástrofes (epidemias, enchentes, seca e outras
situações de calamidade pública), financiamento
de guerras.
Fonte: Manual de Demonstrativos Fiscais 2018, p. 41

45.

Além dos itens relacionados na tabela anterior, o MDF relaciona ainda:
- Riscos orçamentários (peça 41, p. 43):
● Frustração na arrecadação;
● Restituição de tributos realizada a maior do que a prevista nas deduções da
receita orçamentária;
● Discrepância entre as projeções de nível de atividade econômica;
● Discrepância entre as projeções de taxas de juros e de câmbio;
● Ocorrência de epidemias, enchentes, guerras, etc. que não possam ser
planejadas.
- Passivos contingentes (peça 41, p. 44):
● Demandas judiciais contra a atividade reguladora do Estado com impacto na
despesa pública;
● Demandas judiciais contra empresas estatais dependentes;
11
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Demandas judiciais contra a administração do Ente;
Demandas trabalhistas contra o ente federativo e órgãos da sua administração
indireta;
● Dívidas em processo de reconhecimento pelo Ente e sob sua responsabilidade;
● Avais e garantias concedidas pelo Ente a entidades públicas.

●

●

Documento de avaliação da transparência fiscal do Brasil elaborado pelo FMI a pedido do Ministério
da Fazenda
46.
O Fundo Monetário Internacional em seu documento ‘Brasil: Avaliação da Transparência
Fiscal’, datado de janeiro de 2017, divide os riscos fiscais em macroeconômicos e específicos.
47.

Com relação aos riscos macroeconômicos esclarece (peça 41, p. 718):
A economia brasileira está exposta a uma considerável incerteza macroeconômica, o que,
por sua vez, gera grande incerteza quanto aos resultados fiscais. É crucial que os
documentos do orçamento discutam como a evolução macroeconômica poderia
influenciar as finanças públicas. Isso é fundamental no atual momento, em que a incerteza
macroeconômica aumentou em vista das condições externas menos favoráveis e mais
voláteis, do forte declínio da atividade econômica e da turbulência política. Como o
momento da retomada é incerto, as receitas do governo e o saldo do orçamento
provavelmente permanecerão voláteis, criando novos desafios em termos de previsões
para o governo brasileiro. As previsões também são complicadas pelo número de receitas
vinculadas, gastos obrigatórios e indexação das principais variáveis (como as
aposentadorias mínimas).

48.

Com relação aos riscos fiscais específicos (peça 41, p. 718):
... riscos fiscais específicos relacionados com os ativos financeiros do governo, os bancos
públicos, a dívida pública e as ações na Justiça iniciadas pelo governo e também aquelas
contra ele.

III.1.2. Análise de evidências
49.
A seguir são apresentadas evidências identificadas em análises feitas na última versão do
Anexo de Riscos Fiscais, que integra a LDO 2019, utilizando como critérios, como já mencionado, o
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), o documento ‘Brasil: Avaliação da transparência fiscal’,
elaborado pelo FMI e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
A) Comparação com o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)
50.
As tabelas a seguir relacionam o que foi encontrado no Anexo V da LDO 2019, Anexo de
Riscos Fiscais (ARF) em comparação com as recomendações do Manual de Demonstrativos de Riscos
Fiscais, elaborado pela STN.
Tabela 3 – Comparação Manual Demonstrativos Fiscais x ARF e PAF – Obrigações Fiscais
Exemplo de Obrigações fiscais mencionadas no MDF
Empréstimos (operações de crédito internas ou externas, títulos emitidos pela
União)
Despesas orçamentárias constantes da LOA (pessoal, benefícios, dívida,
precatórios, etc.)
Garantias e avais emitidos a favor de entes da federação e entidades dos setores
público e privado
Garantias guarda-chuva do Estado para vários tipos de financiamentos
Garantias de negócios e de taxa de câmbio para investimentos privados
Políticas estatais de seguro (seguro de depósitos, participação em caixas privadas
de pensão, seguro-inundação, seguro de guerra)
Cobertura de déficits futuros da Previdência Pública

Documento
ARF
ARF
ARF
ARF
ARF
ARF
X
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Exemplo de Obrigações fiscais mencionadas no MDF
Serviços futuros de assistência e seguridade social, não previstos no momento
Gastos futuros com saúde pública, não previstos no momento
Inadimplência de Entes da federação e de entidades públicas ou privadas quanto a
dívidas não garantidas e outras obrigações
Assunção de passivos de entidades privatizadas
Falência de bancos, ao assumir valores superiores aos cobertos pela garantia
estatal ou por seguro
Falência de fundos sociais, ao assumir valores superiores aos cobertos pela
garantia estatal ou por seguro
Insuficiência financeira do Banco Central em cumprir suas obrigações
Socorro a prejuízos de fluxos de capital privado
Recuperação ambiental, assistência a catástrofes, financiamento de guerras

Documento
X
X
ARF
X
ARF
ARF
X
X
X

Fonte: Elaboração própria

Tabela 4 – Comparação Manual Demonstrativos Fiscais x ARF e PAF – Riscos Orçamentários
Riscos orçamentários
Frustração na arrecadação
Restituição de tributos realizada a maior que a prevista nas deduções da receita
orçamentária
Discrepância entre as projeções de nível de atividade econômica
Discrepância entre as projeções de taxas de juros e de câmbio
Ocorrência de epidemias, enchentes, guerras, etc. que não possam ser planejadas

Documento
ARF
ARF
ARF
ARF
ARF

Fonte: Elaboração própria

Tabela 5 – Comparação Manual Demonstrativos Fiscais x Anexo de Riscos Fiscais 2019 – Passivos
Contingentes
Passivos contingentes
Demandas judiciais contra a atividade reguladora do Estado com impacto na
despesa pública
Demandas judiciais contra empresas estatais dependentes
Demandas judiciais contra a administração do Ente
Demandas trabalhistas contra o ente federativo e órgãos da sua administração
indireta
Dívidas em processo de reconhecimento pelo Ente e sob sua responsabilidade
Avais e garantias concedidas pelo Ente a entidades públicas

Documento
ARF
ARF
ARF
ARF
ARF
ARF

Fonte: Elaboração própria

Tabela 6 – Outros riscos não abordados no MDF
Não especificado
Sustentabilidade fiscal de longo prazo
Gestão de ativos e passivos
Restos a pagar
Haveres contingentes
Riscos na gestão da dívida
PPPs

Documento
PAF
ARF
ARF
ARF
ARF
ARF

Fonte: Elaboração própria

51.
Portanto, os itens previstos no MDF, ainda que de forma explicativa, e não estão
contemplados no ARF da LDO 2019 são: (i) cobertura de déficits futuros da previdência pública; (ii)
serviços futuros de assistência e seguridade social, não previstos no momento; (iii) gastos futuros com
saúde pública, não previstos no momento; (iv) assunção de passivos de entidades privatizadas; (v)
insuficiência financeira do Banco Central em cumprir suas obrigações; (vi) socorro a prejuízos de
13
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fluxos de capital privado e (vii) recuperação ambiental, assistência a catástrofes, financiamento de
guerras.
52.
Com relação à sustentabilidade fiscal de longo prazo, consta do Plano Anual de
Financiamento (PAF) gráfico com possíveis trajetórias de evolução da dívida pública no médio prazo
(dez anos), sem detalhamento das causas e consequências que poderiam acarretar cada trajetória
estimada.
53.
Cabe esclarecer que o PAF é um documento elaborado pela STN e que contém a estratégia
anual de gestão da Dívida Pública Federal (DPF).
B) FMI: Brasil: Avaliação da transparência fiscal
54.
Por solicitação do Ministério da Fazenda, uma missão do Departamento de Finanças
Públicas do Fundo Monetário Internacional (FMI) visitou Brasília no período de 1 a 14 de junho de
2016 para fazer uma Avaliação da Transparência Fiscal (ATF).
55.
O documento ‘Brasil: Avaliação da Transparência Fiscal’ (peça 41, p. 663-763) foi
publicado em janeiro de 2017 e teve como base a informação disponível até a data da sua finalização,
em junho de 2016.
56.
O documento analisa a apresentação de informações fiscais pelo governo brasileiro e foi
organizado em três capítulos como relacionado a seguir:
I. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS
1.1. Cobertura dos relatórios fiscais
1.2. Periodicidade e tempestividade da apresentação das informações fiscais
1.3. Qualidade dos relatórios fiscais
1.4. Integridade dos relatórios fiscais
Conclusões e recomendações
II. PREVISÕES FISCAIS E ORÇAMENTO
2.1. Abrangência
2.2. Ordem
2.3. Orientação de política
2.4. Credibilidade Conclusões e recomendações
III. RISCOS FISCAIS
3.1 Divulgação e análise
3.2. Gestão de riscos
3.3. Coordenação fiscal
Conclusões e recomendações

57.
O presente trabalho analisou o capítulo III referentes aos riscos fiscais. Nesta avaliação, o FMI
usou o critério mais amplo de sustentabilidade fiscal. Os riscos fiscais, em sua visão orçamentária, são
os que podem afetar as previsões de receitas e despesas para o exercício seguinte. O conceito de
sustentabilidade fiscal, além de incorporar os riscos fiscais relativos à previsão orçamentária de curto
prazo, envolve também os riscos relacionados à sustentabilidade da dívida pública no médio e longo
prazos. Os itens considerados como não cumpridos foram:
• Sustentabilidade fiscal;
• Parcerias público-privadas;
14
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• Setor financeiro;
• Recursos naturais.
58.

59.

Os itens que receberam avaliação básica foram:
•

Riscos macroeconômicos;

•

Riscos fiscais específicos;

•

Riscos ambientais.

Os itens considerados bons foram:
•

Contingências orçamentárias;

•

Gestão de ativos e passivos;

•

Garantias;

•

Governos subnacionais;

•

Empresas públicas.

60.
Em relação à análise elaborada pelo FMI, com dados de junho de 2016, os documentos
gerados pelo governo para 2019 apresentam diversas melhorias:
• A sustentabilidade é parcialmente apresentada no PAF;
• As parcerias público-privadas são apresentadas na seção 3.3.2 do ARF;
• O setor financeiro é analisado na seção 3.3.6 do ARF;
• Os riscos macroeconômicos são analisados no capítulo 2 do ARF;
• Os riscos específicos são analisados na seção 3.3 do ARF.
61.
Os riscos relacionados a recursos naturais e ambientais continuam sem serem analisados no
ARF da LDO 2019, sendo objeto de análise mais detalhada em item subsequente.
C) Manifestação da STN em resposta a ofício de requisição
62.
Para apoiar a presente análise, foi encaminhado à Secretaria do Tesouro Nacional –
STN/MF o ofício 002-231/TCU/Semag (peça 7) solicitando informar os itens especificados no MDF
que não foram incluídos no ARF. Em resposta à solicitação foi remetida a Nota Técnica SEI
8/2018/GERIF/COPEF/SUPEF/STN-MF na qual inicialmente a STN discorre acerca das melhorias
implementadas recentemente no ARF (peça 22, p. 8):
Ao longo dos últimos anos a estrutura do ARF foi modificada buscando-se adaptá-lo às boas
práticas internacionais. O trabalho empreendido se beneficiou de propostas debatidas com equipes
do Fundo Monetário Internacional nas missões de cooperação técnica realizadas em 2016 e 2017 e
também de apontamentos realizados por consultoria contratada pela STN. As modificações
propostas ao ARF buscaram adequar seu conteúdo de forma a melhor caracterizar o risco fiscal
envolvido em cada tema, além de padronizar conceitos, aprimorar metodologias e realizar
prospecções.
O documento passou a estar organizado em uma seção dedicada à análise de riscos gerais
(conjunturais e macroeconômicos) e outra focada no detalhamento de cada um dos riscos
específicos. Ao longo do processo a maior parte das propostas de aprimoramento encaminhadas
pela STN foram bem recebidas pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos
(SEPLAN) do MPDG, órgão responsável pela consolidação do ARF.

63.
Especificamente sobre aspectos previstos no MDF e não encontrados no ARF da LDO
2019 informou, em síntese, que:
15
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• A cobertura de déficits futuros da Previdência Pública e os serviços futuros de
assistência e seguridade social, não previstos no momento, são incluídos nas projeções
fiscais de médio prazo, tendo sido desenvolvidos boletins internos e rotinas de estimação
das despesas primárias previdenciárias, sendo tais projeções utilizadas para compor as
metas que integram o Anexo de Metas Fiscais da LDO;
• Os gastos futuros com saúde pública, não previstos no momento, constam de estudos
internos e, como geram impactos de médio e longo prazos, a STN entende que o ARF não
é o documento apropriado para sua publicação;
• A assunção de passivos de entidades privatizadas não foi tratada no ARF por que não é
comum que tal situação ocorra;
• A análise de eventual insuficiência financeira do Banco Central (Bacen) em cumprir
suas obrigações e de socorro a prejuízos de fluxos de capital privado foi tratada pela STN e
pelo Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão (MP) junto ao Banco Central,
que informou que avaliará internamente a pertinência de inclusão no ARF do PLDO 2020.
64.
Analisando as respostas, observa-se algumas oportunidades de melhoria no Anexo de
Riscos Fiscais, a exemplo de:
• Os itens relacionados no MDF devem ser explicitados nas análises feitas de forma que
fique caracterizado que foram considerados nas projeções e apresentadas no ARF ou no
PAF;
• Os itens considerados de ocorrência improvável poderiam ser incluídos no ARF com
respectivas justificativas para a estimativa de valor nulo para o risco; e
• Há espaço para aperfeiçoamento das informações referentes a riscos oriundos do setor
financeiro.
65.
Desta forma, os itens relacionados pela STN na NT 8/2018 que já constam de estudos
daquela Secretaria devem ser explicitados no ARF, se relativos ao curto prazo, e no ARF ou em
publicação específica, se relativos ao médio e longo prazos. Os itens relativos ao risco do setor
financeiro poderiam ser incluídos oportunamente no ARF.
D) Ausência de avaliação dos riscos relacionados a desastres naturais
66.
Com relação a desastres naturais, apesar de não constarem dados no Anexo V da LDO, a
Lei Orçamentária Anual previu valores nos anos recentes para o programa Gestão de Riscos e de
Desastres (programa 2040). Os valores relacionados a seguir constam do Quadro 6C – Volume 1 das
respectivas LOAs:
• 2018: R$ 787 milhões;
• 2017: R$ 1.058 milhões; e
• 2016: R$ 419 milhões.
Em 2018, as ações deste programa que foram contempladas no orçamento estão
67.
relacionadas na tabela a seguir. A tabela foi extraída do Sistema Integrado de Planejamento e
Orçamento (Siop).
Tabela 7 – Ações do Programa 2040 – Gestão de Riscos e de Desastres – 2018

Ação

Valor (R$)

12QB - Implantação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta
de Desastres Naturais - CEMADEN
20GB - Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - CEMADEN

100.000
19.772.246
16
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20L9 - Informações de Alerta de Cheias e Inundações
20LA - Mapeamento Geológico-geotécnico em Municípios Críticos
com Relação a Riscos Geológicos
15DN - Bases Cartográficas para o Plano Nacional de Gestão de
Riscos e Respostas a Desastres
14RL - Realização de Estudos, Projetos e Obras para Contenção ou
Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões
Marinhas e Fluviais
14UX - Aperfeiçoamento, modernização e expansão dos Sistemas do
Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres – CENAD
22BO - Ações de Defesa Civil
8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil
8348 - Apoio a Obras Preventivas de Desastres
10SG - Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de
Manejo de Águas Pluviais em Municípios Críticos sujeitos a eventos
recorrentes de inundações, enxurradas e alagamentos
8865 - Apoio à Execução de Projetos e Obras de Contenção de
Encostas em Áreas Urbanas (Contenção de Encostas)
Total

4.016.197
5.003.814
390.172
14.500.000
6.454.540
220.208.264
7.363.620
214.446.175
225.325.286
70.000.000
787.580.314

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop)

68.
Como pode-se observar, a maioria das ações é preventiva. A ação que contempla a
ocorrência do risco é a 22BO – Ações de Defesa Civil com dotação inicial de R$ 220.208.264,00 para
o exercício de 2018.
69.
Consoante consta do Relatório de Gestão da Secretaria Nacional de Proteção e de Defesa
Civil (Sedec) referente ao exercício de 2017 (peça 41, p. 792):
A programação orçamentária da Sedec possuía uma particularidade intrínseca a sua atuação até
2016 em que a maioria dos recursos eram provenientes de Créditos Extraordinários cujo objetivo é
financiar as Ações de Resposta e/ou Recuperação – Ação Orçamentária: 22BO. Em 2017, a ação
22BO, deixou de ser atendida por estes Créditos e passou a ter seus recursos provenientes da LOA,
alcançando uma dotação de R$ 1.475.554.029,00.

70.
Conforme mencionado no MDF, riscos repetitivos deixam de ser riscos, devendo ser
tratados no âmbito do planejamento, ou seja, devem ser incluídos na LOA. Esta observação cabe a
todo o tipo de risco, em particular o relativo a desastres naturais. Portanto, é adequado o movimento
realizado de incorporar na LOA os valores da ação orçamentária referente às atividades da Defesa
Civil na resposta a desastres.
71.
Entretanto, os valores alocados inicialmente não têm se mostrado suficientes para atender
às despesas. De acordo com o Relatório de Gestão da Sedec, no exercício de 2017 a dotação inicial da
ação 22BO foi de apenas R$ 196,24 milhões, enquanto a despesa paga atingiu o montante de R$ 1,06
bilhão, acréscimo, portanto, de mais de 540%.
72.
Já para o exercício de 2018, até setembro a dotação inicial da ação 22BO – Ações de
Defesa Civil já havia sido acrescida em mais de 430%, passando de R$ 220,21 milhões para uma
despesa autorizada de R$ 991,68 milhões.
73.
Uma possível explicação para tais variações é a ocorrência de desastres e outros eventos
naturais que demandem ações da Defesa Civil e cujos riscos de ocorrência não foram adequadamente
previstos quando da elaboração da proposta de orçamento anual.
17
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74.
Desse modo, é importante que o Anexo de Riscos Fiscais contemple a análise desses
riscos, não apenas evidenciando os valores mais prováveis, a serem lançados na LOA, mas também as
possíveis variações em relação aos valores mais prováveis.
E) Avaliação da sustentabilidade fiscal de longo prazo
75.
O Anexo V da LDO 2019, por determinação legal, apresenta a evolução da dívida pública
para dois anos após o exercício base, ou seja, 2020 e 2021. Como a dívida apresenta crescimento em
todo o período apresentado no ARF, a sustentabilidade da dívida não pode ser caracterizada neste
horizonte de curto prazo.
76.
O Plano Anual de Financiamento (PAF) relativo a 2018, publicado pela Secretaria do
Tesouro Nacional, apresenta, na página 8, gráfico com projeção da Dívida Bruta do Governo Geral
(DBGG), mostrando que um dos possíveis cenários é a estabilização ao redor de 80% do PIB a partir
de 2024. Este documento pode ser acessado no endereço http://tesouro.gov.br/web/stn/plano-anual-definanciamento.
77.
Adicionalmente, a STN publica atualizações sobre a Dívida Pública Federal no endereço
http://tesouro.gov.br/web/stn/apresentação-para-investidores. Na página 13 da apresentação de
setembro de 2018, é apresentado gráfico com a evolução da DBGG desde 2001 e com projeção até
2027. Nesta projeção, na trajetória mais provável, a DBGG atinge um máximo de 82,4% do PIB em
2023 e passa a cair nos anos seguintes.
78.
Na já mencionada Nota Técnica SEI 8/2018/GERIF/COPEF/SUPEF/STN-MF (peça 22, p.
8), é informado que se encontra em fase final de produção o Relatório de Projeções Fiscais, cuja
publicação está prevista até o fim do ano corrente. Este documento deverá conter análises de médio
prazo e de projeções macrofiscais, assim como o monitoramento da sustentabilidade fiscal de médio
prazo.
79.
Apesar destes documentos apresentarem possíveis cenários para a evolução da dívida, uma
análise de sustentabilidade da dívida deve incluir descrição dos riscos que podem afetar a trajetória da
dívida no futuro, quais as ações que estão previstas e quais as dificuldades de implementação. Nesse
sentido, ainda no presente relatório será analisado, em achado específico (ver item III.7), a necessidade
de haver uma melhor gestão dos riscos de médio e longo prazos à sustentabilidade fiscal.
F) Reserva de contingência
80.
A Reserva de Contingência, conforme já apresentado, é especificada na LRF, art. 5º, que
estipula que a forma de utilização e o montante, definido com base na receita corrente líquida, serão
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, sendo destinada ao atendimento de passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
81.
A LDO 2019, no caput do art. 12, por sua vez, dispõe que a Reserva de Contingência
corresponderá a, no mínimo, 2% da receita corrente líquida (RCL) prevista e destinada a ser utilizada
em eventos fiscais imprevistos, referindo-se a abertura de créditos adicionais para o atendimento de
despesas não previstas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária. Esta é a parte que atende a
especificação da LRF.
82.
Adicionalmente, este mesmo artigo da LDO estatui que a lei orçamentária conterá reservas
específicas para atendimento de programações de emendas individuais e de bancadas estaduais. Por
constarem do mesmo artigo, estas reservas específicas, embora não se destinem a atender riscos e
eventos fiscais imprevistos, terminam por ser abarcadas pela mesma denominação de Reserva de
Contingência.
83.
A memória de cálculo da estimativa da Reserva de Contingência, apresentada na página 49
do Volume II das informações Complementares à LOA 2019, estipula Reserva de Contingência como
sendo, então, o equivalente à soma dessas três parcelas, destinadas a atender: (i) passivos contingentes
18

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DDBE4035002D36AA.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.063736/2019-89

25 Abril 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Quinta-feira

25

TC 018.440/2018-5

e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme determina a LRF; (ii) emendas parlamentares
individuais e (iii) emendas parlamentares de bancada.
84.
O valor da primeira parcela, destinada a atender passivos contingentes e outros riscos e
eventos fiscais imprevistos, é calculada como exatamente 2% da RCL, sendo este o valor mínimo
estipulado no caput do art. 12 da LDO.
85.
Portanto, não há conexão entre os valores estimados como riscos no Anexo de Riscos
Fiscais e os valores provisionados na Reserva de Contingência a título de atendimento a eventos fiscais
não previstos quando da elaboração da LOA.
86.
Desse modo, há espaço para melhoria neste aspecto, devendo os valores dos eventos
apontados como riscos e quantificados no Anexo de Riscos Fiscais serem fonte, ainda que parcial, dos
valores que comporão a Reserva de Contingência, de modo a dar maior efetividade tanto ao Anexo
quanto à Reserva, para que cumpram de modo pleno suas funções previstas na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
87.
Não obstante, em manifestação à versão preliminar do relatório, enviada para comentários
dos gestores, a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) apresentou a seguinte ponderação (peça 31, p.
3):
(...) os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social vem apresentando déficits primários
sistemáticos nos últimos exercícios financeiros, sem perspectiva de reversão deste quadro
para os próximos anos. Ora, nesta situação, demonstra-se extremamente infactível a
elaboração de orçamento contendo reservas ou provisões para eventos imprevistos. A
forma como são tratadas as contingências é por diversas outras maneiras, como créditos
extraordinários ou remanejamentos e repriorizações de programações. A criação de uma
reserva primária ocuparia um espaço desnecessário no orçamento, contribuindo para mais
rigidez no ambiente deficitário apresentado.
88.
Entende-se pertinente a preocupação demonstrada pela SOF, considerando o atual
momento de forte restrição orçamentária. Entretanto, ainda que a médio prazo, faz-se necessário que a
os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos identificados e mensurados no
Anexo de Riscos Fiscais sejam refletidos de alguma forma nas leis orçamentárias anuais, seja por meio
da Reserva de Contingência ou outros a serem estabelecidos. Recomenda-se ao Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, então, a realização de estudos neste sentido.
G) Ausência de quadro-resumo dos riscos fiscais
89.
Outro aspecto em que se percebe lacuna no ARF, é quanto à ausência de um quadro
resumo que apresente, de forma consolidada e clara, os diversos riscos e fatores identificados como
passíveis de afetar a situação fiscal.
90.
A existência de tal quadro resumo, além de conferir maior aspecto gerencial e
transparência ao Anexo de Riscos Fiscais, pode contribuir para definição dos valores que comporão a
Reserva de Contingência, conforme discorrido no item antecedente.
91.
No curso dos trabalhos de auditoria a STN apresentou exemplo de quadro resumo que
poderia ser incluído rotineiramente no Anexo de Riscos Fiscais, o qual se reproduz a seguir.
Figura 6 – Exemplo de quadro resumo a ser incluído no Anexo de Riscos Fiscais – R$ milhões

19
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Base em que o risco fiscal atua
Passivos contingentes da União a regularizar
Dívidas Garantidas pela União
Haveres Financeiros Relacionados a Entes Federativos
Haveres Financeiros não relacionados a entes
federativos
Haveres decorrentes de Programas Específicos
SUBTOTAL
Fundos Constitucionais
Concessões e PPPs
Empréstimos Compulsórios*
SUBTOTAL
TOTAL GERAL

Impacto Primário (P) ou
Financeiro (F)
F
F
F

TC 018.440/2018-5

Tipo de Impacto
Estoque em 2016 Estoque em 2017
potencial
aumenta despesa 99.733,40
102.400,00
aumenta despesa
287.200,90
301.014,80
diminui receita
556.287,50
576.977,30

% do Total
Geral 2017
6%
19%
37%

F

diminui receita

616.187,60

548.631,20

35%

F
F
P
P
P
P
Pe F

diminui receita
aumenta- despesa
aumenta- despesa
aumenta- despesa
-

7.720,90
1.567.130,30
16.288,90
28.507,00
42.200,00
86.995,90
1.654.126,18

8.007,40
1.537.030,70
15.912,10
23.963,00
39.875,10
1.576.905,80

0,50%
97,50%
1%
1,50%
0
2,50%
100%

Fluxos
2018
2019
17.630,00 13.300,00
4.436,10 4.504,90
23.125,40 23.778,30
9.699,30

9.103,90

1.020,70 1.036,30
55.911,50 51.723,40
1.498,90 1.626,80
NI
NI
NI
NI
1.498,90 1.626,80
57.410,40 53.350,20

Seções referentes aos
valores apresentados
Seção 1.1, tabela 2
Seção 1.2, tabelas 3 e 6
Seção 2.1, tabelas 9 e 10
Seção 2.2, tabela 31
Seção 2.2, tabelas 37 e 38
Seção 1.3, tabelas 7 e 8
Seção 4.2, tabela 43
Seção 6
-

Fonte: STN

III.1.3. Causas
92.
Como principal causa para a situação encontrada, pode ser mencionado que o
aperfeiçoamento pelo qual vem passando o processo de elaboração do Anexo de Riscos Fiscais ainda
não chegou ao término, havendo lacunas em relação ao que prevê o Manual de Demonstrativos Fiscais
e a experiência internacional.
93.
Não obstante o processo evolutivo na elaboração do Anexo de Riscos Fiscais nos últimos
anos ainda não ter solucionado todas as insuficiências relatadas, algumas lacunas descritas pelo FMI
em 2016 já foram, total ou parcialmente, resolvidas e outras providências estão em curso, como:
• a STN está mantendo tratativas junto ao Banco Central para incluir no ARF de 2020
maior detalhamento quanto aos riscos oriundos do setor financeiro, mencionados no MDF
como análise de eventual insuficiência financeira do Bacen em cumprir suas obrigações e
de socorro a prejuízos de fluxos de capital privado;
• a STN deverá elaborar até o fim do ano o Relatório de Projeções Fiscais, que deverá
conter análises de médio prazo e de projeções macrofiscais, assim como o monitoramento
da sustentabilidade fiscal de médio prazo.
III.1.4. Efeitos e riscos decorrentes da manutenção da situação encontrada
94.
Apesar de não terem sido encontrado falhas graves, a manutenção da situação encontrada
impediria a contínua melhora da percepção de segurança por parte dos usuários das informações fiscais
de que o governo trata os riscos fiscais de forma transparente e responsável.
III.1.5. Conclusão
95.
A versão do Anexo de Riscos Fiscais referente ao exercício de 2019 apresenta diversas
melhorias em relação às versões anteriores. A situação encontrada é satisfatória, com espaço para
alguns aperfeiçoamentos, de modo a tornar o documento mais abrangente, refletindo todas as
informações previstas no Manual de Demonstrativos Fiscais e também na experiência internacional.
96.
Dentre as lacunas identificadas, destaca-se a inexistência de avaliação e mensuração do
risco de catástrofes naturais e outros eventos que envolvam ações de defesa civil, sendo que o
orçamento destinado a tais ações, nas leis orçamentárias anuais, têm sido insuficientes nos últimos
anos, necessitando de acréscimos ao longo do exercício.
97.
O Anexo carece, ainda, de um resumo da quantificação dos riscos fiscais, contendo
justificativa para a proposta da Reserva de Contingência. A metodologia para a estimativa da Reserva
de Contingência é apresentada nas Informações Complementares ao PLOA e envolve percentual sobre
a Receita Corrente Líquida e provisões para atendimento de emendas parlamentares. O cálculo não
leva em consideração, de fato, os riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme especifica a art. 5º,
inciso III, da LRF e como seria desejável para uma correta gestão de riscos fiscais.
III.1.6. Proposta de encaminhamento
98.

Ante o exposto, propõe-se:
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a) recomendar ao Ministério da Fazenda, em conjunto com o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, que envidem esforços no sentido de aprimorar as informações constantes
do Anexo de Riscos Fiscais, suprindo lacunas existentes, de forma a refletir com maior precisão as
informações previstas no Manual de Demonstrativos Fiscais, notadamente no que se refere ao risco de
catástrofes naturais e outros eventos que demandem ações de defesa civil;
b) recomendar ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que: (i) inclua
no Anexo de Riscos Fiscais das leis de diretrizes orçamentárias, quadro resumo consolidando a
apresentação dos riscos identificados, de modo a conferir maior aspecto gerencial e transparência ao
documento; e (ii) elabore estudos e plano de ação com vistas a que, futuramente, os passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos identificados e mensurados no Anexo de
Riscos Fiscais sejam refletidos de alguma forma nas leis orçamentárias anuais, ainda que parcialmente,
seja por meio da Reserva de Contingência ou outros a serem estabelecidos, comunicando ao TCU, no
prazo de até 120 dias, as providências eventualmente adotadas neste sentido.
III.1.7. Benefícios esperados
99.
Aumentar a percepção de segurança por parte dos usuários das informações fiscais de que
o governo trata os riscos de forma transparente e responsável.
III.2. Achado 2 - Gastos com previdência social e pessoal possuem trajetória crescente e
potencialmente incompatível com a sustentabilidade fiscal de longo prazo
100.
O presente achado se refere à questão de auditoria: ‘Qual o impacto na sustentabilidade
fiscal das receitas e despesas previdenciárias, das despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista,
civil e militar e quais as ações governamentais para mitigá-lo?’
101.
As despesas com benefícios previdenciários e as despesas com pessoal e encargos sociais
crescem acima da inflação, do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e do crescimento das
Receitas Primárias Líquidas (RPL).
102.
Nos últimos dez anos, entre 2007 e 2017, as despesas com benefícios previdenciários
cresceram em média 5,2% ao ano acima da inflação, passando de 35,88% das RPL para 48,26% e de
6,81% do PIB para 8,49%. As despesas com pessoal e encargos sociais cresceram em média 2,9% ao
ano acima da inflação, passando de 22,77% das RPL para 24,60% e de 4,32% do PIB para 4,33%.
103.
Como no Novo Regime Fiscal (NRF), estabelecido pela Emenda Constitucional 95/2016, o
crescimento das despesas de maneira global foi limitado, assim, o aumento acima da inflação destes
dois grupos de despesas obrigará redução equivalente das demais despesas. A continuidade desta
situação pode dificultar o cumprimento do EC 95/2016 e causar prejuízo ao funcionamento dos
serviços prestados à população.
104.
O aumento destas despesas acima do crescimento das RPL, resultando em aumento da
participação na destinação das RPL, dificulta a obtenção de superávits primários por deixar cada vez
menos espaço para as demais despesas e, eventualmente, como vem ocorrendo nos últimos anos, causa
déficits primários, acarretando no aumento da dívida pública.
105.
Nestes últimos dez anos, o resultado primário passou de superávit de 2,12% do PIB, ou
11,16% das RPL, para déficit de 1,89% do PIB, ou 10,76% das RPL, correspondendo a uma
deterioração de 4,01 pontos percentuais (p.p) do PIB, ou de 21,92 p.p. das RPL.
III.2.1. Critérios
106.
Nesta seção, serão descritos os critérios utilizados para identificar os achados a serem
apresentados. O critério da sustentabilidade fiscal é uma necessidade macroeconômica de médio e
longo prazo necessário para impedir que a dívida pública não cresça indefinidamente. Este critério
utiliza o conceito de Resultado Primário. Os demais critérios estão expressos na legislação, mais
21
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especificamente na LC 101/2000 (LRF), na EC 95/2016 e no Art. 167, Inciso III da Constituição
Federal (Regra de Ouro).
Sustentabilidade fiscal
107.
Ao analisar as definições de sustentabilidade fiscal na literatura internacional, pode-se
resumir, de maneira simplificada, como o não crescimento indefinido da dívida pública como
proporção do PIB.
108.
A dívida pública de um período é acrescida dos juros devidos, abatida por resultados
primários superavitários ou acrescida por resultados primários deficitários. Além disso, naturalmente a
proporção da dívida em relação ao PIB diminui com o crescimento e aumenta com a queda deste.
109.
Desta forma, se as despesas crescem consistentemente acima das receitas, os resultados,
que atualmente são deficitários, serão crescentemente deficitários. A dívida, então, é acrescida pelos
déficits e pelos juros. Se o crescimento resultante é maior do que o crescimento do PIB, a proporção da
dívida em relação ao PIB cresce. Se essa condição persistir, potencialmente a dívida tornar-se
insustentável.
Resultado primário
110.
O Manual Técnico de Orçamento (MTO) elaborado pela Secretaria de Orçamento Federal
(SOF) estabelece a ‘classificação por identificador de resultado primário’. Conforme esta classificação,
as receitas e despesas do Governo Federal podem ser divididas em: a) primárias (P), quando seus
valores são incluídos no cálculo do resultado primário; e b) financeiras (F), quando não são incluídas
no citado cálculo.
111.
O Manual de Estatísticas Fiscais, elaborado pelo Banco Central do Brasil define: ‘com a
exclusão do componente financeiro das Necessidades de Financiamento do Setor Público NãoFinanceiro (NFSP), o resultado primário permite avaliar a consistência entre as metas de política
macroeconômicas e a sustentabilidade da dívida, ou seja, da capacidade do governo de honrar com
seus compromissos’.
112.
De forma simplificada, as receitas e despesas primárias podem ser definidas como aquelas
que alteram a dívida líquida pública. As despesas e receitas financeiras não afetam a dívida líquida.
113.
A Receita Primária Líquida (RPL) corresponde ao total das receitas primárias deduzidas
das transferências por repartição de receita feitas aos Estados e Municípios por imposição
constitucional e legal. O Resultado Primário (RP) é obtido pela diferença entre a RPL e a Despesa
Primária Total (DPT).
Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal
114.
Conforme estabelece a LRF no art.1º, §1º, a ‘responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e
despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas
com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito,
inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.’
115.
Os resultados primários são calculados pela diferença entre as Receitas Primárias Líquidas
(RPL) e as Despesas Primárias Totais (DPT).
116.
As despesas com benefícios previdenciários e com pessoal e encargos sociais, que são
despesas primárias, estão, portanto, submetidas às metas de resultados entre receitas e despesas.
Assim, em um ambiente de forte restrição fiscal, aumentos destas despesas acima dos aumentos nas
receitas obrigam à redução das demais despesas para se atingir as metas estabelecidas ou então o
22
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estabelecimento de metas progressivamente deficitárias, que não asseguram a sustentabilidade fiscal
no longo prazo.
Emenda Constitucional 95/2016
117.
A EC 95/2016 estabeleceu o Novo Regime Fiscal, também denominado Teto de Gastos
para as despesas primárias.
118.
O valor base foi calculado a partir das despesas realizadas em 2016. Para os exercícios
seguintes, o valor do teto do ano será calculado pelo valor do ano anterior reajustado pela variação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de doze meses no mês de junho do ano anterior.
119.
Como as despesas com benefícios previdenciários e as com pessoal e encargos sociais são
despesas primárias sujeitas ao teto estabelecido, aumentos em seus valores acima da inflação obrigam
a reduções de outras despesas.
Constituição Federal, art. 167, Inciso III (Regra de Ouro)
120.
A Regra de Ouro brasileira é um dispositivo inscrito na Constituição Federal de 1988,
artigo 167, inciso III, que proíbe que os governos das três esferas, federal, estadual e municipal,
realizem operações de créditos que excedam o montante das suas despesas de capital.
121.
Um dos princípios é o de não se contrair dívida para pagar as despesas correntes. Caso
contrário, implicaria na transferência intergeracional de recursos, uma vez que as gerações futuras
acabariam sendo responsáveis pelo pagamento das despesas correntes feitas pelas atuais gerações.
Apenas as despesas de capital, que representam bens que em tese beneficiam também as futuras
gerações, podem ser financiados por meio do endividamento.
122.
Se as despesas com benefícios previdenciários e as despesas com pessoal e encargos
sociais, que são despesas correntes, crescem acima das receitas correntes, isso pode gerar riscos ao
cumprimento da Regra de Ouro, podendo exigir a redução de outras despesas.
III.2.2. Análise de evidências
123.
Inicialmente, serão apresentados resultados e conclusões de processos já julgados pelo
TCU nos últimos anos, versando sobre os gastos com previdência social e/ou pessoal e encargos
sociais, inclusive o processo que tratou do parecer prévio emitido sobre as contas prestadas pelo
Presidente da República referentes ao exercício de 2017.
124.
Em seguida, são feitas análises a partir do Relatório do Tesouro Nacional (RTN) de julho
de 2018 sobre os efeitos que as despesas com benefícios previdenciários e com pessoal e encargos
sociais causam na sustentabilidade fiscal e nos critérios estabelecidos na LRF, na EC 95/2016 e na
Regra de Ouro.
125.
Ao final, são apresentadas observações sobre o assunto aqui tratado contidas na Nota
Técnica 19905/2018-MP encaminhada ao TCU em resposta ao ofício de requisição, que solicitou à
SOF/MP para, entre outras questões, relacionar os principais desafios à sustentabilidade fiscal do país
no médio e longo prazo.
A) Processos recentes do TCU que versam sobre Previdência Social
A. 1) Processo TC 015.529/2010-0
126.
O processo TC 015.529/2010-0, destinado a coletar informações que viessem a subsidiar
futuras fiscalizações do TCU a respeito das receitas, despesas, resultados contábeis e panoramas
referentes à Previdência Social Brasileira, resultou no Acórdão 2059/2012-TCU-Plenário, relator
Ministro José Múcio Monteiro.
23
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127.
Com os dados levantados neste processo, na data base de dezembro de 2009, o TCU
concluiu que não há equilíbrio financeiro e atuarial nos sistemas previdenciários dos militares e
servidores civis da União.
128.
O sistema de previdência dos militares das Forças Armadas apresentou, em 2009, déficit
de R$ 20,6 bilhões, sem perspectivas de equilíbrio, nem no longo prazo.
129.
O sistema de previdência dos servidores civis – Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS) apresentou déficit de R$ 26,4 bilhões em 2009 e o equilíbrio, no longo prazo, depende,
crucialmente, da aprovação dos normativos que estabelecem as regras para a criação da previdência
complementar, do regime próprio, dos fundos de financiamento e do órgão gestor único.
130.
O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) apresentou déficit em 2009 de R$ 42,9
bilhões com crescimento das despesas superior ao crescimento da economia brasileira, resultante
principalmente, de evasão fiscal, déficit rural, renúncias de receitas previdenciárias, política de
aumento do salário mínimo e déficit urbano.
A.2) Processo TC 001.040/2017-0
131.
O processo TC 001.040/2017-0, relativo ao levantamento de auditoria destinado a apurar
informações para qualificar o debate acerca do financiamento da previdência, em especial o RGPS, o
RPPS e encargos da União com militares e seus pensionistas, resultou no Acórdão 1295/2017-TCUPlenário, relator Ministro José Múcio Monteiro.
132.
Com os dados levantados neste processo, o TCU concluiu que as despesas da seguridade
social superaram as receitas arrecadadas, após incidência da Desvinculação de Receitas da União
(DRU), em todos os exercícios examinados, de 2007 a 2016, exigindo aportes de recursos adicionais
do Tesouro Nacional. Houve agravamento desse descompasso entre receitas e despesas da seguridade
a partir do ano de 2014.
133.
A tabela a seguir mostra esta evolução. Os dados referem-se ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS civis e outras), que inclui
os servidores civis da União e outros como os policiais civis, policiais militares e integrantes do Corpo
de Bombeiros Militar do Distrito Federal e outros casos especiais, e o regime de inatividade dos
militares e seus pensionistas. As receitas relativas aos militares se referem apenas a 7,5% do soldo dos
ativos e inativos para custeio das pensões militares, não havendo contribuição para a inatividade. Os
valores foram corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para 2016 para
fornecer comparação sem a influência da inflação ocorrida no período.
Tabela 8 – Receitas, despesas e resultados financeiros dos regimes de previdência
Em R$ bilhões corrigidos pelo INPC para 2016

Ano
RGPS
Arrecadação
Líquida
Benefícios do
RGPS
Resultado

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

248,31 271,30 290,35 317,59 347,30 366,76 386,98 400,29 373,32 358,14
327,68 331,43 358,73 381,85 397,51 421,05 449,79 467,53 464,78 507,87
-79,37 -60,13 -68,38 -64,26 -50,21 -54,30 -62,81 -67,25 -91,46

149,73

RPPS civil
Receita civil
22,81 26,69 29,53 31,18 31,94 30,57 30,96 31,94 31,44 30,69
Despesa civil
61,78 64,19 71,61 78,70 80,76 78,77 72,48 72,55 69,92 69,58
Resultado civil -38,96 -37,50 -42,08 -47,52 -48,82 -48,20 -41,52 -40,61 -38,49 -38,89
RPPS militares
24
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Ano
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Receita militar
2,31
2,51
2,68
2,80
2,86
2,66
2,73
2,78
2,82
2,93
Despesa militar 31,23 33,22 35,60 32,06 31,02 31,02 36,40 37,77 37,47 37,00
Resultado
-28,92 -30,71 -32,92 -29,26 -28,16 -28,36 -33,67 -34,99 -34,65 -34,07
militar
RPPS outras
Receita (outras)
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesa (outras)
3,80
3,80
4,16
4,20
Resultado
-3,79 -3,80 -4,15 -4,20
(outras)
Agregado
Receitas
273
300
323
352
382
400
421
435
408
392
Despesas
421
429
466
493
509
531
562
582
576
619
Resultado
-147
-128
-143 -141
-127
-131
-142
-147
-169
-227
Fonte: Anexo VIII do relatório que embasa o Acórdão 1295/2017-TCU-Plenário - Processo TC 001.040/2017-0

134.
A figura a seguir apresenta a variação percentual das receitas, despesas e resultado
agregado dos regimes previdenciários quando se comparam os valores referentes ao exercício de 2016
em relação à 2007.
Gráfico 1 – Variação dos componentes do resultado previdenciário no período 2007 x 2016 (corrigidos
pelo INPC)

Fonte: Relatório que embasa o Acórdão 1295/2017-TCU-Plenário - Processo TC 001.040/2017-0

135.
O trabalho concluiu, assim, que o agravamento do desequilíbrio entre receitas e despesas
decorreu, em grande medida, do RGPS, cujas despesas aumentaram 55% no período, sem o
proporcional crescimento de suas receitas, que aumentaram apenas 44%, o que elevou sua necessidade
de financiamento em 89%. As despesas do RPPS (civis e outras) e do RPPS (militares), por sua vez,
cresceram menos (19% e 18%) e suas necessidades de financiamento aumentaram 11% e 18%,
respectivamente, em termos reais.
136.
Em 2016, o déficit do RPPS (civis, militares e outras), embora expressivo em termos
absolutos, R$ 43 bilhões para civis e outras e R$ 34 bilhões para militares, manteve-se relativamente
estável como proporção do PIB no período.
25
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137.
O RGPS foi o único regime cujas despesas cresceram em relação ao PIB na comparação
entre 2007 e 2016, passando de 6,81% para 8,10%. Esse crescimento ocorreu após 2011, quando a
despesas do RGPS chegaram a representar 6,43% do PIB, e foi mais expressivo nos exercícios de 2015
e 2016, nos quais aumentou em 0,45% e 0,84% do PIB, respectivamente. Esse substancial crescimento
pode ser explicado, em parte, pelo forte período recessivo observado no Brasil nos exercícios de 2015
e 2016, nos quais a economia do país recuou 7,2% e o desemprego avançou. As despesas do RGPS
cresceram em velocidade superior aos demais regimes nos dez anos observados, bem como mais que a
inflação e, na maior parte dos exercícios, em taxas mais altas que o PIB.
138.
Considerando que mais de 80% das despesas previdenciárias em 2016 são oriundas do
RGPS, a velocidade de crescimento dessas despesas tem efeitos significativos no resultado financeiro
da previdência.
139.
No RGPS, embora a maior parte das despesas sejam caracterizadas como urbanas, chama a
atenção o crescimento da participação das despesas rurais de 19,8% para 22,5% de 2007 a 2015, com
leve recuo em 2016, sobretudo considerando que as receitas dessa clientela são bastante reduzidas.
Enquanto a clientela urbana apresentou superávit em sete dos dez anos analisados, a clientela rural
apresentou expressivos déficits em todo o período, cabendo menção que essas distinções entre
segmento rural e urbano são para fins gerenciais e de transparência, e que o resultado do regime é feito
de forma agregada.
140.
Os gráficos a seguir mostram como se comportaram as receitas, as despesas e os resultados
dos diversos regimes previdenciários em 2016.
Gráfico 2 – Componentes do Resultado Previdenciário em 2016
R$ bilhões

Fonte: Relatório que embasa o Acórdão 1295/2017-TCU-Plenário - Processo TC 001.040/2017-0

141.
Como pode-se observar, o resultado em 2016 foi deficitário em R$ 226,89 bilhões, sendo
que o déficit do RGPS foi de R$ 149,73 bilhões, correspondendo a 66% do total.
142.
Neste processo foi também identificado que os itens classificados como Assistência Social
representaram 15% em 2015 e 12% em 2016 das despesas empenhadas na Seguridade Social. Estes
itens são classificados no Relatório do Tesouro Nacional (RTN) como Outras Despesas Obrigatórias.
A.3) Processo TC 022.354/2017-4
143.
O processo TC 022.354/2017-4, de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, ainda
não julgado, tem por um de seus objetivos identificar os riscos relacionados à judicialização dos
benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). No Acórdão 2125/2018-TCU-Plenário, foi
autorizada a divulgação do relatório produzido.
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144.
O relatório conclui que, no exercício de 2017, foram pagos em torno de R$ 92 bilhões em
benefícios mantidos em decorrência de decisões judiciais, o que representa 15,1% da despesa total com
benefícios previdenciários e assistenciais naquele ano.
145.
Para a instrução dos processos judiciais cujo tema é previdência, são utilizadas estruturas
da Justiça Federal, da PGF, do INSS e, algumas vezes, da Defensoria Pública da União (DPU), entre
outros órgãos. Foi estimado que essa estrutura custou aos cofres públicos cerca de R$ 4,6 bilhões em
2016.
146.
O processo apresenta sugestões para diminuir a quantidade dos benefícios concedidos por
medidas judiciais, mas não faz estimativa do valor que poderia ser economizado com a adoção das
providências sugeridas.
147.
Como a situação não é nova, os valores gastos com benefícios previdenciários já levam em
consideração esses valores. No entanto, pode haver oportunidades de melhoria e de redução de gastos
futuros. A questão das decisões judiciais que impactam as finanças da União ainda será analisada com
maior detalhamento no presente relatório (ver tópico III.6.2.E).
A.4) Parecer prévio do TCU sobre as contas prestadas pelo Presidente da República referentes
ao exercício de 2017
148.
O parecer prévio sobre as contas prestadas pelo Presidente da República referente ao
exercício de 2017 foi objeto do processo TC 012.535/2018-4, relator Min. Vital do Rêgo, resultando
no Acórdão 1322/2018-TCU-Plenário.
149.
No parecer foi emitido alerta ao Poder Executivo no sentido que a manutenção do
crescimento das despesas previdenciárias e com pessoal acarreta risco de descumprimento da EC
95/2016, teto de gastos, uma vez que para cumprimento do limite estabelecido devem ser restringidas
despesas a um nível tal que comprometeria a prestação de serviços públicos essenciais à população.
150.
O gráfico a seguir apresenta possível evolução para os próximos anos das despesas
primárias submetidas ao teto estabelecido pela EC 95/2016. Os valores correspondem às somas móveis
de doze meses corrigidos pelo IPCA de março de 2018. A partir de 2018, o teto de gastos é mantido
constante em termos reais, as despesas com pessoal e encargos e outras despesas obrigatórias são
mantidas constantes e as despesas previdenciárias crescem conforme observado ao longo de 2016. As
despesas discricionárias são calculadas com o montante que restaria até se atingir o teto da EC 95.
Gráfico 3 – Projeção das despesas primárias limitadas ao teto da EC 95/2016
R$ milhões de março de 2018
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Fonte: Parecer Prévio do TCU relativo às contas de 2017 – TC 012.535/2018-4 – Acórdão 1322/2018 – TCU - Plenário
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151.
Por essa projeção, estima a instrução que acompanha o Parecer Prévio do TCU, que as
despesas discricionárias teriam que ser anuladas até março de 2024 para que o teto de gastos seja
cumprido. Como esta condição não pode ser atendida sem a total paralisação das atividades da
administração pública federal, o teto poderia ser descumprido já em 2020, quando essas despesas
teriam que ser reduzidas à metade do realizado em 2017.
Cabe ressaltar, no que se refere às despesas com pessoal, que a premissa adotada na
152.
simulação, de que sejam mantidas constantes em termos reais, se revela de difícil consecução.
153.
Conforme dados do Relatório do Tesouro Nacional (RTN), as despesas com pessoal do
Poder Executivo apresentaram, em 2017, um crescimento nominal de 12,5%.
154.
Mencione-se, ainda, que no exercício de 2016 foram aprovados aumentos remuneratórios
escalonados para os servidores dos Poderes Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público da
União.

B) Análises a partir dos dados do Relatório do Tesouro Nacional de julho de 2018
155.
A evolução dos resultados fiscais ao longo de um período pode ser analisada utilizando-se
valores correntes, valores corrigidos por um fator deflacionário, em percentuais do PIB, em
percentuais da Receita Primária Líquida ou de suas participações relativas.
156.
Os valores correntes, apesar de serem aqueles que foram realmente observados, podem
prejudicar a percepção de crescimento ou de queda por estarem afetados pela inflação.
157.
Os valores corrigidos permitem melhor observação desta evolução por eliminarem o efeito
inflacionário e, como o teto estabelecido pela EC 95/2016 é corrigido anualmente pela inflação, os
valores deflacionados permitem observar melhor quais componentes das despesas pressionam mais o
referido teto.
158.
Os percentuais sobre o PIB permitem uma visão adicional de como evolui o peso das
despesas sobre a renda nacional. Se a economia está crescendo e se as despesas crescem em taxas
inferiores, então estas proporções se reduzem. Por outro lado, se a economia se contrai, mesmo
despesas constantes resultam em aumento dessas proporções. Estes percentuais não permitem,
portanto, identificar a influência das despesas nos resultados fiscais.
159.
Os percentuais sobre a Receita Primária Líquida permitem saber como as despesas afetam
o resultado primário, que é calculado pela diferença entre a Receita Primária Líquida e as Despesas
Primárias. A evolução das participações relativas no total das despesas permite avaliar quais grupos de
despesas mais pressionam os resultados fiscais.
B.1) Análise da evolução dos valores corrigidos pelo IPCA
160.
O gráfico a seguir apresenta a evolução, mês a mês, das despesas corrigidas pelo IPCA, a
valores de julho de 2018. As despesas previdenciárias apresentam crescimento real em todo o período
analisado. As despesas totais cresceram entre 2014 e 2015, mas em 2017 voltam próximas ao patamar
verificado em 2014. Logo, o aumento das despesas previdenciárias e com pessoal em 2017 foi
compensado por reduções em outras despesas obrigatórias e em despesas discricionárias.
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Gráfico 4 – Evolução das despesas em valores corrigidos pelo IPCA
Valores em R$ bilhões de julho de 2018

Fonte: RTN de julho de 2018 – Tabela 1.1-A

161.
Nos últimos dez anos, entre 2007 e 2017, todos os grupos de despesas cresceram acima da
inflação. As despesas totais cresceram ao ano em média 4,4% acima da inflação. Os grupos que mais
cresceram foram as denominadas ‘Demais Despesas Obrigatórias’, que cresceram em média 6,1%
ao ano acima da inflação e as despesas com benefícios previdenciários, que cresceram 5,2% em termos
reais. As despesas discricionárias cresceram 3,5% ao ano e as com pessoal e encargos Sociais
cresceram 2,9% ao ano.
162.
A partir de 2015 observa-se leve trajetória descendente das despesas totais, apesar das
despesas com benefícios previdenciários continuarem sua trajetória de crescimento muito acima da
inflação. Neste período as despesas totais caíram em média 0,8% ao ano em termos reais. As despesas
com benefícios previdenciários foram as que mais cresceram, com média de 6,7% ao ano acima da
inflação. As despesas com pessoal e encargos sociais continuaram a crescer 2,9% em média ao ano.
Em compensação houve queda média anual de 16,2% no item ‘Outras Despesas Obrigatórias’ e de
5,9% nas despesas discricionárias.
163.
Pelas projeções feitas no PLOA 2019, as despesas com benefícios previdenciários e com
Pessoal e Encargos Sociais deverão crescer em valores correntes 6,5% entre 2017 e 2018 e 7,5% entre
2018 e 2019. Em ambos os períodos, o crescimento é bem superior à inflação prevista de 4,2% em
ambos os anos.
B.2) Análise da evolução dos valores como percentuais do PIB
164.
O gráfico a seguir apresenta a evolução das despesas como percentual do PIB. Como pode
ser observado, no período recente as despesas totais crescem de modo mais acelerado a partir de 2011,
mas, em 2017, voltam a patamares semelhantes aos verificados em 2015, principalmente em função da
ligeira recuperação da economia. O aumento das despesas com benefícios previdenciários e com
pessoal e encargos sociais, que mantiveram a trajetória crescente em 2016 e 2017, foi compensado por
reduções em outras despesas obrigatórias e nas despesas discricionárias.
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Gráfico 5 – Evolução das despesas como percentual do PIB

Fonte: RTN de julho de 2018 – Tabela 4.1

165.
Nos últimos dez anos, entre 2007 e 2017, todas as despesas aumentaram suas participações
como proporção do PIB. A participação das despesas com benefícios previdenciários cresceu 1,68 p.p.
no período, a das outras despesas obrigatórias cresceu 0,74 p.p., a proporção das despesas
discricionárias aumentou 0,20 p.p. e a das despesas com pessoal e encargos sociais ficou praticamente
estável, com crescimento de 0,01 p.p. no período.
166.
Isso resultou no crescimento de 2,63 p.p. da participação das despesas totais no PIB. Neste
mesmo período, as Receitas Primárias Líquidas (RPL) tiveram queda de 1,38 p.p. como proporção do
PIB. A consequência foi a deterioração do resultado fiscal de 4,01 p.p., passando de superávit de
2,12% do PIB para déficit de 1,89% do PIB.
167.
Nos anos recentes, a partir de 2015, as despesas totais ficaram quase estáveis como
proporção do PIB, com crescimento de 0,08 p.p. A proporção das despesas com benefícios
previdenciários continuou sua trajetória de alto crescimento com 1,22 p.p. no período e a das despesas
com pessoal e encargos sociais apresentou crescimento de 0,35 p.p. A compensação foi com a queda
de 1,12 p.p. na proporção das outras despesas obrigatórias e de 0,37 p.p na proporção das despesas
discricionárias.
168.
Pelos números apresentados no PLOA 2019, as despesas com benefícios previdenciários e
com pessoal e encargos sociais deverão crescer, como proporção do PIB, 0,11 p.p entre 2017 e 2018 e
0,03 p.p entre 2018 e 2019. Elas passarão de 12,82 % do PIB em 2017, para 12,93% em 2018 e
12,96% em 2019.
B.3) Análise da evolução dos valores como proporção das Receitas Primárias Líquidas (RPL)
O gráfico a seguir apresenta a evolução das despesas primárias como proporção da
169.
Receitas Primárias Líquidas (RPL). A partir de 2014, as Despesas Primárias Totais (DPT)
ultrapassaram 100% das RPL, resultando em déficits primários. Este percentual atingiu 110,7% em
2017. Naquele ano, as despesas com benefícios previdenciários atingiram 48,26% das RPL e as
despesas com pessoal e encargos sociais atingiram 24,60% das RPL. As duas somadas representaram,
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portanto, 72,85% das RPL e, como as demais despesas demandaram 37,91% das RPL, ocorreu déficit
equivalente a 10,7% das RPL.
Gráfico 6 – Despesas Primárias como proporção das Receitas Primárias Líquidas

Fonte: RTN de julho de 2018 – Tabela 4.1

170.
Nos últimos dez anos, entre 2007 e 2017, todas as despesas aumentaram suas participações
nas RPL. As despesas com benefícios previdenciários cresceram a participação em 12,38 p.p., as
outras despesas obrigatórias cresceram 5,07 p.p., as despesas discricionárias aumentaram 2,65 p.p. e as
com pessoal e encargos sociais, 1,83 p.p. Isso resultou no crescimento de 21,92 p.p. da participação
das despesas totais nas RPL. A consequência foi a deterioração do resultado fiscal de 21,92 p.p. das
RPL, que passou de superávit de 11,16% a déficit de 10,76% das RPL.
171.
Nos anos recentes, a partir de 2015, as despesas totais caíram 0,87 p.p. como proporção das
RPL. A proporção das despesas com benefícios previdenciários, entretanto, continuou sua trajetória de
alto crescimento, com 6,45 p.p. A proporção das despesas com pessoal e encargos sociais apresentou
crescimento de 1,73 p.p. no período. A compensação foi com a queda de 6,64 p.p. na proporção das
outras despesas obrigatórias e de 2,41 p.p na proporção das despesas discricionárias.
172.

As despesas obrigatórias que mais caíram a partir de 2015 foram:
• Subsídios, Subvenções e Proagro, queda de 3,51 p.p;
• Compensação ao RGPS pelas desonerações da folha de pagamentos, queda de 1,23 p.p;
• Complemento do FGTS, queda de 1,17 p.p.

173.

Todas as despesas discricionárias caíram a partir de 2015. As que mais caíram foram:
• Programa de Aceleração do Desenvolvimento (PAC), queda de 1,97 p.p; e
• Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), queda de 1,67 p.p.

174.
O crescimento de despesas acima das receitas acarreta em dificuldade crescente para
cumprimento do teto de gastos estabelecido pela EC 95/2016 e da Regra de Ouro existente na
Constituição Federal, além de dificultar a fixação de metas fiscais que sejam compatíveis com
trajetória de estabilidade ou decréscimo da dívida pública.
B.4) Análise dos grupos de despesas como proporções do total de despesas
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175.
Os gráficos a seguir apresentam o comportamento em 2007 e em 2017, portanto com dez
anos de intervalo, das participações dos grupos de despesas no total dos dispêndios.
176.
Os grupos com maiores participações, despesas com benefícios previdenciários e despesas
com pessoal e encargos sociais, mantiveram a participação de 66% do total das despesas primárias,
havendo, contudo, decréscimo de 4 p.p. das despesas com pessoal e encargos sociais e acréscimo do
mesmo montante nas despesas com benefícios previdenciários.
177.
Situação semelhante ocorreu com os dois outros grupos. O de outras despesas obrigatórias
e das despesas discricionárias, que mantiveram a participação de 34% no total das despesas primárias,
havendo, entretanto, decréscimo de 2 p.p. nas discricionárias e acréscimo do mesmo montante em
outras despesas obrigatórias.
178.
Este comportamento é resultado do aumento das despesas com benefícios previdenciários e
das outras despesas obrigatórias em ritmo superior ao crescimento das despesas primárias totais, do
exercício de 2017 em comparação ao exercício de 2007.
179.
Desta forma, apesar de todos os grupos de despesas terem crescido acima da inflação no
período, as despesas que aumentaram a participação são as que causam maior pressão para a obtenção
de superávits primários, demandando aumentos expressivos das RPL ou redução das demais despesas.

Gráfico 7 – Despesas Primárias em 2007 (em R$ milhões correntes)

Fonte: RTN de julho de 2018 – Tabela 4.1
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Gráfico 8 – Despesas Primárias em 2017 (em R$ milhões correntes)

Fonte: RTN de julho de 2018 – Tabela 4.1

C) Manifestação da SOF em resposta a ofício de requisição - Nota Técnica 19905/2018-MP
180.
No curso dos trabalhos de auditoria foi solicitado à Secretaria de Orçamento Federal
(SOF), por meio do Ofício 003-231/TCU/Semag (peça 9), que se manifestasse sobre quais seriam, na
visão daquele órgão, os principais desafios à sustentabilidade fiscal que o país enfrenta no médio e
longo prazos.
181.
Em resposta a SOF emitiu a Nota Técnica 19905/2018-MP (peça 10, p. 4-8), elencando
diversos aspectos que se constituem em riscos à sustentabilidade fiscal, dentre os quais alguns que
possuem relação com os temas abordados no presente tópico deste relatório. São eles (peça 10, p.4-5):
• redução/controle do ativismo judiciário na definição dos direitos e valores a pagar;
• reforma da Previdência Social – incluindo o Regime Geral e os Regimes Próprios dos
Servidores Públicos Civis, instituir algum tipo de regime previdenciário para os militares,
respeitando as particularidades destes regimes;
• revisão da estrutura de remuneração dos servidores públicos federais, de forma a se
recuperar a ideia do ‘subsídio remuneratório’, acabando com os pagamentos extra tetos e
também com os pagamentos extra orçamentários hoje existentes;
• instituição de um teto remuneratório realmente único e válido para todos os Poderes,
inclusive com a desvinculação das remunerações dos salários do Supremo Tribunal
Federal, com os demais salários do próprio Judiciário e dos demais Poderes.
III.2.3. Causas
182.
Os riscos à sustentabilidade fiscal, ao cumprimento do teto estabelecido pela EC 95/2016,
ao cumprimento das metas fiscais da LRF e ao cumprimento da Regra de Ouro aqui apresentados são
decorrência do crescimento das despesas com benefícios previdenciários e das despesas com pessoal e
encargos sociais acima da inflação e acima do ritmo de crescimento das receitas.
183.
As propostas feitas durante a discussão da LDO 2019 para cancelar aumentos salariais ou
contratação de novos servidores não foram aprovadas. A LOA 2019 prevê gastos com pessoal e
encargos sociais de R$ 325.859,5 milhões. O crescimento destes gastos é superior ao crescimento
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previsto do PIB, fazendo com que sua participação passe de 4,36% do PIB em 2018 para 4,38% em
2019.
184.
A Proposta de Emenda Constitucional versando sobre a reforma do sistema previdenciário
(PEC 287/2016) se encontra paralisada no Congresso Nacional. Conforme dados da Câmara dos
Deputados, a última ação legislativa foi em 14/12/2016, quando foi aprovado o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).
185.
A LOA 2019 prevê gastos com benefícios previdenciários de R$ 637,9 bilhões. O
crescimento desta despesa também é superior ao crescimento previsto do PIB, fazendo com que a
participação passe de 8,57% do PIB em 2018 para 8,58% em 2019.
186.
A Medida Provisória 805/2017, que previa, dentre outros, o aumento da alíquota de
contribuição previdenciária dos servidores públicos da União, foi suspensa em caráter liminar pelo
Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, no dia 18/12/2017, no âmbito da Ação
Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) 5809. Posteriormente, em abril de 2018, a citada medida
provisória perdeu sua eficácia por não ter sido convertida em lei em tempo hábil. A conversão da
medida em lei acarretaria no aumento de receitas e, consequentemente, redução do déficit do regime
próprio de previdência.
III.2.4. Efeitos e riscos decorrentes da manutenção da situação encontrada
187.
A manutenção da situação como reportada, implicará em crescente dificuldade de
cumprimento do teto de gastos estabelecido pela EC 95/2016, da Regra de Ouro e de metas fiscais que
sejam compatíveis com a estabilização da dívida pública.
188.
Ademais, há risco de paralização dos serviços públicos prestados pela União em
decorrência da necessidade de redução das outras despesas obrigatórias e das despesas discricionárias
para que seja possível o cumprimento da legislação.
189.
Por outro lado, eventual descumprimento da legislação que limita os gastos implica em
manutenção da trajetória de crescimento da dívida pública, sendo incompatível com a sustentabilidade
fiscal de longo prazo.
III.2.5. Conclusão
190.
Como observado no Parecer Prévio do TCU sobre as Contas Prestadas pelo Presidente da
República referentes ao exercício de 2017, a manutenção da atual dinâmica de expansão das despesas
obrigatórias, em especial das despesas previdenciárias e das despesas com pessoal, acarreta riscos
iminentes e significativos de descumprimento dos limites estabelecidos pela Emenda Constitucional
95/2016 e/ou de grave comprometimento da capacidade operacional dos órgãos federais para a
prestação de serviços públicos essenciais aos cidadãos.
191.
Os dados do Relatório do Tesouro Nacional mostram que, nos últimos dez anos, todos os
grupos de despesas cresceram acima da inflação, acima do crescimento do PIB e acima do crescimento
das RPL. Nos últimos anos, entre 2015 e 2017, as despesas com benefícios previdenciários e as
despesas com pessoal e encargos sociais continuaram crescendo acima da inflação, do PIB e das RPL,
forçando a redução equivalente em outras despesas obrigatórias e nas despesas discricionárias para
atingir as metas de resultados fiscais estabelecidas na LDO 2017 e para limitar as despesas de 2017 ao
teto estabelecido pela EC 95/2016.
192.
O mesmo RTN mostra que as despesas com benefícios previdenciários mais as de pessoal
e encargos sociais representaram 66% das despesas primárias totais em 2017 e que, nos últimos dez
anos, as despesas com benefícios previdenciários cresceram em média 5,2% ao ano acima da inflação
e as despesas com pessoal mais encargos cresceram em média 2,9% acima da inflação. Mesmo que o
PIB cresça 2,5% acima da inflação nos próximos anos, caso estas despesas continuarem a crescer de
acordo com o que foi observado, elas irão absorver parcelas crescentes do PIB.
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193.
Apesar do crescimento das despesas com pessoal, o Relatório de Gestão Fiscal do 1º
Quadrimestre de 2018 constatou que as despesas de pessoal referentes aos últimos 12 meses
alcançaram 28,123% das Receitas Correntes Líquidas, obedecendo aos limites estabelecidos na LRF.
O limite máximo é de 37,90%, conforme incisos I, II e III do art. 20 e o limite prudencial é de 36,01%,
conforme parágrafo único do art. 22.
194.
Os dados apresentados no RTN de julho de 2018, tabela 4.1 daquele relatório, mostram
que o déficit primário de 2017 foi de 1,9% do PIB. A LOA 2019 prevê déficit primário de 2,29% do
PIB em 2018 e de 1,87% do PIB em 2019. O Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2018, elaborado
pela STN/MF, prevê crescimento da Dívida Bruta do Governo Geral de 74,8% do PIB em 2018 para
76,8% do PIB em 2019. As projeções do PAF são de crescimento da proporção da dívida em relação
ao PIB até 2024, quando esta proporção poderá alcançar 79,6% do PIB.
195.
Diante deste contexto, a proposta de encaminhamento é no sentido de alertar o Poder
Executivo sobre a potencial incompatibilidade entre o ritmo de crescimento das despesas com
benefícios previdenciários e pessoal e a sustentabilidade fiscal de longo prazo, na forma detalhada no
item subsequente.
III.2.6. Proposta de encaminhamento
196.

Ante o exposto, propõe-se:

a) alertar o Poder Executivo, com fulcro no art. 1º, § 1º e no art. 59, § 1º, inciso V, ambos
da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a manutenção da atual dinâmica
de expansão das despesas obrigatórias, em especial das despesas previdenciárias e das despesas com
pessoal, apresenta trajetória potencialmente incompatível com a sustentabilidade fiscal de longo prazo,
acarretando riscos significativos de impactar as condições econômicas do país e comprometer a
capacidade operacional dos órgãos federais para a prestação de serviços públicos essenciais aos
cidadãos.
III.2.7. Benefícios esperados
197.
Como benefícios esperados do controle do crescimento das despesas com pessoal,
encargos e benefícios previdenciários, espera-se a redução do déficit primário, objetivando a
sustentabilidade fiscal de longo prazo, com a manutenção dos serviços públicos prestados pela União à
sociedade.
III.3. Achado 3 - A deterioração da situação fiscal dos estados e municípios pode afetar as
finanças da União.
198.
A deterioração da situação fiscal de estados e municípios tem potencial para afetar as
finanças da União. Nos últimos anos o quadro das finanças dos entes subnacionais se agravou,
principalmente em função do crescimento real das despesas com pessoal ativo e inativo e redução das
receitas próprias e de transferências obrigatórias em decorrência da crise econômica.
199.
Segundo identificado no presente trabalho, em dezembro de 2017 o estoque de garantias
prestadas pela União em operações de crédito de estados e municípios atingia o montante de
R$ 233,35 bilhões. Também ao final de 2017, o saldo da dívida dos entes subnacionais com a União
somava cerca de R$ 542,50 bilhões. Portanto, observa-se que há alta exposição do Governo Central à
situação dos demais entes da federação.
200.
O risco é evidenciado à medida que, quando a União é chamada a honrar as garantias
prestadas, tem havido, por meio de decisões judiciais, óbices à execução das contragarantias. Com
relação ao ativo representado pelas dívidas que entes subnacionais possuem com a União, oriunda da
federalização das dívidas ocorrida na década de 90, observa-se que a recente aprovação de legislação
35
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determinando a repactuação das condições originais dos contratos trouxe relevante impacto às contas
do Governo Central.
201.
Compõem ainda o quadro de possível comprometimento às finanças da União, a
possibilidade de a situação fiscal dos estados atingir tal grau de deterioração que inviabilize a
prestação dos serviços básicos à população. Neste Contexto, a União poderia ser levada a intervir
nestas unidades da Federação, consoante previsto no art. 34 da Constituição Federal e a exemplo do
que ocorreu recentemente na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.
202.
Por fim, há que se considerar, ainda, que o agravamento das condições fiscais de estados
e municípios leva ao aumento de pressões para que haja socorro financeiro da União, a exemplo da
Medida Provisória 815/2017, que determinou a transferência de R$ 2 bilhões aos municípios.
III.3.1. Critério
203.
Identificou-se os seguintes critérios, no tocante ao limite da dívida consolidada dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios:
a) art. 52, inc. VI, da Constituição Federal;
b) art. 30, inc. I, da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); e
c) art. 3º, inc. I, da Resolução 40/2001 do Senado Federal.
204.
Identificou-se ainda, os seguintes critérios relacionados ao limite de despesas com
pessoal em função da receita corrente líquida dos entes federados:
a) art. 169 da Constituição Federal; e
b) arts. 19 e 20 da LRF.
III.3.2. Análise de evidências
205. No curso dos trabalhos de auditoria foram identificadas evidências de que há risco de as contas
públicas da União serem afetadas em função da atual situação fiscal dos entes subnacionais.
206.
Informações acerca da situação econômica, financeira e previdenciária de estados,
Distrito Federal e municípios, comprovam substancial deterioração fiscal destes entes nos últimos
exercícios, levando inclusive ao aumento do nível de endividamento por meio da celebração de
operações de crédito junto instituições de financiamento, com participação também de bancos públicos
federais.
Para identificação desse desequilíbrio fiscal, fez-se consulta aos Boletins de Finanças
207.
dos Entes Subnacionais, publicados anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Fazenda – STN/MF (peças 43 e 44), os quais apresentam panorama fiscal e econômico dos estados e
dos municípios com população superior a 100 mil habitantes.
208.
Vale ressaltar que tais boletins não consolidam dados de todos os entes públicos
subnacionais. Ainda assim, referida publicação é de extrema relevância, uma vez que demonstra
quadro de desequilíbrio fiscal pelo qual tem passado os entes subnacionais ao longo dos últimos
exercícios. Os dados mais recentes apresentados pelos boletins constam da 2ª edição, publicada em
2017, que acumula informações até o encerramento do exercício de 2016.
209.
Analisou-se, ainda, o Anexo V da Lei 13.707/2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2019), que trata dos riscos fiscais da União, e no qual consta avaliação dos passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, as garantias e contragarantias
prestadas pelo Tesouro Nacional.
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210.
A auditoria teve como fonte, também, a jurisprudência desta Corte acerca do tema, a
exemplo do Acórdão 1.322/2018-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, que trata da
apreciação conclusiva sobre as Contas do Presidente da República referentes ao exercício de 2017.
211.
No mesmo sentido, merece destaque o recente Acórdão 1.084/2018-TCU-Plenário, de
relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que trata de auditoria operacional realizada na STN, no Banco
Central do Brasil (Bacen) e, de forma complementar, no Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), cujo propósito foi avaliar, em relação aos últimos doze anos, os
aspectos relevantes da gestão e da trajetória da dívida pública federal, em especial os que apresentaram
impacto diretamente na conformidade e na modernização da gestão, na transparência e na
sustentabilidade da dívida, bem como nos efeitos sobre o orçamento público e a política econômica
nacional.
212.
Houve, ainda, consulta ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro (Siconfi), o qual é repositório de informações contábeis, financeiras e de estatísticas fiscais
desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), e que conta com dados que
compreendem 5.570 municípios, 26 estados, o Distrito Federal e a União.
213.
Foram utilizadas informações do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de
Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios (Sadipem), o qual se destina ao envio e análise
dos pleitos de operações de crédito dos entes federativos à STN, tratando-se, portanto, de relevante
repositório de informação sobre a dívida pública dos entes subnacionais.
A) Situação fiscal dos entes subnacionais
214.
O diagnóstico da situação fiscal dos entes subnacionais iniciou-se pela análise do
resultado primário dos estados em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) nacional. É importante
esclarecer que esse resultado decorre da diferença entre as receitas e despesas primárias, comparada
em relação à soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos no país.
215.
A receita primária, vale explicar, é o montante das receitas orçamentárias,
excluídos os valores correspondentes às receitas financeiras, operações de crédito e alienação de
ativos. Por sua vez, a despesa primária dos Estados é o montante das despesas orçamentárias
empenhadas, equivalentes ao somatório das despesas liquidadas e dos restos a pagar não processados,
excluídas as despesas com transferência constitucionais e legais aos municípios, encargos e
amortização de dívidas, aquisição de títulos de crédito, capitalização de fundos previdenciários e
despesas para financiar o saneamento de bancos estaduais.
216.
Conforme se verifica na série apresentada pelo gráfico a seguir, o resultado primário
agregado dos estados tem se apresentado deficitário a partir do exercício de 2013, havendo exceção
apenas no exercício de 2015. Ainda assim, resta clara a tendência de crescimento constante das
despesas primárias, em proporção superior ao crescimento das receitas primárias, o que revela
tendência ao desequilíbrio macroeconômico do conjunto agregado dos 26 estados e do Distrito
Federal.
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Gráfico 9 – Deterioração do resultado primário dos estados

Fonte: Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais 2017 (STN/MF)

217.
Essa trajetória de crescimento da despesa primária tem relação direta com o crescimento
da despesa com pessoal e com previdência, as quais avançam cada vez mais sobre o orçamento para
custeio de despesas obrigatórias, levando a uma diminuição da folga orçamentária destinada aos
investimentos públicos.
218.
Segundo dados divulgados pela STN no Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais de
2017 (peça 44, p. 24), o quadro acumulado com dados de 2010 a 2016 demonstra crescimento real das
despesas com pessoal nos estados, as quais tiveram elevação média de 22,85%. Esse crescimento das
despesas com pessoal apresenta discrepâncias ainda maiores em estados como Mato Grosso, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Piauí e Pará, que apresentaram elevação próxima a 40% nos últimos seis anos.
219.
Conforme se verifica no gráfico, a seguir, à exceção das despesas com servidores
inativos do Estado do Paraná e das despesas com pessoal ativo em Sergipe, todos os demais estados
apresentaram elevação real, ou seja, acima da inflação, das despesas tanto com servidores ativos
quanto com inativos, reforçando o descolamento desses gastos em relação à geração de receitas
primárias.
Gráfico 10 – Crescimento real acumulado das despesas com pessoal dos estados entre 2010 a 2016

Fonte: Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais 2017 (STN/MF)

220.
O gráfico demonstra, ainda, que os gastos para pagamento de servidores inativos têm
aumentando em proporção superior aos gastos com servidores ativos. Observa-se que, das 27 unidades
da federação representadas no referido gráfico, 22 apresentaram elevação das despesas com inativos
em percentual superior às despesas com servidores em atividade. O caso do Estado do Rio de Janeiro,
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por exemplo, revela que para um aumento acumulado aproximadamente 10% das despesas com ativos
entre 2010 e 2016, houve um incremento próximo de 30% nos gastos com servidores inativos.
221.
O avanço das despesas com pessoal ativo e inativo são, de fato, um grande problema
financeiro para os estados, tendo o TCU apontado, ainda em 2016, a situação de déficit atuarial dos
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), conforme Acórdão 1.331/2016-TCU-Plenário, de
relatoria do Ministro Vital do Rêgo, que tratou de auditoria para elaboração de diagnóstico sobre a
situação financeira dos RPPS de estados, DF e municípios.
222.
Segundo dados levantados naquela fiscalização, relativos a avaliações atuariais do ano
de 2014, dos 48 RPPS de estados objeto de análise pelo TCU, 42%, isto é, vinte regimes próprios de
previdência apresentavam resultado negativo naquele exercício. O universo analisado levou em conta
planos previdenciários, assim entendidos aqueles com a finalidade de acumulação de recursos para o
pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS, e também os planos
financeiros, nos quais as contribuições arrecadadas não têm objetivo de acumulação de recursos, sendo
as insuficiências financeiras aportadas pelo ente federado.
223.
Ainda que à época da auditoria não houvesse predomínio de regimes próprios de
previdência com situação deficitária – verificada em 42% dos RPPS, o resultado global das receitas de
contribuições demonstrou insuficiência de recursos para custear as despesas com benefícios. No
conjunto agregado dos planos analisados, foi verificado saldo negativo de R$ 32,5 bilhões em 2014,
comparando-se contribuições e despesas com benefícios previdenciários.
224.
Por sua vez, analisando-se apenas os planos com resultado negativo, observou-se que
quatorze RPPS eram responsáveis por 90% do saldo devedor, com destaque para os governos dos
estados do Rio de Janeiro (20,8%), São Paulo (19%), Rio Grande do Sul (10,6%) e Minas Gerais
(7,5%). A auditoria concluiu, ainda, que os estados são responsáveis por 93,6% do resultado negativo
do conjunto de RPPS, enquanto que os municípios respondem por apenas 6,4%, sendo que o Rio de
Janeiro (1%) e Porto Alegre (0,9%) apresentaram os maiores saldos negativos.
225.
A evolução do déficit resulta no aumento do custo dos regimes de previdência estadual,
uma vez que há aporte de recursos financeiros dos Tesouros estaduais e municipais para cobrir e
honrar as despesas com benefícios previdenciários dos servidores inativos. O aumento desses aportes
revela, conforme destaca a STN no Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais de 2017 (peça 44, p.
29), trajetória crescente do problema da insustentabilidade dos regimes de previdência estaduais, tendo
em vista o consumo cada vez maior de recursos que poderiam estar sendo direcionados para atender e
ampliar serviços básicos exigidos pela sociedade, cuja prestação seja de atribuição legal dos entes
subnacionais, a exemplo da educação nos níveis fundamental e médio.
226.
O gráfico a seguir ilustra a evolução das despesas com inativos em relação à Receita
Corrente Líquida (RCL), assim entendida essa receita como o montante decorrente da diferença entre
os valores das receitas correntes e das despesas com transferências constitucionais e legais a
municípios.
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Gráfico 11 – Evolução das despesas com inativos dos RPPS estaduais em relação à RCL

Fonte: Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais 2017 (STN/MF)

227.
A elevação dos gastos com pessoal e previdência dos estados compromete ainda a
margem financeira para que o poder público enfrente restrições fiscais. Essa situação pode levar os
entes subnacionais a optarem por aumentar suas receitas por meio da contratação de operações de
crédito, uma vez que os ingressos de recursos decorrentes de arrecadação própria ou de transferências
obrigatórias tem sido impactado pela crise que Brasil enfrenta nos últimos anos, com baixa atividade
econômica e reduzida geração de receitas de origem fiscal. Nesse sentido, uma alternativa para
realização de investimentos por parte dos entes subnacionais é a celebração de contratos de
empréstimos, principalmente junto a bancos públicos federais.
228.
Segundo dados obtidos junto ao Sadipem (peça 46, p. 1-12), somente entre 2010 e 2016
houve a contratação de empréstimos e financiamentos por entes federados junto ao Banco do Brasil,
BNDES e Caixa Econômica Federal (Caixa) no montante aproximado de R$ 154,7 bilhões,
considerando as operações com e sem garantia da União.
Ademais, os entes subnacionais contrataram nesse mesmo período junto a instituições
229.
financeiras de desenvolvimento multilateral, como o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (Bird) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), algo próximo a R$ 25
bilhões, conforme dados extraídos do Sadipem (peça 46, p. 13-14).
230.
Consoante dados do Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais de 2017 (peça 44, p.
33), as receitas com operações de créditos dos estados equivaliam, em média, em 2016, a cerca de 12%
da receita corrente líquida (RCL), considerando o conjunto agregado de estados. Isoladamente,
verificou-se que estados como o Rio de Janeiro, Ceará, Piauí e Santa Catarina possuíam relação entre
receitas com operações de crédito e RCL ainda maior, sendo superior a 20%.
231.
O aumento do número de operações de crédito celebradas entre estados e bancos
públicos federais tem por consequência o aumento da dívida pública consolidada, assim entendido o
montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras dos entes da Federação,
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de
créditos, para amortização em prazo superior a doze meses, conforme estabelece o art. 29, inc. I, da
LRF.
232.
Esse aumento do endividamento levou alguns estados a extrapolar o limite global para o
montante da dívida pública consolidada definido, no caso dos estados e do Distrito Federal, em duas
vezes a receita corrente líquida, conforme o art. 3º, inc. I, da Resolução 40/2001 do Senado Federal. O
gráfico a seguir o ilustra os valores para os exercícios de 2015 e 2016.
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Gráfico 12 – Relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Estados

Fonte: Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais 2017 (STN/MF)

233.
No que se refere aos municípios, em especial às capitais, a situação verificada é
semelhante à dos estados. Segundo dados divulgados pela STN (peça 44, p. 46-48), a despesa bruta
com pessoal compromete, em média, 59,1% da receita corrente líquida (RCL). No caso do Município
do Rio de Janeiro, essa despesa compromete mais de 72% da RCL.
234.
Por sua vez, a redução da margem financeira desses entes também tem levado à
contratação de operações de crédito, de modo que a relação entre a dívida consolidada e a RCL das
capitais dos estados indicam uma média superior a 31%. Os casos mais emblemáticos são os dos
municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro, capitais mais endividadas, apresentando um índice de
comprometimento de 110% e 70% da RCL, respectivamente. É importante destacar, no caso dos
municípios, que sua dívida consolidada líquida não poderá comprometer 120% da RCL, conforme art.
3º, inc. II, da Resolução 40/2001 do Senado Federal.
235.
O gráfico a seguir apresenta a relação entre a Dívida Consolidada e a Receita Corrente
Líquida das capitais dos estados da federação, informando o percentual da receita corrente líquida do
exercício que seria consumido caso toda a dívida consolidada fosse paga.
Gráfico 13 – Relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a RCL das capitais dos estados

Fonte: Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais 2017 (STN/MF) (peça 44, p. 46)

B) Aval da União em operações de crédito celebradas por estados e municípios
236.
A celebração de contratos de financiamento pelos entes subnacionais junto a organismos
multilaterais ou instituições de crédito, inclusive bancos públicos federais tem, em muitos casos,
contado com o aval da União. Segundo dados constantes do Anexo de Riscos Fiscais da LDO 2019 –
Anexo V da Lei 13.707/2018 – as dívidas garantidas pela União em razão de avais decorrentes de
operações de crédito celebradas por entes federados sofreram considerável incremento nos últimos
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anos, atingindo, em 31/12/2017, cifra de aproximadamente R$ 233,3 bilhões. Assim consta do referido
anexo da LDO 2019:
O histórico do saldo devedor das garantias da União demonstra um crescimento de
aproximadamente 163% no período entre dezembro de 2011 e dezembro de 2017, saindo de
R$ 114,4 bilhões para os atuais R$ 301,0 bilhões, sendo R$ 233,3 bilhões em operações de crédito
(R$ 111,5 bilhões em operações internas e R$ 121,8 bilhões em operações externas) e R$ 67,7
bilhões em fundos. O saldo da dívida garantida alcançou 41,4% da Receita Corrente Líquida.
Entre os credores, destacam-se os bancos federais (BNDES, BB e CAIXA), concentrando 97,1%
(R$ 108,3 bilhões) das garantias internas, e os organismos multilaterais (BIRD e BID),
respondendo por 85,5% (R$ 104,3 bilhões) das garantias externas. Entre os mutuários, os estados
do Rio de Janeiro e de São Paulo são os que apresentam o maior saldo em operações de crédito
garantidas, com 14,5% (R$ 33,9 bilhões) e 11,4% (R$ 26,5 bilhões) do total garantido,
respectivamente.

237. Cabe informar que a concessão de garantias pela União tem como contrapartida, via de regra, a
vinculação, pelo tomador de crédito, de contragarantias em valor suficiente para cobertura dos
compromissos financeiros assumidos, conforme previsto em lei. Dessa forma, sempre que a União
honra compromissos de outrem em decorrência de garantias por ela oferecidas, são acionadas as
contragarantias correspondentes visando a recuperação dos valores dispendidos na operação. Além do
valor original devido, são incluídos juros de mora, multas e outros encargos eventualmente previstos
nos contratos de financiamento.
238. As contragarantias vinculadas, previstas nos contratos podem ser, dentre outras, cotas do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), além do fluxo
de outras receitas próprias do ente da federação.
239.
Há ainda casos em que entes subnacionais oferecerem as mesmas garantias – FPE e
FPM e alguns tributos – à União e aos bancos públicos federais, ocorrendo, assim, uma competição
pelo exercício dessa mesma receita. Tal problemática foi apontada pela STN na Nota 7/2018/COPEM/
SURIN/STN/MF-DF (peça 46, p. 21), apresentada ao TCU no bojo do TC 005.218/2018-7, que trata
de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU contra operações de crédito de entes
subnacionais tendo como garantia a vinculação de recursos do FPE e do FPM.
240.
Importante destacar também que, mesmo que as operações de crédito contratadas junto
a bancos públicos federais não contem com aval da União, ainda assim o Tesouro Nacional está sujeito
a eventuais danos decorrentes das operações de financiamento dos entes subnacionais. Conforme
exposto na Nota 7/2018/COPEM/ SURIN/STN/MF-DF (peça 46, p. 23)
Havendo prejuízo de bancos públicos não há dúvidas de que os mesmos serão repassados ao
Tesouro Nacional por via da redução de dividendos ou necessidade de aporte de capital. Além
disso, esse processo aumenta a desconfiança dos mercados financeiros e investidores em relação à
sustentabilidade fiscal do país, o que pode afetar o equilíbrio macroeconômico que, por sua vez,
reduz o crescimento econômico e o emprego.

241.
Ainda sobre o tema, vale destacar que o Anexo de Riscos Fiscais da LDO 2019
apresenta dados sobre as garantias honradas pela União referentes a contratos de responsabilidade de
estados e municípios. No exercício de 2016 houve honra de garantias no montante de R$ 2,3 bilhões,
sendo que o Estado do Rio de Janeiro representou 93,7% do total honrado. Em 2017, o total pago pela
União em parcelas garantidas foi de R$ 4,1 bilhões, com o Rio de Janeiro respondendo por 98,3% (R$
4,0 bilhões) do total honrado. A tabela a seguir detalha o histórico de honras ocorridas entre 1999 e
2017.
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Tabela 9 – Garantias honradas pela União
Anos

Valores Honrados
R$ milhões

1999/2000

187,33

2001

15,27

2002

28,02

2003

6,49

2004

36,13

2005 a 2015

-

2016

2.377,68

2017

4.059,80

Fonte: Anexo V da Lei 13.707/2018 – LDO 2019

242.
Por meio de consulta ao Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e
Garantias da União, Estados e Municípios (Sadipem) foi possível traçar série histórica a partir de 2010
do montante de recursos financeiros envolvidos em operações de crédito celebradas por entes
subnacionais junto a bancos públicos federais, com e sem o aval da União.
243.
Realizou-se levantamento no Sadipem das operações de crédito (operações contratuais
internas) celebradas pelos referidos entes subnacionais junto à Caixa Econômica Federal (Caixa), ao
Banco do Brasil (BB) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
considerando tanto aquelas com garantia como também sem garantia dada pela União (peça 46, p. 112).
244.
Cabe observar que o levantamento foi realizado com ambos tipos de operação de crédito
(com e sem garantia da União) em razão de que o lastro para essas operações é constituído pela mesmo
conjunto de receitas, isso porque tanto a União, quando concede aval diretamente, quanto os bancos
públicos – operações sem garantia soberana – solicitam dos entes públicos que vinculem receitas
próprias ou de transferências para contragarantir ou garantir as citadas operações. O gráfico abaixo
ilustra a consulta feita no Sadipem.
Gráfico 14 – Montante de operações contratuais internas celebradas por entes subnacionais junto à
Caixa, BB e BNDES entre 2010 e 2017

Fonte: Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios
(Sadipem)

245.
Verifica-se, no gráfico, a trajetória das operações contratuais internas celebradas por
entes subnacionais junto a bancos públicos federais, com o ápice ocorrendo no ano de 2013, havendo
predomínio de contratos de empréstimo com o aval da União. A partir do exercício de 2015, com
restrições à concessão de garantia pela União, o montante de recursos envolvidos nas operações de
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crédito reduziu, podendo ser verificado maior equilíbrio entre operações de crédito com e sem o aval
da União. A tabela a seguir compila os dados do gráfico:
Tabela 10 – Operações de Crédito celebradas por entes subnacionais junto à CAIXA, BB e BNDES
(R$ milhões)

Exercício
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

Com garantia
6.905,45
5.917,04
31.725,70
32.513,60
15.921,25
3.387,76
4.972,65
3.339,26
104.682,71

Sem garantia
9.297,63
3.175,73
7.914,76
9.284,61
11.325,18
3.540,29
3.116,77
2.422,34
50.077,30

Total
16.203,08
9.092,77
39.640,46
41.798,21
27.246,43
6.928,05
8.089,41
5.761,60
154.760,01

Fonte: Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e
Municípios (Sadipem - peça 46 p. 1-12)

246.
No entendimento da STN, consoante Nota 7/2018/COPEM/SURIM/STN/MF-DF, de
22/3/2018 (peça 46, p. 17-43), os recursos apresentados para garantia e contragarantia às operações de
crédito celebradas por entes subnacionais, sobretudo no contexto de grave crise fiscal e de liquidez
porque passam estados e municípios, podem ser insuficientes para cobrir eventos de default
generalizado e sistêmico, como, por exemplo, aquele que foi vivenciado recentemente pelo Estado do
Rio de Janeiro.
247.
De fato, em julho de 2017, operações de crédito do Estado do Rio de Janeiro com
garantia constituída por recursos do FPE junto ao BNDES, no montante de R$ 443.759.763,14, foram
baixadas para prejuízo, tendo em vista terem apresentado default e não ter sido possível exercer
garantia.
248.
Segundo o Parecer Conjunto 174/2018-BCB/Difis/PGBC, apresentado pelo Bacen ao
TCU em resposta a oitiva realizada em razão de representação do MPTCU sobre irregularidades na
concessão de empréstimos e financiamentos a entes subnacionais, no âmbito do TC 005.218/2018-7
(peça 47, p. 13):
49. (...), como houve inadimplemento do Estado do Rio de Janeiro, a União honrou os empréstimos
nos casos em que constava como garantidor e, ato contínuo, exerceu a contragarantia fazendo uso
da prerrogativa prevista no inciso I do parágrafo único do art. 160 da Constituição, isto é, a
retenção de recursos para pagamento de seus créditos. As demais operações que tinham apenas
garantias do FPE não foram honradas, entrando em defaut, tendo sido integralmente baixadas para
prejuízo em julho de 2017, em conformidade com a Resolução nº 2.682, de 22 de dezembro de
1999, que dispõe sobre critérios de classificação das operações de crédito e regras para constituição
de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

249.
Conforme verificado, a crise fiscal vivenciada pelos entes federados nos últimos
exercícios, com possibilidade do inadimplemento de parcelas de empréstimos e financiamentos,
aumenta a exposição financeira da União, uma vez que poderá ter que de honrar com os compromissos
firmados por estados e municípios junto a instituições financeiras e organismos multilaterais de
fomento. Dessa forma, resta claro que, havendo impedimento da União em acionar as contragarantias
apresentadas, o prejuízo às finanças públicas federais será direto e imediato.
250.
A próxima seção trata exatamente de como tem se apresentado o risco à União de não
poder executar as contragarantias vinculadas aos entes subnacionais.
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C) Impedimentos ao direito da União de executar garantias e contragarantias prestadas pelos
entes subnacionais
251.
O impedimento da execução de contragarantias pela União é realidade que já se
mostrou presente recentemente, em razão da judicialização das relações federativas e da insuficiência
das garantias e contragarantias oferecidas nos contratos de empréstimo.
252.
Segundo destaca a Nota 7/2018/COPEM/SURIN/STN/MF-DF (peça 46, p. 17-44), os
pagamentos dos serviços das dívidas são feitos concorrentemente com outras despesas dos estados e
municípios, o que leva ao embate jurídico entre garantir a prestação de serviços essenciais por parte
dos entes federados ou garantir o cumprimento de cláusulas de contrato de financiamento.
253.
Em regra, as decisões judiciais vêm confirmando o cumprimento da primeira em
detrimento da segunda, conforme pode ser verificado em diversas ações, como a Ação Civil Ordinária
(ACO) 2.972, de autoria do Estado do Rio de Janeiro, na qual o Supremo Tribunal Federal (STF), por
meio da concessão de medida liminar, impediu a retenção de parte do Fundo de Participação dos
Estados (FPE) para a quitação de garantias honradas pela União, embora o art. 167, inciso IV e § 4º, da
Constituição Federal assegure a vinculação com retenção.
254.
O impacto dessa ACO, segundo dados do Relatório de Garantias Honradas pela União
em Operações de Crédito da STN, relativo a abril de 2017 (peça 47, p. 19), revelou que a União esteve
impedida de executar contragarantias de cinco contratos de empréstimo do Estado do Rio de Janeiro,
sendo que o montante não recuperado devido à referida ação foi de R$ 481,91 milhões, sendo
R$ 370,11 milhões correspondentes a 2016 e R$ 111,81 milhões a valores honrados em 2017.
255.
Outro caso de judicialização da execução de garantias é encontrado na Ação Cível
Originária (ACO) 2.755, ajuizada em 2015 pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de
obstar o bloqueio de valores nas contas estaduais e o repasse previsto constitucionalmente, devido ao
inadimplemento de contrato firmado com a União.
256.
Vale trazer à baila, ainda, a Petição (Pet) 7173, de relatoria do Ministro do STF, Marco
Aurélio Mello, que concedeu liminar para determinar que a União se abstenha de tomar quaisquer
medidas restritivas contra o Estado do Rio Grande do Sul em decorrência de descumprimento de
contrato de reestruturação e apoio fiscal firmado em 1998.
257.

No âmbito da referida Petição (peça 47, p. 27), segundo o relator:
o Poder Judiciário não pode assistir impassivo à falência de um estado da Federação, a prejudicar
dezenas de milhões de pessoas que dependem da continuidade da prestação de serviços públicos
fundamentais, assegurada a garantia dos direitos básicos, como saúde, educação e segurança, e, no
caso dos milhares de servidores públicos, ativos e inativos, a justa remuneração pelo trabalho, a
qual lhes possibilita prover as necessidades da família e a dignidade dos integrantes.

258.
Conforme verificado, a judicialização do direito da União de executar garantias e
contragarantias pelo descumprimento de cláusulas de contratos de empréstimo pelos entes federados é
fator com potencial para afetar diretamente as finanças da União. Ainda consoante exposto pela STN
na Nota 7/2018/COPEM/SURIN/STN/MF-DF (peça 46, p. 39), em março de 2018 havia decisões
liminares vigentes que impediam a União de recuperar valores devidos e não pagos de dívidas de
estados e municípios, no montante de aproximadamente R$ 16,8 bilhões, segundo dados do Sistema de
Acompanhamento de Haveres Financeiros (SAHEM).
259.
Por fim, importa destacar que, no caso dos entes da Federação que aderirem ao Regime de
Recuperação Fiscal (RRF) introduzido pela Lei Complementar 159/2017, conforme disposto no art. 17
desta LC, a União fica impedida de executar as contragarantias ofertadas, na hipótese de inadimplência
em operações de crédito com o sistema financeiro e instituições multilaterais, garantidas pela União e
contratadas em data anterior à homologação do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal.
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Os valores inadimplidos serão controlados em conta gráfica pela União e cobrados após o término do
RRF.
D) Custo para União do refinanciamento de dívidas dos entes subnacionais
260.
Sobre esse ponto, cabe destacar inicialmente que, segundo dados do Relatório de Gestão
Fiscal (RGF) relativo ao 1º quadrimestre de 2018 (peça 47, p. 38), o saldo da dívida renegociada de
estados e municípios perante a União, decorrente do refinanciamento da dívida subnacional ao amparo
da Lei 9.496/1997 e da Medida Provisória 2.185/2001, atingiu o montante de R$ 547,42 bilhões.
261.
Nesse contexto, a partir do início da contração econômica do país, em 2014, os entes
subnacionais passaram a observar uma forte queda nas suas receitas, na esteira do declínio da
arrecadação de impostos próprios e da União, refletindo na diminuição dos repasses constitucionais.
Ao passo que suas despesas obrigatórias e correntes seguiam em trajetória ascendente, conforme já
exposto. Houve, assim, agravamento da situação das finanças públicas sobretudo dos estados.
262.
Diante disso, ainda em 2014 e a partir desse exercício, o Congresso Nacional tem
aprovado legislação que altera as condições inicialmente pactuadas entre a União e os entes
subnacionais quando da federalização das dívidas, ocorrida na década de 90. Neste contexto destaca-se
a Lei Complementar (LC) 148/2014, que alterou os indexadores das dívidas que estados, Distrito
Federal e municípios possuem com a União; a LC 156/2016, que estendeu o prazo do pagamento da
dívida dos estados com o Tesouro Nacional e o BNDES em 20 anos, concedendo um prazo de carência
e desconto nas parcelas desses empréstimos até junho de 2018; e a LC 159/2017, que instituiu Regime
de Recuperação Fiscal (RRF) para os estados, congelando e escalonando de modo gradual os
pagamentos de suas dívidas perante a União, por até 6 anos, para aqueles entes que aderirem ao
referido regime.
263.
Nesses casos, vale frisar, não houve a assunção de novas dívidas, mas a repactuação de
condições e prazos. Dessa forma, o principal impacto no equilíbrio fiscal da União se dá pela frustação
do recebimento de recursos que viriam dos haveres com os estados, a denominada fonte 173, vinculada
à execução orçamentária-financeira da dívida pública federal.
264.
Consoante exposto pela STN no Memorando 97/2017-CODIP/STN/MF (peça 47, p. 61) a
Lei Complementar 159/2017 foi a sétima alteração na legislação para permitir que a União repactue
dívidas dos entes regionais, desde a promulgação da Constituição de 1988. Os programas de auxílio
aos entes subnacionais já englobaram o refinanciamento das dívidas dos estados com a União em
condições benéficas para os entes regionais e o financiamento do saneamento de instituições
financeiras estaduais, para privatizá-las posteriormente. Cabe ressaltar que o mencionado memorando
consta do processo TC 033.619/2016-6, que trata de Solicitação do Congresso Nacional ao Tribunal
para realização de auditoria da dívida pública interna federal.
265.
A superveniência dessa legislação tem causado severos impactos na situação fiscal do
governo federal, conforme destaca o recente Acórdão 1.084/2018-TCU-Plenário:
175. Nos últimos anos, os haveres financeiros da União, que afetam de forma substancial a
metodologia de cálculo da dívida consolidada líquida, foram reduzidos por alterações legislativas
que, na prática, acabaram por flexibilizar a restrição imposta pelo art. 35 da LRF, que proíbe a
realização de operação de crédito entre um ente da Federação e outro, ainda que sob a forma de
novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente.
176. O risco moral decorrente da ‘refederalização’ de dívidas estaduais e municipais foi analisado
pelo TCU e os alertas constam do Acórdão 2.186/2013-TCU-Plenário (relatoria min. Valmir
Campelo) levado ao Congresso Nacional para subsidiar a discussão do Projeto de Lei
Complementar 248/2013, sem surtir efeito. O Tesouro Nacional apresentou estimativa de impacto
desse refinanciamento da ordem de R$ 187,4 bilhões (em 2013), montante que corresponde à
dívida de entes subnacionais transformado em dívida da União em função da aprovação da Lei
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Complementar 148/2014. Os números estão assim distribuídos conforme consignado no Acórdão
806/2014-TCU-Plenário (Benjamin Zymler):
Unidade da
Federação

Custo do
Refinanciamento para
União - LC 148/2014

População

Estado de São Paulo

57.100.000.000,00

44.981.802

Mun. de São Paulo

56.500.000.000,00

12.038.175

Minas Gerais

30.300.000.000,00

21.075.252

1.437,70

Rio Grande do Sul

16.300.000.000,00

11.315.303

1.440,53

Rio de Janeiro

13.100.000.000,00

16.693.457

784,74

Alagoas

1.900.000.000,00

3.369.402

563,90

Outros Entes da
Federação

12.200.000.000,00

Total

Custo Per Capita do
Refinanciamento

2.525,47

187.400.000.000,00

Fonte: Relatório que embasou o Acórdão 1.084/2018- TCU- Plenário

266.
O mesmo Acórdão 1.084/2018-TCU-Plenário traz estimativa do custo total dessas
alterações legislativas (LC 148/2014, LC 156/2016 a LC 159/2017), projetado apenas para o período
de 2016-2019.
267. No curso dos trabalhos da presente auditoria, foi solicitado à STN/MF que atualizasse os
valores relativos ao impacto nas finanças da União das alterações havidas nas condições das dívidas
dos entes subnacionais. Os valores atualizados do impacto, ressaltando-se, apenas para o 2016-2019,
superam R$ 196 bilhões, conforme tabela apresentada (peça 14) e a seguir reproduzida:
Tabela 11 – Impacto das recentes alterações legislativas no resultado fiscal da União
Alterações
Legislativas

LC 148/2014

LC 156/2016
LC 159/2017
Total

Beneficiários

Ônus Assumido pela
União com a
‘Refederalização’ de
Dívidas dos Entes
Subnacionais

Estados

R$ 38,26 bilhões

Municípios

R$ 60,57 bilhões
R$ 69,15 bilhões
R$ 28,29 bilhões
R$ 196,27 bilhões

-

Período de
Absorção pela
União do Impacto
Fiscal/Financeiro
das Dívidas dos
Entes Subnacionais

2016-2018

2017-2019
2017-2019
-

Principais Beneficiários

Estados de SP, MG, RJ, RS
e AL são responsáveis por
mais de 93% do
refinanciamento que
resultou em nova
‘refederalização’ de dívidas
estaduais
Estados do RJ, MG e RS
-

Fonte: Anexo à Nota Técnica SEI 8/2018/GERIF/COPEF/SUPEF/STN-MF (Peça 14)

268.
Ante o exposto, verifica-se que a situação financeira pela qual tem passado os entes
subnacionais, em particular os estados, que tem apresentado resultado negativo nos últimos anos, em
razão principalmente do aumento das despesas primárias, sobretudo com pessoal e previdência, levou
a um aumento do risco de que fiquem inadimplentes em suas obrigações.
269. Essa conjuntura de deterioração fiscal dos entes subnacionais, leva a União não apenas a
eventualmente ter que honrar empréstimos dos quais seja avalista, mas também a absorver o impacto
financeiro do refinanciamento de dívidas, medida sistematicamente imposta pela publicação de
47

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DDBE4035002D36AA.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.063736/2019-89

54

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

25 Abril 2019

TC 018.440/2018-5

diversos diplomas legais, os quais levam à redução de receitas e/ou aumento do endividamento do
governo central, com o consequente agravamento do equilíbrio das contas públicas e da
sustentabilidade fiscal.
270.
Por fim, destaque-se o risco à União decorrente da situação dos entes que aderiram ou
venham a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal instituído pela LC 159/2017. Naquele Regime,
conforme já mencionado, a União fica impedida de executar as contragarantias ofertadas, na hipótese
de inadimplência em operações de crédito com o sistema financeiro e instituições multilaterais, sendo
que tais valores só serão ressarcidos findo o Regime e no prazo de 36 meses, de acordo com o art. 17,
§ 1º, inc. III, da LC 159/2017. Ocorre que o acúmulo desses valores pode ser de tal monta que o ente
dificilmente conseguirá quitar esses valores em três anos.
271. Toma-se, como exemplo, o Estado do Rio de Janeiro. Segundo dados do Relatório
Quadrimestral de Operações de Crédito Garantidas do 2º quadrimestre 2018, o Estado teve valores
inadimplidos em 2017/2018 no montante aproximado de R$ 6,1 bilhões e tem dívidas garantidas pela
União a vencer que somam R$ 23,9 bilhões até 2023 (fim do RRF). Se todo este valor for inadimplido
pelo Estado e tiver que ser ressarcido à União nos três anos seguintes a 2023, o Rio de Janeiro terá que
ressarcir à União cerca de R$ 10 bilhões de reais por ano, o que não parece factível dado o cenário
fiscal atual.
E) Intervenção da União em estados, nos termos do art. 34 da Constituição Federal
272.
Em 16/2/2018 foi estabelecido o Decreto 9.288, da Presidência da República,
determinando intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 34 da Constituição
Federal, até 31/12/2018. Segundo o art. 1º do decreto, a intervenção se limitará à área de segurança
pública, tendo por objetivo pôr termo a grave comprometimento da ordem pública naquele estado.
273.
Ainda segundo o Decreto, a intervenção poderá contar com o auxílio de quaisquer
órgãos, civis e militares, da administração pública federal, bem como os meios necessários para
consecução do objetivo da medida intervencionista.
274.
O governo federal editou, em março de 2018, a MP 825/2018, convertida
posteriormente, em 2 de agosto, na Lei 13.700/2018, que abriu no orçamento fiscal da União crédito
extraordinário no valor de R$ 1,2 bilhão para custear as ações de intervenção federal no Estado do Rio
de Janeiro. Segundo a exposição de motivos da referida medida provisória (peça 47, p. 75-76), os
recursos do crédito extraordinário provêm de cortes no orçamento de ministérios e órgãos do Poder
Executivo (R$ 1,0 bilhão) e da Câmara dos Deputados (R$ 200 milhões).
275.
Ainda segundo a exposição de motivos da MP 825/2018, a urgência do crédito baseia-se
na necessidade de aquisições de meios, (tais como veículos blindados e não blindados, armamento,
munição, equipamento individual, material de vigilância, de comando e controle), de contratação de
serviços (obras de infraestrutura e adequação, de transporte, de manutenção, entre outros) e de pessoal
por tempo determinado para estabelecer condições adequadas para o enfrentamento dos desafios
existentes.
276.
Ademais, referida exposição de motivos ainda destaca que ‘a imprevisibilidade do ato
decorre da impossibilidade de antever, para o presente exercício financeiro, o grave comprometimento
da ordem pública, não havendo, dessa forma, a possibilidade fática e a pertinência de prever a despesa
que deveria ser originalmente de competência do próprio Estado, e agora será suportada com recursos
da União’.
277.
Neste cenário, observa-se, então, que a acentuação do quadro de desequilíbrio
fiscal apresentado por alguns entes da federação representa risco real da União ser premida a assumir a
prestação de serviços que são originariamente da competência dos entes subnacionais, tornando-se,
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portanto, mais um fator com potencial para gerar impactos nas finanças do governo federal, a exemplo
dos demais fatores destacados nos tópicos antecedentes desta análise.
F) Apoio financeiro da União aos entes subnacionais
278.
Uma outra possível forma da deterioração fiscal dos entes subnacionais impactar as
finanças da União é a crescente pressão para que ocorra prestação de apoio financeiro a estados e
municípios.
279.
Neste sentido a MP 815/2017, convertida posteriormente na Lei 13.633/2018, que
autorizou o governo federal a realizar apoio financeiro aos municípios no valor de R$ 2 bilhões. Esse
valor foi rateado pelos mesmos critérios de transferências do FPM, e os recursos destinados a cada
ente federado terão que ser aplicados preferencialmente nas áreas de saúde e segurança.
280.
Segundo a exposição de motivos da MP 815/2017 (peça 47, p. 77-78), as receitas próprias
dos entes federados vêm se realizando abaixo das expectativas e das projeções das administrações
municipais desde 2015. O FPM, em particular, vem sofrendo reduções nos seus montantes nominais,
sendo que para 2017 a perda total estimada perfez valores superiores a R$ 4,0 bilhões.
281.
Além disso, referida exposição de motivos destaca que ‘a continuidade das dificuldades
fiscais com recorrentes frustrações entre o valor estimado e o realizado reduz a capacidade estatal para
assegurar à população serviços públicos básicos como os de segurança ou de saúde, resultando, em
alguns casos, na paralisação de atendimento à população’.
282.
Vale dizer que os recursos utilizados para a abertura de crédito especial em favor dos
municípios decorreram de anulações de dotações orçamentárias das mais diversas naturezas, a
destacar, dentre outras, aquelas relativas ao Programa 2080 (Educação de qualidade para todos), de
responsabilidade do Ministério da Educação; ao Programa 2081 (Justiça, Cidadania e Segurança
Pública), de responsabilidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e 2068 (Saneamento
Básico), de responsabilidade do Ministério da Saúde.
283.
Conforme exposto, verifica-se novamente situação em que a deterioração financeira de
entes da federação impacta a situação fiscal do governo federal, uma vez que coube a este providenciar
ajuda financeira para a manutenção de serviços públicos locais.
G) Novas publicações da STN
284.
Importa mencionar que, em, 13/11/2018, data posterior à conclusão da versão preliminar
deste relatório, a STN publicou o Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais 2018, que contém
dados referentes ao exercício de 2017, terceira edição deste levantamento. Conforme já mencionado,
os dados utilizados no presente relatório são referentes ao Boletim de 2017, com números de 2016.
285.
Não obstante, o panorama trazido pela nova edição do documento não altera a conclusão
obtida de que é grave a situação fiscal dos entes subnacionais, ao reverso, os números apresentados
reforçam e até mesmo agravam as constatações obtidas. A exemplo as despesas com pessoal dos
estados, em que restou caracterizado que quatorze destes entes estão acima do limite máximo de 60%
da Receita Corrente Líquida, conforme estipula a LRF.
286.
A tabela a seguir apresenta estes dados, tendo a STN utilizado, para balizamento das
despesas com pessoal, a metodologia preconizada no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal
(PAF) que, com a edição da LC 156/2016, passou a utilizar integralmente os padrões contábeis
definidos nos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e nos Demonstrativos Fiscais
elaborados por aquela Secretaria.
287.
Tal padronização é importante pois há diferentes metodologias de apuração das despesas com
pessoal nos estados. Conforme destaca a STN, alguns Estados, por exemplo, não consideram em suas
despesas com pessoal rubricas de despesas importantes, como as despesas com pensionistas, imposto
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de renda retido na fonte e as despesas com obrigações patronais. Tal fato origina a diferença entre os
números levantados pela STN utilizando a metodologia do PAF e os números apresentados pelos
estados nos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), conforme demonstra a tabela.
Tabela 12 – Despesas com pessoal/Receita Corrente Líquida - Estados - 2017
Unidade da
Federação

Despesa pessoal/ RCL

Despesa pessoal/ RCL

Metodologia PAF (STN)

Metodologia RGF (Estados)

AC

63,53%

63,75%

AL

60,56%

58,76%

AM

55,61%

57,04%

AP

56,58%

53,26%

BA

60,95%

53,56%

CE

55,94%

53,40%

DF

55,72%

50,21%

ES

54,63%

53,43%

GO

58,37%

48,51%

MA

57,32%

51,80%

MG

79,18%

60,81%

MS

76,77%

61,47%

MT

64,92%

58,85%

PA

57,88%

54,74%

PB

63,17%

58,23%

PE

58,48%

59,44%

PI

54,83%

58,04%

PR

61,07%

53,88%

RJ

70,80%

69,23%

RN

72,07%

52,49%

RO

55,19%

54,24%

RR

62,04%

63,14%

RS

69,14%

56,12%

SC

60,57%

59,98%

SE

63,74%

49,29%

SP

54,45%

51,67%

TO

55,76%

67,94%

Mediana

60,56%

56,12%

Fonte: Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais 2018 (STN/MF)

288.
Em 5/11/2018, data também posterior à conclusão da versão preliminar deste relatório, a
STN publicou o documento intitulado ‘Exposição da União à Insolvência dos Entes Subnacionais’
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/0/Texto+da+discuss%C3%A3o+versao+3+corri
gido/9b49c80d-df45-4e6f-8822-0c511921f4b9).
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289.
Naquele documento, dentre as fragilidades na relação financeira da União com os entes
subnacionais que trazem exposição às finanças do ente central, são citados: i) concorrência pela
execução de garantias prestadas pelos estados e municípios; ii) judicialização; iii) ausência de reformas
estruturais; e iv) divergência de entendimentos contábeis.
290.
Como pode ser observado, alguns dos fatores citados coincidem com os aspectos
identificados neste relatório, devendo ser destacado que o presente trabalho não trata exclusivamente
da questão fiscal dos entes subnacionais, não tendo como objetivo o aprofundamento e esgotamento
destas questões, mas sim apresentar alguns riscos e desafios à sustentabilidade fiscal da União, estando
patente que as atuais condições fiscais de estados e municípios, em conjunto com a existência de
mecanismos de transmissão de déficits, são um risco à União.
III.3.3. Causas
291.
A causa da deterioração fiscal dos estados e municípios tem origem no desequilíbrio
financeiro, decorrente do crescimento de despesas primárias em ritmo superior ao das receitas
primárias, notadamente as despesas com o custeio da folha de pagamento de servidores ativos e do
pagamento de benefícios previdenciários.
292.
Por sua vez, os riscos da deterioração fiscal dos entes subnacionais afetar a União
decorrem de, dentre outros:
a) óbices à execução de garantias e contragarantias oferecidas por estados e municípios à
União, nos contratos de refinanciamento das dívidas firmados na década de 90 e/ou nos avais
fornecidos pelo Governo Central em operações de crédito contratadas junto a instituições financeiras
ou organismos multilaterais de crédito.
b) inovações legislativas, estabelecendo robusto arcabouço legal de socorro fiscal aos
entes federados, levando o Tesouro Nacional a absorver prejuízos decorrentes das novas condições de
adimplemento das dívidas junto à União.
III.3.4. Efeitos e riscos decorrentes da manutenção da situação encontrada
293.
Como principal efeito e risco da manutenção da situação descrita no presente achado de
auditoria, tem-se a contínua deterioração das condições fiscais da própria União, o que, por sua vez,
pode se constituir em empecilho à melhoria das condições econômicas gerais, criando espécie de
círculo vicioso, com risco deterioração ainda mais aprofundada das condições fiscais de estados e
municípios.
III.3.5. Limitações
294.
Importante mencionar limitação do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor
Público Brasileiro (Siconfi) no que tange à consulta à área não restrita, uma vez que os dados do
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos estados são disponibilizados com periodicidade quadrimestral,
enquanto que no caso dos municípios há envio de dados quadrimestralmente ou semestralmente, sendo
necessárias diferentes consultas para levantamento de informações para análise. Essa particularidade
decorre do comando previsto no art. 63, inc. II, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), que faculta aos
municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes optar pela divulgação a cada seis meses
dos dados relativos ao RGF.
295.
Apesar desta distinta periodicidade para divulgação de dados fiscais e consequente
limitação na geração de dados comparativos para análise pela auditoria, é importante registrar que
ainda assim restou claro o quadro de desequilíbrio fiscal dos entes subnacionais, com reflexos para a
União. Mesmo que não tenham sido esgotadas todas as consultas e análises sobre a situação fiscal e
econômica da federação, as informações coletadas foram suficientes para evidenciar piora da situação
de fiscal do conjunto de entes federados.
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III.3.6. Conclusão
296.
Nos últimos anos a situação fiscal de estados e municípios tem, de maneira geral, se
agravado, o que acarreta também em maior risco de desequilíbrio das finanças do ente central, em
virtude da existência de mecanismos de transmissão de déficits dos entes subnacionais para a União.
297.
Dentre os múltiplos mecanismos de contágio que podem existir, foram identificados alguns
no presente trabalho:
i) impedimento à União na execução de garantias e contragarantias prestadas pelos entes
subnacionais, em razão da interposição de inúmeras ações perante o Poder Judiciário, com
a concessão de medidas cautelares;
ii) exposição à insolvência dos entes subnacionais, uma vez que a União possui mais de
R$ 520 bilhões em créditos junto aos entes federados e também concedeu avais que
superam R$ 233 bilhões em diversos contratos de empréstimo celebrados por estes;
iii) concorrência entre União e bancos públicos federais para exercício de garantias e
contragarantias, no caso de inadimplência de contratos de empréstimo;
iv) inovações legislativas que impõe alterações nas condições das dívidas dos entes
subnacionais com a União, fazendo com que a seja absorvida pelo ente central parte da
dívida e o restante seja liquidado em condições mais favoráveis aos estados e municípios;
v) potencial necessidade de socorro financeiro da União aos entes subnacionais, de
forma voluntária, a exemplo da MP 815/2017 ou sob forma do mecanismo de intervenção,
prevista na Constituição Federal, a exemplo do que ocorreu no Estado do Rio de Janeiro.
298.
Em manifestação ao relatório preliminar, foram destacadas uma série de medidas visando o
reequilíbrio das contas dos entes subnacionais: i) reforma do sistema previdenciário, que tem impactos
em todas as esferas da federação; ii) reforma tributária, de modo a resolver os conflitos federativos
(‘guerra fiscal’) e estimular a eficiência e o crescimento econômico; iii) solução para os casos mais
graves de desequilíbrio fiscal utilizando o modelo do Regime de Recuperação Fiscal, com a ajuda da
União condicionada ao efetivo ajuste do ente federativo; iv) redesenho das transferências aos estados e
municípios e v) repensar a política de desenvolvimento regional, com mais infraestrutura, ciência e
tecnologia e menos crédito subsidiado e incentivos fiscais.
299.
Ademais observa-se que, em um panorama mais amplo, uma melhor gestão de riscos,
notadamente os de médio e longo prazos, poderia eliminar ou reduzir os mecanismos de contágio da
crise fiscal de estados e municípios para a União, com melhora das condições fiscais do ente central e
com consequente melhoria das condições econômicas gerais, estabilização e posterior redução dos
níveis de endividamento público, visando à sustentabilidade fiscal de longo prazo.
III.3.7. Proposta de encaminhamento
300.
No curso dos trabalhos de auditoria a STN informou, por meio da Nota Técnica SEI
8/2018/GERIF/COPEF/SUPEF/STN-MF que recentemente implementou diversas ações destinadas ao
fortalecimento das relações com os entes subnacionais, citando (peça 12, p. 4-5):
a) modernização do Sistema de Garantias da União, de forma a torná-lo mais transparente e
responsável, incluindo a redefenição metodológica da avaliação de risco dos entes subnacionais –
CAPAG (capacidade de pagamento – Portaria MF nº 501, de novembro de 2017) adotada pela
STN. A nova metodologia de análise de capacidade de pagamento tem como principais inovações a
significativa simplificação dos cálculos, o fortalecimento do indicador de poupança corrente, a
análise da disponibilidade de caixa dos recursos não vinculados e a possibilidade de revisão dos
resultados para baixo caso existam indícios de deterioração da situação fiscal do Estado ou
Município.
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b) definição de limites anuais para a concessão de operações de crédito e de garantia a entes
subnacionais, mediante a instituição, no âmbito do Conselho Monetário Nacional – Resolução
CMN 4.589, de 29 de junho de 2017, de limites máximos para a contratação de operações de
crédito de entes subnacionais com instituições financeiras nacionais, sendo um limite global
definido como percentual do Patrimônio de Referência de cada instituição financeira, e outro limite
anual, para operações com e sem garantia da União. Tais limites tratam da capacidade de oferta de
operações de crédito ao setor público, de modo a proteger o sistema financeiro nacional contra o
risco de crises fiscais. A consideração do limite de oferta de credito ao setor público imposta pelo
CMN as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil contribui para a racionalização do processo de contratação de operações de crédito pelos
entes subnacionais, evitando que a demanda se descole da oferta de crédito.
c) fim da regra de excepcionalização contida em portaria do Ministro da Fazenda, que lhe concedia,
mediante motivação, a prerrogativa de deferir a contratação de operações de crédito por entes
subnacionais que não dispusessem de avaliação de risco da STN nas CAPAGs ‘A’ ou B’.
Para além do aprimoramento do arcabouço fiscal-normativo envolvendo os entes subnacionais e
visando elevar a transparência no trato das finanças públicas dos entes subnacionais, a STN
também lançou o Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais (disponível em http://tesouro.gov.br
/documents/10180/617267/Boletim+entes+6dez17/cffd7d36-5497-42e7-ab45-9ca0d4762d19).
Com o citado Boletim, pretende-se estimular a divulgação de informações sobre o quadro fiscal dos
Governos Regionais, bem como aprimorar a dinâmica de acompanhamento das finanças dos entes
subnacionais, visto que o acesso à informação padronizada e confiável permitirá a adoção de
políticas públicas sustentáveis.

301.
Considerando as providências já adotadas pela STN e considerando ainda que o atual
processo não trata exclusivamente da questão fiscal dos entes subnacionais, não tendo como objetivo o
aprofundamento destas questões, deixa-se de propor encaminhamento quanto às constatações descritas
no presente tópico.
302.
Não obstante, cabe ressaltar que as providências adotadas pela STN podem impedir o
crescimento da exposição do Tesouro Nacional à situação fiscal dos entes subnacionais, mas não
reduzem a exposição hoje existente.
III.4. Achado 4 - Risco de ser necessário capitalizar bancos públicos federais.
303.
A literatura descreve como importante fonte de riscos fiscais a situação do sistema
financeiro, posto que eventuais crises bancárias podem apresentar alto custo para serem controladas,
além de afetarem gravemente as condições econômicas.
304.
Desse modo, a presente auditoria, ao analisar o tema, identificou, mediante as avaliações
publicadas pelo Banco Central periodicamente nos relatórios de estabilidade financeira, que não há
indícios de que o Sistema Financeiro Nacional (SFN) esteja com sua solidez ameaçada em virtude da
exposição à má situação fiscal dos entes subnacionais, conforme já visto neste relatório.
305.
Não obstante, identificou-se que existe o risco de bancos públicos federais, Caixa
Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil, eventualmente necessitarem de capitalização para
cumprirem as exigências de manutenção de capital regulatório, conforme consta do Anexo de Riscos
Fiscais da LDO 2019.
Por fim, destaca-se importante iniciativa do Ministério Público Federal (MPF) no sentido
306.
de alterar a forma de ocupação dos cargos de alta direção na Caixa. Iniciativa esta que pode ser
replicada nos demais bancos públicos federais.

53

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DDBE4035002D36AA.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.063736/2019-89

60

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

25 Abril 2019

TC 018.440/2018-5

III.4.1. Critério
307.
Exigências de manutenção de capital regulatório fazem parte de um conjunto de regras
prudenciais adotadas por diversas autoridades monetárias em todo o mundo com a finalidade de
robustecer os sistemas financeiros e prevenir crises bancárias.
308.
No Brasil o Bacen adota as regras conhecidas como acordos de Basiléia como critérios de
requisição de capital. Atualmente encontra-se em implementação o Acordo de Basileia III.
309.

Conforme disponível no sítio eletrônico do Bacen:
(...) Basileia III visa ao aperfeiçoamento da capacidade de as instituições financeiras absorverem
choques provenientes do próprio sistema financeiro ou dos demais setores da economia,
reduzindo o risco de transferência de crises financeiras para a economia real.
No Brasil, Basileia III está sendo implementada por meio de um conjunto de resoluções,
circulares e cartas-circulares editadas a partir do ano de 2013. Essas normas introduziram os
conceitos de capital principal, nível I e PR (Resolução 4.192, de março de 2013), ativos
ponderados pelo risco – RWA (Circular 3.644, de março de 2013), novos requerimentos mínimos
de capital principal, nível I e PR e adicional de capital principal (Resolução 4.193, de março de
2013). Adicionalmente estão sendo implementados também os conceitos de liquidez trazidos pelo
LCR (Liquidity Coverage Ratio) e NSFR (Net Stable Funding Ratio) e o conceito de Razão de
Alavancagem. (https://www.bcb.gov.br/fis/supervisao/basileia.asp)

III.4.2. Análise de evidências
310.
As principais evidências trazidas no presente tópico são o Relatório de Estabilidade
Financeira (REF) publicado semestralmente pelo Banco Central do Brasil, o Anexo de Riscos Fiscais
da LDO 2019 e o estudo intitulado ‘Avaliação da Transparência Fiscal’, elaborado pelo Fundo
Monetário Internacional por solicitação do Ministério da Fazenda. Além disso, menciona-se a
recomendação feita pelo MPF para que seja alterada a forma de ocupação dos cargos de alta direção na
Caixa Econômica Federal. Os itens a seguir contêm a descrição e análise de cada evidência.
A) Relatório de Estabilidade Financeira
Considerando a situação exposta no tópico III.3 deste relatório, em relação à deterioração
311.
da situação fiscal de estados e municípios e o grande volume de operações de crédito destes entes
subnacionais junto a instituições financeiras, surge o questionamento se eventualmente o Sistema
Financeiro Nacional ou alguma instituição em particular poderia ser afetada pela exposição ao risco
decorrente destas condições.
312.
Neste contexto, o Relatório de Estabilidade Financeira publicado pelo Banco Central em
abril de 2018 esclarece (peça 41, p. 876):
Diversos estados e municípios brasileiros continuam enfrentando desafios financeiros provocados
por fraca arrecadação e orçamentos comprometidos com despesas de pessoal e serviços de dívida.
Esse cenário é semelhante ao de doze meses anteriores, ocasião em que o BC publicou, no REF de
abril e no de outubro de 2017, estudos que simularam o potencial contágio para o SFN de eventuais
problemas com a solvência de entes subnacionais. A simulação foi realizada utilizando
metodologia análoga à descrita no REF de outubro de 2015 para estimar possíveis efeitos de
default de empresas envolvidas na Operação Lava Jato.
A simulação atual dos impactos teve por base as exposições do SFN e a posição de capital das IFs
em dezembro de 2017, assim como a nova metodologia de avaliação da capacidade de pagamento
de estados e municípios (CAPAG) elaborada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Os resultados mostram uma redução do risco em relação ao REF anterior, e, portanto, seguem
sugerindo baixo impacto para a estabilidade financeira. O sistema está adequadamente preparado
para suportar eventual default de estados e municípios classificados como C ou D pela STN, que
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são os entes não elegíveis a garantias pela União, assim como de seus respectivos servidores,
fornecedores e empregados dos fornecedores.

313.

No mesmo sentido o REF publicado em outubro de 2018 (peça 48, p. 11):
Em relação à exposição do SFN a entes subnacionais, os resultados da simulação de impactos
seguem sugerindo baixo risco para a estabilidade financeira. Mantendo a mesma base de
comparação, os resultados mostram redução do risco em relação ao Relatório de Estabilidade
Financeira (REF) anterior. O sistema está adequadamente preparado para suportar eventual default
de estados e municípios classificados como C ou D pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
que são os entes não elegíveis a garantias pela União, assim como de seus respectivos servidores
ativos e inativos, fornecedores e empregados dos fornecedores.

314.
Portanto, consoante afirma o Banco Central, há baixo risco da situação fiscal de estados e
municípios afetar de maneira significativa o SFN de modo agregado, embora não conste avaliação
individualizada das instituições que integram o Sistema.
B) Anexo de Riscos Fiscais da Lei 13.707/2018 - LDO 2019
O Anexo de Riscos Fiscais (ARF) da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
315.
2019 traz menção ao risco de ser necessária a capitalização da Caixa Econômica Federal (Caixa) e do
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para que estas instituições financeiras federais não fiquem
desenquadradas quanto aos requisitos mínimos de capital regulatório exigidos pelo Bacen.
316.
Cabe reiterar aqui, que requisitos de capital regulatório são parte de normas prudenciais
que objetivam minimizar o risco de alavancagem excessiva das instituições financeiras, tornando o
sistema financeiro como um todo mais seguro.
317.
Segundo exposto no Anexo da LDO 2019, os índices requeridos pelo Bacen para os bancos
em funcionamento no Brasil são:
Tabela 13 – Índices de capital regulatório requeridos
Indicador
Índ. Basileia
Ind. Capital Nível I
Ind. Capital Principal

2017
10,750%
7,500%
6,000%

2018
11,000%
8,375%
6,875%

2019
11,500%
9,500%
8,000%

Fonte: Anexo de Riscos Fiscais da Lei 13.707/2018 – LDO 2019

318.
Ainda segundo o Anexo de Riscos Fiscais, em setembro de 2017 as instituições financeiras
federais apresentavam os seguintes indicadores:
Tabela 14 – Índices de capital regulatório apresentados pelas instituições financeiras federais
Indicador
Índ. Basileia
Ind. Capital Nível I
Ind. Capital Principal

BNDES
25,90%
17,27%
17,27%

BB
19,15%
13,29%
10,04%

CAIXA
15,24%
9,54%
9,54%

BNB
15,78%
10,35%
10,35%

BASA
15,50%
15,50%
15,50%

Fonte: Anexo de Riscos Fiscais da Lei 13.707/2018 – LDO 2019

319.
Portanto, pode ser observado que Caixa e BNB apresentavam Índice de Capital Nível I
próximos ao mínimo a ser requerido a partir de 2019, sendo a situação do BNB, neste sentido, um
pouco mais favorável que a da Caixa.
320.

Considerando este contexto, afirma-se no Anexo de Riscos Fiscais:
É importante ressaltar que instituições devem manter uma margem de segurança de forma a mitigar
eventuais choques ao longo do ano. Tal margem seria praticamente inexistente para o índice de
capital de Nível I da Caixa, caso o mesmo desempenho desta empresa permaneça o mesmo.
Em um cenário de desenquadramento da estrutura de capital da companhia, será necessária
intervenção do Estado por meio da capitalização, e tal possibilidade é considerada maior no

55

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DDBE4035002D36AA.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.063736/2019-89

62

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

25 Abril 2019

TC 018.440/2018-5

exercício de 2018. Todavia, para manter os indicadores em patamares acima dos mínimos
requeridos, as instituições deverão apresentar resultados consistentes vis a vis ao crescimento de
suas carteiras de crédito, o que não nos permite descartar riscos de capitalizações também em 2019.
Ademais, haveria o risco de não pagamento de dividendo obrigatório, considerando que o
pagamento está condicionado ao cumprimento dos limites prudenciais. O risco de que a União
tenha que realizar algum tipo de aporte de capital a uma instituição financeira em 2019 para que
possa cumprir, com segurança, os seus limites operacionais, pode ser considerado médio,
considerando um risco alto para o exercício de 2018.
Importante dizer que ações podem ser tomadas para melhorar a situação das instituições citadas,
como a restrição de expansão da carteira de crédito (contingenciamento) ou a de captação de dívida
subordinada via instrumento elegível a capital complementar (Nível I).

321.
Em resposta a ofício de requisição, a STN atualizou as informações, por meio do
Memorando SEI 13/2018/GESEF/COPAR/SUPEF/STN-MF (peça 13, p.1), datado de 17/9/2018:
Quanto aos bancos federais, destaca-se a necessidade de capitalização da Caixa Econômica Federal
– CEF, como forma de garantir o cumprimento dos requerimentos mínimos de capital, bem como
dos limites prudenciais estabelecidos pela instituição financeira, após avaliação do Banco Central.
Para 2018, será solicitado ao Congresso Nacional a abertura de crédito especial no valor de R$ 878
milhões.
Porém, diante do significativo lucro alcançado no 1º semestre de 2018 e da adoção de outras
medidas de saneamento, a expectativa é de que não seja necessário o referido aporte. As demais
instituições financeiras federais, por sua vez, apresentam situação de enquadramento aos
requerimentos mínimos de capital, sem perspectiva de capitalização pela União nos próximos
exercícios.

322.
Observa-se, pois, que embora minimizado o risco de a União ter que realizar aportes na
Caixa Econômica Federal ainda no exercício de 2018 ou mesmo em 2019, tal risco ainda não está
completamente descartado, estando condicionado ao desempenho que a instituição conseguir obter
neste futuro próximo.
C) Documento de Avaliação da Transparência Fiscal elaborado pelo Fundo Monetário
Internacional
323.
No capítulo destinado à análise dos riscos fiscais do estudo de avaliação da transparência
fiscal no Brasil realizado pelo FMI, há tópico específico sobre os riscos oriundos no setor financeiro
sendo mencionado que (peça 41, p. 726-727):
81. Riscos fiscais dos bancos públicos precisam ser monitorados de perto em vista do seu
grande porte e exposição do governo federal.
Eles têm um passivo agregado de R$ 3,641 trilhões de reais (61,7% do PIB de 2015), 95% do qual
é detido pelo Banco do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal (Caixa) e BNDES, respectivamente,
o primeiro, segundo e quarto maiores bancos no Brasil em termos de passivos. Conforme
mencionado acima, no caso do BNDES, a maior parte das obrigações são com o governo, que fez
investimentos substanciais no banco nos últimos anos no intuito de possibilitar sua expansão. A
União assume explicitamente os passivos do BNDES e da Caixa, que, diferentemente do BB, têm o
capital inteiramente detido pelo governo. O governo também criou um ‘bad bank’ na forma da
Empresa Gestora de Ativos (Emgea), que comprou, da Caixa, créditos incobráveis com um valor
de face de aproximadamente R$ 7 bilhões em 2014.
82. O uso dos bancos públicos para executar a política do governo gerou riscos fiscais.
Todos eles informaram lucros nos últimos anos, e parte dos seus empréstimos está sujeita a menos
riscos do que os dos bancos privados. Seus empréstimos improdutivos são baixos, embora estejam
crescendo. Entretanto, essas instituições também executam políticas públicas e oferecem alguns
empréstimos de alto risco, por exemplo, a municípios e ao setor rural. Como as taxas de juros
cobradas não refletem esses riscos, algum tipo de apoio do governo federal provavelmente se faz
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necessário para que alcancem seus objetivos de política. Os bancos públicos também estão mais
alavancados do que seus pares do setor privado (Figura 3.3), em parte porque o governo solicitoulhes que expandissem suas operações e, além disso, tomou dividendos desses bancos para aumentar
o superávit primário informado. No geral, a combinação de um grande passivo, capital reduzido e
rápida expansão impulsionada por políticas públicas em uma economia fraca sugere riscos fiscais
importantes.

324.
Com base na avaliação realizada, o FMI recomendou no documento, como forma de
aumentar a transparência na divulgação e gestão dos riscos fiscais, que sejam melhor detalhadas as
relações financeiras entre o governo e cada um dos bancos públicos federais e entre esses bancos e o
restante do setor público. Aventou que isto poderia ser feito em capítulo específico do relatório anual
sobre empresas públicas ou em publicação específica.
D) Forma de ocupação dos cargos de alta direção nos bancos públicos federais
325.
Em dezembro de 2017, o Ministério Público Federal (MPF), no âmbito da denominada
Operação Greenfield, que apura ilícitos praticados contra fundos de pensão de empresas estatais,
contra o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e contra a Caixa Econômica Federal,
recomendou que houvesse melhoria no processo de seleção de altos executivos da Caixa.
326.

Na Recomendação 87/2017 o MPF assim se pronunciou (peça 48, p. 81):
RECOMENDAR que a indicação de vice-presidentes da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL se
realize mediante processo seletivo impessoal, através da contratação de serviço de recrutamento
(‘head hunter’) por meio de processo licitatório, tomando-se a cautela de selecionar instituição de
reputação reconhecida no mercado, que se utilize de parâmetros de mercado para a seleção,
mediante pagamento de valor de mercado para o contrato, não se admitindo propostas de valores
abaixo deste patamar que indiquem o interesse preponderante em influir no processo de seleção ou
outra forma de direcionamento. Os candidatos poderão ser funcionários de carreira da CEF ou
externos a ela, que se submeterão ao processo em condições igualitárias, não havendo impedimento
para que se considere a familiaridade com a instituição e seus negócios decorrente do tempo de
serviço nela como um elemento valorado positivamente. A análise dos currículos deverá considerar
necessariamente o risco reputacional à instituição em razão das relações interpessoais do candidato.
Recomenda-se ainda que as indicações aos cargos diretamente subordinados aos vice-presidentes
que não sejam de mera assessoria se submetam também a processo seletivo objetivo, podendo ou
não, nesta hipótese específica, utilizar-se do serviço de recrutamento (‘head hunter’).

327.
Em agosto de 2018 a Caixa, acatando a recomendação do MPF, lançou edital do processo
de
seleção
de
seus
vice-presidentes:
http://www.caixa.gov.br/Downloads/caixagovernanca/Informe_Selecao_Vice_Presidentes.pdf
328.
Tal iniciativa representa grande avanço para uma melhor governança na instituição e,
considerando a relevância dos bancos públicos na economia nacional e a grande materialidade do
passivo que possuem, poderia ser estendida às demais instituições financeiras federais, tendo tal fato
sido destacado nos comentários dos gestores ao relatório preliminar.
329.
Desse modo, considerando também que as instituições financeiras federais são entidades
vinculadas ao Ministério da Fazenda, que possui assento em seus conselhos de administração, a
proposta de encaminhamento é no sentido de recomendar àquele Ministério que a indicação dos
dirigentes de bancos públicos federais se realize mediante processo seletivo impessoal, através da
contratação de serviço de recrutamento (‘head hunter’) por meio de processo licitatório.
III.4.3. Causas
330.
O risco de não cumprimento dos índices de capital regulatório por parte de alguns bancos
públicos decorre da alavancagem excessiva por parte destas instituições, podendo ser revertida
mediante capitalização ou melhoria da performance, com aumentos dos resultados operacionais.
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III.4.4. Efeitos e riscos decorrentes da manutenção da situação encontrada
331.
Eventual necessidade de capitalização dos bancos públicos federais poderá impactar
diretamente as finanças da União, se realizada com ativos financeiros.
III.4.5. Conclusão
332.
As evidências coletadas nos trabalhos de auditoria não sugerem a existência de riscos de
solidez nos bancos públicos federais, havendo, contudo, risco de ser necessária a capitalização da
Caixa e/ou do BNB em futuro próximo, em virtude de obrigações quanto ao cumprimento de índices
de capital regulatório estipulados pelo Banco Central, como aponta o Anexo de Riscos Fiscais da LDO
2019.
333.
Entretanto, manifestação da STN no curso dos trabalhos aponta no sentido de melhora
recente dos resultados obtidos pela Caixa, o que minora o risco de ser necessária a capitalização dessa
instituição.
334.
Nesse sentido, considera-se que a eventual necessidade de capitalização no curto prazo dos
bancos públicos federais está descrita de maneira adequada e transparente no Anexo de Riscos Fiscais
da LDO 2019. Não obstante, eventuais impactos fiscais decorrentes da capitalização de bancos
públicos devem ser objeto de monitoramento, o que poderá ser realizado, no âmbito do TCU, nos
processos de acompanhamento dos resultados fiscais bimestrais realizados rotineiramente por esta
Secretaria de Macroavaliação Governamental.
335.
Quanto ao acompanhamento a médio e longo prazo dos riscos à sustentabilidade fiscal
inclusive os riscos do setor bancário, tal tema ainda será objeto de análise neste relatório.
III.4.6. Proposta de encaminhamento
336.

Ante o exposto, propõe-se:

337.
a) recomendar ao Ministério da Fazenda, que a indicação para os cargos de alta direção dos
bancos públicos federais se realize mediante processo seletivo impessoal, através da contratação de
serviço de recrutamento (‘head hunter’) por meio de processo licitatório, a exemplo do que se realiza
na Caixa Econômica Federal, por recomendação do Ministério Público Federal.
III.4.7. Benefícios esperados
338.
A manutenção do capital dos bancos públicos federais dentro dos limites regulatórios
estipulados pelo Banco Central, que adota regras internacionais, contribui para preservação da solidez
do Sistema Financeiro Nacional, prevenindo crises bancárias, que via de regra trazem consequências
fortemente deletérias às condições econômicas.
339.
A alteração na forma de ocupação dos cargos de alta direção dos bancos públicos federais
tem potencial para melhorar a governança destas instituições, podendo, assim, minimizar seus riscos
de solidez e aprimorar seu desempenho, contribuindo para o desenvolvimento nacional.
III.5. Achado 5 - Há indícios de dependência de recursos do Tesouro Nacional em empresas
estatais atualmente classificadas como não dependentes
340. Há empresas formalmente classificadas como não dependentes, que integram o Orçamento de
Investimento das Empresas Estatais (OI), e que apresentam indícios de que utilizaram ou poderão
necessitar de aportes de capital da União para pagar despesas operacionais.
341. Não há uma rotina automática que verifique se uma empresa estatal federal pagou despesas
operacionais ou correntes com recursos oriundos de aportes de capital. Ainda que tal situação se
verifique, o tratamento a ser dado a essas empresas não está formalizado.
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342. A mera transposição de uma empresa estatal do OI para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social (OFSS) não é questão trivial, visto que enseja consequências para a empresa e repercussões nas
regras fiscais e orçamentárias vigentes.
343. A tabela seguinte apresenta os aportes de capital em empresas estatais federais nos últimos
anos:
Tabela 15 – Aportes de capital em empresas estatais 2013-2017
EMPRESA

2013

2014

ABGF
50.000.000
CODEBA
20.304.476
10.799.654
CDC
64.941.673
79.044.909
CODESA
43.192.931
11.755.776
CODESP
98.947.699
60.649.135
CDP
24.036.940
CDRJ
35.500.000
CODERN
12.906.359
33.390.041
PPSA
15.000.000
2.000.000
HEMOBRÁS
200.000.000
155.000.000
INFRAERO
2.202.257.744
1.750.984.785
SERPRO
193.650.000
TELEBRAS
232.961.708
328.664.859
LVTE
ELETROBRAS
TOTAL
3.000.049.530
2.625.939.159
Fonte: Sistema de Informação das Estatais (Siest).

2015
4.866.687
37.493.031
64.379.600
248.938.826
5.600.000
19.000.000
17.368.366
17.862.545
200.000.000
1.894.304.890
386.812.349
65.000.000
2.961.626.294

2016

2017

61.962.036
7.779.606
56.287.375
140.772.600
550.000
85.900.000
2.923.713
3.137.455
182.934.199
2.366.670.298
685.762.330
2.906.180.000
6.500.859.612

4.477.676
33.165.133
72.086.516
632.089
9.000.000
5.310.826
26.000.000
3.002.695.809
216.777.904
3.370.145.953

R$
Subtotal
50.000.000
97.932.853
193.736.895
208.780.815
621.394.776
30.819.029
149.400.000
71.899.305
38.000.000
763.934.199
11.216.913.526
193.650.000
1.850.979.150
65.000.000
2.906.180.000
18.458.620.548

344.
Análises mais detalhadas do estado das empresas estatais foram realizadas no âmbito do
TC 007.142/2018-8, incluindo propostas de encaminhamento ante à situação encontrada.
III.5.1. Critério
345. De acordo com a LRF, art. 2º, inciso III, é dependente uma empresa estatal 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’.
III.5.2. Análise de evidências
346.
No Sistema de Informação das Estatais (Siest), as empresas estatais estão distribuídas em
três universos:
a) empresas dependentes do Tesouro Nacional (ETG);
b) setor financeiro, que inclui as empresas dos grupos Banco do Brasil – BB, Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Caixa Econômica Federal –
CEF e ‘grupo das independentes’ (Basa, BNB e Finep); e
c) setor produtivo estatal (SPE), o qual contempla as empresas dos grupos Petrobras,
Eletrobrás e o ‘grupo das independentes – SPE’.
347. Na análise realizada, quando houve déficit no fluxo de caixa de atividades operacionais (FCO)
de uma empresa, buscou-se identificar a origem do recurso para cobrir tal déficit, a fim de verificar
eventual utilização de aporte de capital para pagamento de despesas constantes do FCO. Por limitação
da ferramenta desenvolvida para a análise, casos em que aportes de capital em um exercício são
utilizados para pagamento de despesas operacionais não são aqui evidenciados.
348. A fidedignidade das informações das demonstrações financeiras registradas no Siest não foi
analisada, por ultrapassar o escopo do trabalho. Da mesma forma, eventuais desvios na gestão ou em
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componentes da prestação de serviços podem sinalizar uma forma de dependência que não será
evidenciada com a utilização da ferramenta desenvolvida.
Grupo das Independentes - SPE
Tabela 16 – Grupo das Independentes – Setor Produtivo Estatal – 2013 a 2017

Empresa

ECT
INFRAERO
CODERN
BB SEGURIDADE
CODOMAR
TELEBRAS
HEMOBRÁS
BB COR
BB TURISMO
CASEMG
EMGEPRON
CDP
CDRJ
BB SEGUROS
CORREIOSPAR
PPSA
CDC
CEAGESP
CODESP
ABGF
BB ELO CARTÕES
CODESA
CEASAMINAS
COBRA
BB CARTÕES
TELEBRAS COPA
CODEBA
SERPRO
CMB
ATIVOS GESTÃO
BB TECNOLOGIA E
SERVICOS
ATIVOS S.A.
DATAPREV
EMGEA
BB CORRETORA

5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0

-3.195,5
-3.616,6
-126,1
-29,9
-15,4
-34,9
-24,8
-10,4
-6,8
3,8
11,1
13,7
-212,7
-33,1
-3,6
0,9
6,5
82,3
131,3
134,8
941,2
2,4
3,3
38,1
87,9
103,3
106,8
594,6
1.074,0
17,2

0
3
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Usou
aporte
para
pagar
DFCO?
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0

141,8

0

0
0
0
0

770,5
1.324,4
6.533,8
7.095,8

0
0
0
0

Quantos
DFCO?

Resultado
acumulado
do FCO

Usou CLF
para
pagar
DFCO?

Variação
acumulada da
disponibilidade
de caixa

Lucro/
prejuízo
acumulado

Valores monetários em R$ milhões
Variação
Despesas
Anos
acumulada
de
lucro
do
pessoal /
/prejuízo
patrimônio
despesas
líquido
totais
1/4
546,5
52%
0/5
638,2
33%
0/5
-938,3
40%
5/0
1.957,2
1%
1/4
-63,2
56%
0/5
473,2
8%
2/3
-124,9
4%
3/0
19,9
0%
3/2
-24,3
45%
3/2
-0,7
35%
5/0
7,9
52%
2/3
-0,5
45%
0/4
-499,0
50%
5/0
1.905,7
0%
1/2
-2,7
46%
3/2
20,2
56%
0/5
-3,7
24%
3/2
-28,3
28%
3/2
-81,9
30%
3/2
2.518,6
4%
5/0
5.863,8
0%
4/1
21,8
36%
4/1
4,6
44%
3/0
57,6
25%
5/0
0,0
2%
2/1
26,9
0%
5/0
57,0
33%
3/2
-424,0
57%
4/1
301,2
22%
3/0
0,0
6%

-1.427,6
836,8
-31,4
2.428,1
-45,6
-378,2
100,2
15,9
-0,9
-0,1
-31,8
-34,3
-45,3
-227,1
-3,1
30,4
-67,2
3,8
-137,7
313,6
631,4
-26,3
1,0
-32,5
-16,8
0,0
69,5
174,7
65,1
0,0

-3.276,3
-10.370,3
-585,0
18.201,0
-52,3
-1.013,4
-343,5
3.705,6
-21,0
-6,5
20,7
-37,4
-867,0
11.349,3
-2,1
-3,4
-97,1
27,8
57,0
72,2
7.253,0
8,3
7,1
102,1
105,1
128,6
55,4
-330,4
1.260,8
17,0

0

18,1

55,4

2/0

25,5

46%

0
0
0
0

7,0
570,6
-544,4
120,9

705,7
879,6
1.118,8
6.885,1

5/0
5/0
5/0
5/0

19,6
453,7
698,8
13,7

2%
39%
1%
0%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Siest. A análise de cada empresa está na peça 45, p. 1-70.
FCO – Fluxo de Caixa Operacional
DFCO – Deficit no Fluxo de Caixa Operacional
CLF – Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

349.
Das 35 empresas avaliadas, 29 (82,9%) apresentaram déficit no fluxo de caixa de
atividades operacionais (DFCO) em pelo menos um exercício; doze (34,3%) tiveram resultado
acumulado negativo do FCO. Isso ocorre quando, no fluxo de caixa, a empresa não gera receitas
operacionais suficientes para pagar despesas operacionais.
350.
Verificou-se que oito empresas (22,9%) utilizaram recursos do caixa líquido das atividades
de financiamento (CLF), item da demonstração de fluxo de caixa (DFC), para cobrir o DFCO em pelo
menos um exercício; nessa situação, as receitas constantes do fluxo de caixa das atividades
operacionais somadas ao caixa inicial e ao resultado do fluxo de caixa das atividades investimentos
60
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(quando este foi positivo) não foram suficientes para pagar as despesas operacionais do exercício,
tendo sido necessário recorrer ao resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento para
pagar os compromissos com despesas do FCO do ano.
351.
Constatou-se, ainda, que em cinco empresas (14,3%) há indícios de utilização dos recursos
provenientes de aporte de capital da União para pagamento de despesas constantes do FCO em pelo
menos um exercício, o que representa sinais de dependência da empresa. São elas: Empresa Brasileira
de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia
(Hemobrás); Pré-Sal Petróleo (PPSA); Companhia Docas do Ceará (CDC); e Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro).
352.
Em dezessete empresas (48,6%), houve diminuição de caixa e equivalente de caixa, item
da DFC, do início de 2013 ao final de 2017. Observou-se também prejuízo líquido do exercício
(acumulado), item da demonstração de resultado do exercício (DRE) em quatorze empresas (40%). Em
doze empresas (34,2%), ocorreu redução do patrimônio líquido de 2013 a 2017.
Grupo Petrobrás
Tabela 17 – Grupo Petrobras – 2013 a 2017

Empresa

CITEPE
PETROQUÍMICASUAPE
5283 PARTICIPAÇÕES
ARAUCÁRIA
e-PETRO
GASPETRO
PBIO
PEMID
PIB BV
STRATURA ASFALTOS
TERMOMACAÉ
COMERCIALIZADORA
ICC (Em Liquidação)
BEAR
BRASOIL
PCEL
PIB COL
TERMOBAHIA
TERMOMACAÉ
BR
BSE
DOWNSTREAM
LOGIGAS
PETAN
PFL
PIB ANG
PM
PPSL
BRASOIL NIGERIA
BREITENER
BREITENER JARAQUI
BREITENER TAMBAQUI
GÁS BRASILIANO GBD
GASBRASILIANO
LIQUIGÁS
MANGUE SECO 2

Quantos
DFCO?
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Resultado
acumulado
do FCO
-1.421,42
-2.126,73
-1,35
-391,24
-1,40
401,16
-597,13
-1.218,31
329,67
-119,12
-13,54
-1,39
5,13
1.701,68
581,93
297,20
241,36
686,17
618,80
-1,73
-0,96
226,27
-44,08
-0,03
-40,81
66,37
58,43
110,83
121,60
89,54
249,74
82,26
904,40
38,58

Usou
CLF
para
pagar
DFCO?
5
5
2
3
1
0
4
0
0
3
0

Usou
aporte
para
pagar
DFCO?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Variação
acumulada da
disponibilidade
de caixa
-88,64
-45,75
0,32
-15,40
-0,15
-10,59
-15,19
-0,72
-35,46
-14,75
-187,24
0,01
1,31
601,04
-305,40
32,11
-50,46
-364,97
-401,55
-6,83
3,71
0,00
-16,12
0,18
-82,90
73,14
-40,38
-29,72
-6,56
-7,42
-59,78
6,68
-1,17
15,94

Valores monetários em R$ milhões
Variação
Lucro/
Anos
acumulada
prejuízo
lucro
do
acumulado /prejuízo patrimônio
líquido
0/5
-7.702,06
-1.891,55
0/5
-5.390,84
-1.247,26
2/3
607,81
-514,08
1/4
-1.337,92
-488,25
5/0
13,87
4,89
5/0
5.639,27
-8.678,16
1/4
-2.538,96
-630,68
1/4
-51,67
529,15
1/4
-11.315,21
22.793,87
4/1
5,31
112,78
5/0
41,40
-82,86
26,24
1,09
1.002,99
629,37
-6,41
381,10
-19,36
4.054,50
-12,77
-0,94
761,90
-18,66
0,22
-30,21
54,31
294,70
207,53
81,95
83,41
244,51
49,08
495,98
7,25

2/2
4/1
4/1
5/0
2/3
5/0
4/1
3/2
3/1
0/4
2/0
0/1
2/1
0/1
3/2
3/0
5/0
5/0
5/0
4/0
1/0
5/0
4/1

-85,18
1,64
649,87
-209,26
219,47
274,77
-751,38
-3.074,29
-40,87
4,26
-572,53
0,10
21,49
-1.204,18
115,34
-10,30
26,44
14,59
65,33
3,14
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Empresa

NTN
NTS
PAI
PB-LOG
PEBIS
PEL
PETROBRAS
PNBV
PSPL
TAG
TBG
TI B.V.
TRANSPETRO

Quantos
DFCO?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Resultado
acumulado
do FCO
1.570,48
1.429,71
7.369,80
2.743,09
2.633,41
35,43
193.438,00
53.407,72
1.225,90
27.723,60
4.841,93
724,19
9.435,85

Usou
CLF
para
pagar
DFCO?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TC 018.440/2018-5
Usou
aporte
para
pagar
DFCO?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Variação
acumulada da
disponibilidade
de caixa

Lucro/
prejuízo
acumulado

-0,58
-0,54
501,83
-3.915,84
1.441,57
-1,92
-16.088,00
2.381,69
-126,77
-462,03
131,66
314,23
-393,35

1.166,16
1.180,82
-14.150,43
3.877,77
4,34
19,20
-48.390,00
17.780,62
1.226,21
11.159,34
2.412,12
456,33
4.203,16

Anos
lucro
/prejuízo
2/0
2/0
0/5
5/0
3/2
5/0
1/4
4/1
5/0
4/1
5/0
4/0
5/0

Variação
acumulada
do
patrimônio
líquido
2.064,41
4.271,16
6.552,49
583,32
309,69
-5,14
-84.155,00
57.475,80
-207,95
5.229,43
-201,63
-234,90
-605,54

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Siest. A análise de cada empresa está na peça 45, p. 71- 166.

353.
Das 48 empresas avaliadas do Grupo Petrobras, 27 (56,2%) apresentaram déficit no fluxo
de caixa de atividades operacionais (DFCO) em pelo menos um exercício; quinze (31,2%) tiveram
resultado acumulado negativo do FCO. Isso ocorre quando, no fluxo de caixa, a empresa não gera
receitas operacionais suficientes para pagar despesas operacionais.
354.
Verificou-se que doze empresas (25%) utilizaram recursos do caixa líquido das atividades
de financiamento, item da demonstração de fluxo de caixa, para cobrir o DFCO em pelo menos um
exercício; nessa situação, as receitas constantes do fluxo de caixa das atividades operacionais somadas
ao caixa inicial e ao resultado do fluxo de caixa das atividades investimentos (quando este foi positivo)
não foram suficientes para pagar as despesas operacionais do exercício, tendo sido necessário recorrer
ao resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento para pagar os compromissos com
despesas do FCO do ano.
355.
Não houve casos identificados de empresas que utilizaram recursos provenientes de aporte
de capital da União para pagamento de despesas constantes do FCO em pelo menos um exercício.
356.
Em 31 empresas (64,5%), houve diminuição de caixa e equivalente de caixa, item da DFC,
do início de 2013 ao final de 2017. Observou-se também prejuízo líquido do exercício (acumulado),
item da demonstração de resultado do exercício (DRE) em quatorze empresas (29,1%). Em 21
empresas (43,7%), ocorreu redução do patrimônio líquido de 2013 a 2017.
Grupo Eletrobrás
Tabela 18 – Grupo Eletrobras – 2013 a 2017
Valores monetários em R$ milhões
Empresa
CEAL
CEPEL
CEPISA
CGTEE
ELETROBRAS
AmE
AmGT
CERON
CHESF
EDV IX
EDV V
EDV VI

Resultado
Quantos
acumulado do
DFCO?
FCO
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2

-578,38
152,58
-641,44
-772,99
-1.589,38
191,85
-53,47
275,15
1.179,35
-1,40
-1,31
-2,40

Usou
Usou
Variação
CLF
aporte
acumulada da
para
para
disponibilidade
pagar
pagar
de caixa
DFCO? DFCO?
4
0
25,01
1
0
8,22
4
0
-22,38
4
0
29,21
1
1
-774,30
2
0
-319,33
1
0
10,56
0
0
-56,63
0
0
5,57
2
0
-0,02
2
0
0,08
1
0
-0,44

Lucro/
prejuízo
acumulado
-1.269,24
-17,09
-1.658,95
-2.673,73
-22.097,23
-9.019,09
-881,60
-1.417,30
2.969,57
0,57
-0,22
0,59

Anos
lucro
/prejuízo
0/5
3/2
1/4
0/4
1/4
0/4
0/3
1/3
2/3
1/1
1/1
1/1

Variação
acumulada do
patrimônio
líquido
-1.032,64
-13,18
-1.224,99
-2.255,39
-18.154,33
-7.657,83
-606,57
-1.107,26
2.533,59
-4,42
-4,69
-6,38
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Empresa
EDV VII
EDV VIII
ELETROACRE
ELETROPAR
FOTE
FURNAS
TSBE
TSLE
ARARA AZUL
BENTEVI
BRASIL VENTOS
BVENERGIA
CELG D
EOLICA HERMENEGILDO I
EOLICA HERMENEGILDO II
EOLICA HERMENEGILDO III
LVTE
OURO VERDE I
OURO VERDE II
OURO VERDE III
VENTOS DE ANGELIM
VENTOS DE SANTA ROSA
VENTOS DE UIRAPURU
ELETRONORTE
ELETRONUCLEAR
ELETROSUL
EÓLICA CHUÍ IX
TGO
UIRAPURU

Resultado
Quantos
acumulado do
DFCO?
FCO
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

-2,11
-1,19
44,17
-40,09
-28,62
-21,05
0,39
162,67
-0,71
-0,63
-8,06
-27,77
-122,13
10,90
-11,78
-2,23
-118,12
-0,73
-0,77
-0,83
-0,61
2,23
-0,54
9.231,03
1.293,45
4.178,68
5,85
68,77
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Usou
Usou
Variação
CLF
aporte
acumulada da
para
para
disponibilidade
pagar
pagar
de caixa
DFCO? DFCO?
2
0
-0,02
2
0
0,19
2
0
-36,13
0
0
-61,94
2
0
1,00
2
0
2,59
1
0
3,82
2
0
-4,85
0
0
0,04
0
0
0,29
1
0
0,54
1
0
20,86
0
0
-49,54
1
0
7,85
1
0
6,22
1
0
2,24
1
1
-28,12
0
0
0,05
0
0
0,04
0
0
0,05
0
0
0,05
0
0
0,07
1
0
0,06
0
0
-347,63
0
0
-116,03
0
0
-71,56
0
0
1,97
0
0
0,99

Lucro/
prejuízo
acumulado
0,80
-0,83
-457,48
80,46
-34,14
9.580,32
-26,20
12,66
-0,13
-0,06
-3,54
-538,54
-1.019,82
-34,87
-33,87
-14,47
26,37
-0,12
-0,12
-0,11
-0,09
-0,10
-0,10
8.506,14
-10.882,87
980,59
-8,13
49,55

Anos
lucro
/prejuízo
1/1
1/1
1/3
4/1
0/2
2/3
3/2
4/1
1/1
1/1
1/1
1/3
0/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
5/0
0/4
4/1
1/1
4/0

Variação
acumulada do
patrimônio
líquido
-5,96
-5,05
-72,54
59,13
47,42
8.860,23
110,82
354,16
26,73
14,65
168,05
-593,41
25,09
26,84
42,97
26,79
29,20
24,32
20,26
25,49
22,68
3.946,47
-10.346,36
470,80
6,74
5,18

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Siest. A análise de cada empresa está na peça 45, p 167-248.

357.
Das 41 empresas avaliadas, 35 (85,3%) apresentaram déficit no fluxo de caixa de
atividades operacionais (DFCO) em pelo menos um exercício; 26 (63,4%) tiveram resultado
acumulado negativo do FCO. Isso ocorre quando, no fluxo de caixa, a empresa não gera receitas
operacionais suficientes para pagar despesas operacionais.
358.
Verificou-se que 24 empresas (58,5%) utilizaram recursos do caixa líquido das atividades
de financiamento para cobrir o DFCO em pelo menos um exercício; nessa situação, as receitas
constantes do fluxo de caixa das atividades operacionais somadas ao caixa inicial e ao resultado do
fluxo de caixa das atividades investimentos, quando este foi positivo, não foram suficientes para pagar
as despesas operacionais do exercício, tendo sido necessário recorrer ao resultado do fluxo de caixa
das atividades de financiamento para pagar os compromissos com despesas do FCO do ano.
359.
Constatou-se, ainda, que duas empresas (4,8%) utilizaram recursos provenientes de aporte
de capital da União para pagamento de despesas constantes do FCO em pelo menos um exercício, o
que representa indício de dependência da empresa. São elas: a própria Centrais Elétricas Brasileiras
(Eletrobrás) e a Linha Verde Transmissora de Energia (LVTE), empresa incorporada pela Eletronorte
em 2016, conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU), Seção 1, de 26/10/2016.
360. Em quinze empresas (36,5%), houve diminuição de caixa e equivalente de caixa do início de
2013 ao final de 2017. Observou-se, também, prejuízo líquido acumulado em 29 empresas (70,7%).
Em dezesseis empresas (39%), ocorreu redução do patrimônio líquido de 2013 a 2017.
Setor Financeiro
63
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361. Preliminarmente, registra-se que o Sistema Financeiro Nacional (SFN) possui mecanismos de
regulação específicos, que dispõem sobre medidas prudenciais preventivas destinadas a assegurar a
solidez, a estabilidade e o regular funcionamento do SFN, em linha com as recomendações de Basileia
III, as quais estão sendo implementadas por meio de um conjunto de normas internas editadas a partir
de 2013 no Brasil como parte de um movimento contínuo de aprimoramento da estrutura prudencial
aplicável às instituições financeiras.
362.
Referidas regras específicas não foram analisadas neste trabalho, o qual se limitou a
realizar, nas empresas estatais do Setor Financeiro, a mesma avaliação feita nos demais grupos de
empresas não dependentes, conforme itens anteriores deste relatório.
Tabela 19 – Setor Financeiro – 2013 a 2017
Valores monetários em R$ milhões
Empresa

BAMB
BB
BB AG
BB LAM
CAIXA
BASA
BNB
BNDES
BNDES PLC
FINAME
FINEP
BB INVESTIMENTOS
BESCVAL
BNDES Limited
CAIXA Instantânea
CAIXAPAR
BB CONSÓRCIOS
BB DTVM
BNDESPAR
CAIXA SEGURIDADE

Resultado
Quantos
acumulado do
DFCO?
FCO
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

-10.860,33
-256.566,31
-25.241,77
12.958,04
-218.161,33
4.136,30
10.146,73
-24.714,74
-14,47
-30.904,92
955,53
374,06
0,66
-33,73
-0,12
822,49
954,14
4.833,02
18.970,21
2.191,45

Usou
Usou
Variação
CLF
aporte
acumulada da
para
para
disponibilidade
pagar
pagar
de caixa
DFCO? DFCO?
0
0
-1.865,45
2
0
-17.508,09
2
0
84,81
3
0
1.330,41
2
0
63.165,16
1
0
1.308,73
0
0
6.385,88
2
0
97.400,04
0
0
253,27
1
0
-55,42
0
0
3.364,76
0
0
-9,99
0
0
-0,12
0
0
219,37
1
0
2,08
0
0
702,61
0
0
0,16
0
0
529,91
0
0
9.189,63
0
0
257,41

Lucro/
prejuízo
acumulado
142,04
60.042,92
-333,59
1.308,12
35.776,01
812,97
2.827,25
35.517,59
94,30
6.257,44
860,01
6.625,83
0,64
-0,21
-1,22
1.906,79
1.170,02
4.106,02
-411,58
2.923,30

Anos
lucro
/prejuízo
4/1
5/0
2/3
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
2/1
5/0
4/1
5/0
4/1
1/1
0/1
4/1
5/0
5/0
3/2
3/0

Variação
acumulada do
patrimônio
líquido
549,20
17.671,05
322,35
831,92
-965,51
260,32
502,21
2.210,16
46,54
2.708,27
508,28
307,49
-0,08
7,13
-892,62
60,31
0,14
4.977,09
1.122,75

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Siest. A análise de cada empresa está na peça 45, p. 249-288.

363.
Das vinte empresas avaliadas, dezesseis (80%) apresentaram déficit no fluxo de caixa de
atividades operacionais (DFCO) em pelo menos um exercício; nove (45%) tiveram resultado
acumulado negativo do FCO. Isso ocorre quando, no fluxo de caixa, a empresa não gera receitas
operacionais suficientes para pagar despesas operacionais.
364.
Verificou-se que oito empresas (40%) utilizaram recursos do caixa líquido das atividades
de financiamento para cobrir o DFCO em pelo menos um exercício; nessa situação, as receitas
constantes do fluxo de caixa das atividades operacionais somadas ao caixa inicial e ao resultado do
fluxo de caixa das atividades investimentos, quando este foi positivo, não foram suficientes para pagar
as despesas operacionais do exercício, tendo sido necessário recorrer ao resultado do fluxo de caixa
das atividades de financiamento para pagar os compromissos com despesas do FCO do ano.
Não houve casos identificados de empresas que utilizaram recursos provenientes de aporte
365.
de capital da União para pagamento de despesas constantes do FCO em pelo menos um exercício.
366.
Em cinco empresas (25%), houve diminuição de caixa e equivalente de caixa do início de
2013 ao final de 2017. Observou-se também prejuízo líquido acumulado em quatro empresas (20%).
Em três empresas (15%), ocorreu redução do patrimônio líquido de 2013 a 2017.
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III.5.3. Causas
367.
Existência de empresas estatais federais classificadas como não dependentes que não
geram receitas suficientes para custear integralmente suas despesas, de forma que o aumento de
despesas não é acompanhado por aumento de receitas na mesma proporção, gerando resultados
negativos nas demonstrações financeiras, notadamente déficit no fluxo de caixa de atividades
operacionais, redução de caixa e equivalentes de caixa e prejuízo líquido do exercício.
III.5.4. Efeitos e riscos decorrentes da manutenção da situação encontrada
368.
Como efeito da situação encontrada, tem-se, potencialmente, a necessidade de aportes de
capital da União para as empresas estatais não dependentes desempenharem suas funções. No período
de 2013 a 2017, os aportes totalizaram 18,4 bilhões. O trabalho realizado no âmbito do processo
TC 007.142/2018-8 (pendente de apreciação pelo Plenário do TCU) mostrou a existência de empresas
que utilizaram aportes de capital para pagamento de despesas do fluxo de caixa de atividades
operacionais, segundo cruzamentos realizados com informações das demonstrações financeiras
constantes do Sistema de Informações das Empresas Estatais (Siest).
369.
Entre os riscos, citam-se: (i) inclusão no OFSS de empresas estatais federais atualmente
classificadas no OI, que aumentaria sobremaneira o montante de despesas públicas sujeitas ao Novo
Regime Fiscal (NRF) instituído pela Emenda Constitucional 95/2016 (EC 95/2016), regime conhecido
como Teto de Gastos, uma vez que os aportes de capital realizados para empresas estatais não
dependentes não são computados como despesa sujeita aos limites do NRF, nos termos do Ato de
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), art. 107, § 6º, inciso IV; (ii) permanência indevida
no OI de empresas estatais formalmente classificadas como não dependentes, mas que utilizam aportes
de capital para pagamento de despesas correntes, situação que afrontaria ao disposto na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
III.5.5. Conclusão
370.
Verificou-se que há empresas estatais federais não dependentes que têm apresentado
resultados negativos nos últimos anos, notadamente déficits no fluxo de caixa de atividades
operacionais, diminuição do caixa e equivalentes de caixa, prejuízos líquidos na DRE e diminuição do
patrimônio líquido.
371.
Em decorrência disso, há empresas que necessitaram ou que podem vir a necessitar de
aportes de capital da União para pagamento de despesas operacionais, o que representa um indício de
dependência da estatal em relação à União, visto que, nessa situação, a empresa não gera recursos
suficientes para seu regular funcionamento.
372.
Observou-se que não há uma rotina automática que verifique se uma empresa estatal
constante do orçamento de investimento das empresas estatais (OI) utilizou aporte de capital da União
para pagamento de despesas correntes ou operacionais. Ainda que tal situação seja constatada, há uma
lacuna procedimental acerca do tratamento a ser dado à empresa.
Inserir uma empresa nessa situação nos orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS)
373.
imediatamente, por exemplo no ano seguinte, resultaria em consequências para a empresa, sujeita a
normas menos flexíveis, dificuldades ainda maiores em se sustentar, tornando-se potencialmente cada
vez mais dependente de recursos da União, e também acarretaria dificuldades para o cumprimento das
regras fiscais e orçamentárias vigentes, sobretudo com relação aos limites instituídos pela EC 95/2016
– Novo Regime Fiscal (NRF). Tampouco é razoável a realização de sucessivos aportes a empresas
estatais formalmente não dependentes que não possuem condições de se sustentar, sem que sejam
adotadas medidas para saneamento da sustentabilidade da empresa, além de ser uma situação
incompatível com o art. 2º, inciso III da LRF.
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374.
Quanto à definição de metodologia objetiva que permita a caracterização de uma empresa
estatal como dependente, o tema é objeto de monitoramento por este TCU no processo
TC 030.159/2016-4, no âmbito do qual foi exarado o Acórdão 1.960/2017-TCU-Plenário, relator Min.
Benjamin Zymler. Naquela decisão foi determinado à Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (Sest), ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), Ministério
da Fazenda e à Casa Civil da Presidência da República que apresentassem ao Tribunal os resultados
dos estudos para a definição da metodologia que permita a apuração objetiva do atributo da
dependência das empresas estatais em relação ao ente controlador.
375.
Em resposta o MP informou que, em novembro de 2017, foi remetida ao Congresso
Nacional mensagem presidencial dando origem ao Projeto de Lei 9.215/2017, o qual: ‘Dispõe sobre a
verificação da situação de dependência e sobre o Plano de Recuperação e Melhoria Empresarial
aplicável às empresas estatais federais’.
376.
Atualmente, em outubro de 2018, o PL 9.215/2017 encontra-se aguardando parecer na
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados.
Enquanto não houver aprovação desta proposição legislativa, subsistirá lacuna quanto à definição da
metodologia que permita de maneira clara caracterizar empresas estatais como dependentes de
recursos do Tesouro Nacional.
377.
Estão em curso, também, ações ou estudos relativos à atuação das estatais. O Programa de
Parcerias de Investimentos (PPI), criado pela Lei 13.334/2016, destina-se à ‘ampliação e
fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio da celebração de contratos
de parceria para a execução de empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras medidas de
desestatização’.
378.
Entre os projetos em andamento referentes ao PPI, citam-se: Casa da Moeda, Casemg,
Infraero, distribuidoras de energia (Ceal, Cepisa, Ceron, Eletroacre, AmE e BVEnergia). O leilão da
Cepisa ocorreu no dia 26/7/2018, e o das empresas BVEnergia, Eletroacre e Ceron ocorreu no dia
30/8/2018. O leilão da AmE está previsto para 25/10/2018, e o da Ceal encontra-se suspenso em
virtude de decisão judicial.
379.
Realizou-se, ainda, o Leilão Eletrobras 1/2018, em 27/9/2018, para alienação de 71
participações societárias em Sociedades de Propósito Específico (SPE), com o objetivo de ‘permitir
que a Eletrobras e suas controladas reduzam sua alavancagem financeira, reduzindo seus indicadores
de Dívida Líquida/EBITDA a patamares usualmente praticados pelo mercado’, tendo sido vendidas 26
das 71 participações. No grupo Petrobras, as empresas Citepe e Petroquímica Suape foram vendidas
em 2018, após terem sucessivos resultados negativos, conforme pode ser observado na tabela 17
‘Grupo Petrobras – 2013 a 2017’ deste relatório.
380.
Os resultados apresentados demonstram a necessidade de discussão acerca da
sustentabilidade e do custo/benefício da forma e do alcance da atuação de empresas estatais que não
são capazes de pagar despesas operacionais utilizando as receitas operacionais, podendo ser necessário
recorrer à utilização de aportes da União para honrar com tais pagamentos.
381.
No cenário atual de restrição fiscal, é oportuno aperfeiçoar os mecanismos de
acompanhamento das estatais, produzindo informações úteis à tomada de decisão sobre a forma mais
vantajosa de atuação do setor público, o que fortalece a cultura de avaliação contínua do custobenefício e custo-efetividade das empresas estatais federais.
382.
Ainda como benefícios de tal aperfeiçoamento pode-se citar: aumento da transparência de
informações sobre o relacionamento das empresas estatais com a União, notadamente relacionadas à
eventual dependência de aportes de capital para pagamento de despesas correntes ou operacionais;
adoção de medidas com vistas a tornar as empresas estatais mais eficientes, evitando que precisem se
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socorrer de aportes de capital; fortalecimento da cultura de avaliação contínua das empresas estatais
federais, com o objetivo de discutir a forma mais vantajosa de atuação do setor público em cada área.
III.5.6. Proposta de encaminhamento
383.
Deixa-se de propor deliberações neste trabalho sobre o tema, em virtude de que já estão
sendo propostas no âmbito do TC 007.142/2018-8, pendente de apreciação pelo Plenário. Entre os
encaminhamentos, propôs-se (i) o desenvolvimento de ferramenta que verifique de forma automática e
para todas as empresas estatais não dependentes, ao final de cada exercício, se houve utilização de
aporte de capital para pagamento de despesas correntes ou operacionais; (ii) a realização de auditorias
específicas com a finalidade de aprofundar a análise realizada, verificando aspectos atinentes ao
ambiente de negócios de cada estatal em que se verificou a utilização de aportes de capital da União
para déficit do fluxo de caixa de atividades operacionais.
III.6. Achado 6 - Criação de despesas e/ou redução de receitas sem prevenção de riscos e sem
correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas
384.
Nos últimos anos diversas ações adotadas por meio de inovações legislativas e
implementação ou ampliação de políticas públicas tem onerado as finanças da União, seja por meio do
aumento de despesas, seja pela redução de receitas, sem que tais impactos tenham sido adequadamente
previstos e mitigados, configurando risco à sustentabilidade fiscal. Outra fonte potencial de risco às
finanças públicas são os passivos contingentes decorrentes de processos judiciais contra a União.
385.
O presente tópico deste relatório apresenta uma série de evidências neste sentido. São
apresentados itens relativos à: (i) crescimento dos gastos tributários da União; (ii) instituição ou
ampliação de programas especiais de parcelamentos tributários; (iii) inovações legislativas que
desconsideram impactos nas finanças da União – o caso das modificações dos parâmetros das dívidas
de entes subnacionais com a União; (iv) implementação de políticas públicas que desconsideram
impactos nas finanças da União – o caso do Programa de Financiamento Estudantil e, por fim, (v)
decisões do Poder Judiciário que impactam as finanças da União.
III.6.1. Critério
386.
A legislação brasileira possui uma série de dispositivos que estabelecem requisitos à
criação de despesas ou à renúncia de receitas. Inicialmente destaca-se o disposto no art. 1º, §1º, da Lei
de Responsabilidade Fiscal, que estipula que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas, ocorrendo inclusive mediante a obediência a limites e condições para renúncia de
receitas e geração de despesas.
387.
Em seu art. 14 a LRF dispõe sobre as condicionantes à concessão ou ampliação de
benefício de natureza tributária, inclusive a exigência da adoção de medidas compensatórias, conforme
estatui o inciso II deste artigo.
388.
A LRF estabelece ainda, nos arts. 16 e 17, condições à criação de despesas, dispondo
também, no art. 15, que serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público
a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atenda ao estatuído nos artigos mencionados.
389.
Consta do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 113, que a proposição
legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da
estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.
390.
Ainda no campo constitucional, o art. 150, § 6º, da Carta Magna exige que a concessão de
subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições se dê mediante lei específica que disponha exclusivamente
sobre a matéria legislada.
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391.
Por fim, compete mencionar que as leis de diretrizes orçamentárias têm trazido
dispositivos sobre a criação de despesas ou redução de receitas, estabelecendo que as proposições
legislativas e as suas emendas que direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de
receita ou aumento de despesa da União, deverão estar acompanhadas de estimativas desses efeitos no
exercício em que entrarem em vigor e nos dois exercícios subsequentes, detalhando a memória de
cálculo respectiva e correspondente compensação para efeito de adequação orçamentária e financeira,
e compatibilidade com as disposições constitucionais e legais que regem a matéria.
392.
No mesmo sentido, têm disposto ainda que somente será aprovado o projeto de lei ou
editada a medida provisória que institua ou altere receita pública quando acompanhado da
correspondente demonstração da estimativa do impacto na arrecadação, devidamente justificada.
III.6.2. Análise de evidências
A) Gasto Tributário
393.
Segundo definido pela Receita Federal do Brasil (RFB), gastos tributários são gastos
indiretos do governo, realizados por intermédio do sistema tributário, visando a atender objetivos
econômicos e sociais e constituem-se em exceção ao sistema tributário de referência, reduzindo a
arrecadação potencial e, consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte.
394.
O Demonstrativo de Gastos Tributários elaborado pela RFB e que integrou o Projeto de
Lei Orçamentária (PLOA) para o exercício de 2018 estima o valor do gasto em R$ 283,45 bilhões,
representando cerca de 3,97% do Produto Interno Bruto (PIB) e 20,70% do total de receitas
administradas pela RFB. Já o Demonstrativo que integra o PLOA para o exercício de 2019 prevê o
valor do gasto tributário em R$ 306,40 bilhões, o que representa 4,12% do PIB e 21,05% das receitas
administradas, representando, ainda, acréscimo nominal de 8,10% em relação à estimativa para 2018.
As figuras a seguir apresentam a evolução dos gastos tributários nos últimos anos.
Gráfico 15 – Evolução dos gastos tributários – valores correntes
R$ milhões

Fonte: Receita Federal do Brasil
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Gráfico 16 – Evolução dos gastos tributários em % do PIB e da Receita

Fonte: Receita Federal do Brasil

395.
Em recente trabalho de auditoria, o TCU avaliou a questão dos benefícios tributários,
incluindo o monitoramento de decisões anteriores do Tribunal acerca do tema, vindo a deliberar, nesta
ocasião, por meio do Acórdão 1.270/2018-TCU-Plenário, Relator Ministro José Múcio Monteiro.
Neste trabalho, restaram caracterizados problemas na governança dos gastos tributários da União.
Segundo consta do relatório que embasou o mencionado Acórdão:
...os normativos e as rotinas administrativas atuais têm sido insuficientes para uma gestão
eficiente das renúncias. O art. 14 da LRF define condições para a concessão ou ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária do qual decorra renúncia de receita. Entretanto, o
dispositivo não impediu que fossem instituídas renúncias sem estimativa de cálculo adequada;
sem prazo de vigência, sem órgão gestor, sem avaliação ex-ante.

396.
A tabela a seguir reproduz a situação dos gastos tributários (atualizados) previstos para o
exercício de 2018.
Tabela 20 – Situação dos Gastos Tributários Previstos para 2018

Total de gastos tributários
Total com prazo de vigência indeterminado
Total sem órgão gestor
Total sem órgão gestor e com prazo de vigência indeterminado

R$ 284.454.411.511
R$ 240.597.144.201
R$ 125.619.758.687
R$ 123.307.831.399

100%
85%
44%
43%

Fonte: Relatório que embasa Acórdão 1.270/2018-TCU-Plenário

397.
O relatório que acompanha o Acórdão 1.270/2018-TCU-Plenário menciona, ainda, que via
de regra não há avaliação periódica dos resultados econômicos ou sociais decorrentes de cada
benefício tributário, que têm sua vigência mantida a cada ano sem que haja discussão no âmbito do
Poder Legislativo ou do Poder Executivo sobre a efetividade de cada incentivo fiscal.
398.
Também sobre o tema, no âmbito do processo de Contas de Governo referente ao exercício
de 2017 (TC 012.535/2018-4 – Acórdão 1322/2018-TCU-Plenário, Relator Ministro Vital do Rego)
foram analisados seis normativos que instituíram renúncias de receitas em 2017, quanto à observância
das exigências constitucionais e legais para concessão ou ampliação dos benefícios tributários. A
tabela a seguir reproduz os resultados encontrados.
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Tabela 21 – Atendimento aos requisitos para instituição das renúncias de receita tributária em 2017

Legislação

art. 113 do
ADCT

art. 14 da
LRF

arts. 117 e
118 da
LDO/2017
Não
Não
Não
Não
Não
Não

art. 150, § 6º, da
CF

MP 795 (Lei
Sim
Não
Sim
Lei
13.524/2017 (MP
13.586/2017)
Não
Não
Sim
770)793/2017
MP
Sim
Não
Sim
LC 160/2017
Não
Não
Sim
MP 778 (Lei
Sim
Não
Sim
13.485/2017)
MP
783 (Lei
Sim
Não
Sim
Fonte:
Relatório sobre as Contas do Presidente da República referentes ao exercício de 2017. Acórdão 1322/2018-TCU- Plenário
13.496/2017)
399.
Naquele documento é mencionado, também, que o TCU já expediu diversas
recomendações e determinações com vistas ao cumprimento das disposições constitucionais e legais,
principalmente quanto ao art. 14 da LRF, quando da análise da instituição ou manutenção de
benefícios tributários, a exemplo dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 747/2010-TCU-Plenário, Relator
Min. Augusto Nardes; item 9.4 do Acórdão 809/2014-TCU-Plenário, Relator Min. Benjamin Zymler;
subitem 9.1 do Acórdão 1205/2014-TCU-Plenário, relator Min. Raimundo Carreiro; subitem 1.6.1 do
Acórdão de Relação 384/2016-TCU-Plenário, Relator Min. Augusto Nardes; e item 9.5 do Acórdão
793/2016-TCU-Plenário, Relator Min. Raimundo Carreiro.
400.
Neste contexto, no âmbito do relatório sobre as Contas do Presidente da República
referentes ao exercício de 2017 foi emitido alerta nos seguintes termos:
Alertar o Poder Executivo, com fulcro no art. 14 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), bem como nos arts. 117 e 118 da Lei 13.408/2017 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2017), acerca da ausência de requisitos legais quando da proposição de ato
normativo ou sanção de projeto de lei originário do Poder Legislativo, com vistas a concessão ou
ampliação de benefícios tributários de que decorra renúncia de receita, como: projeção do impacto
orçamentário-financeiro, acompanhada da correspondente demonstração; atendimento ao disposto
na lei de diretrizes orçamentárias; demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de
receita da lei orçamentária e não afetaria as metas dos resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias; ou alternativamente, a indicação de medidas de compensação
tributárias; além da fixação de vigência máxima de cinco anos, conforme constatado nos atos de
edição das Medidas Provisórias 778, 783, 793, 795, todas de 2017, bem como de sanção das Leis
13.586/2017, 13.485/2017 e 13.496/2017

B) Programas de Parcelamentos Especiais de Débitos Tributários
401.
Consoante definido pela Receita Federal do Brasil, parcelamento tributário é um instituto
previsto no art. 151 do Código Tributário Nacional, podendo ser separados em parcelamentos
convencionais e parcelamentos especiais.
402.
Os parcelamentos convencionais têm por finalidade atender situações de normalidade,
estando sempre disponíveis aos contribuintes que possuam débitos com a RFB. Os parcelamentos
especiais, por sua vez, são destinados a tratar situações que fogem à normalidade institucional,
possuindo, usualmente, prazo para adesão e restrição quanto aos débitos que podem ser objeto de
parcelamento.
403.
Segundo publicação da RFB intitulada ‘Estudo sobre Impactos dos Parcelamentos
Especiais’ (peça 48, p. 86-98), datado de dezembro de 2017, nos últimos dezoito anos foram criados
quase quarenta programas de parcelamentos especiais, todos com expressivas reduções nos valores de
multas, juros e demais encargos legais cobrados quando da inscrição do débito no rol da Dívida Ativa
da União. A tabela a seguir demonstra os valores de renúncia fiscal decorrentes dos últimos programas
de parcelamentos especiais de regularização tributária.
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Tabela 22 – Renúncia fiscal dos maiores programas de pagamento à vista e parcelamentos especiais
concedidos a partir de 2008
R$ milhões

Programa

Parcelamento
Parcelamento
Pgt. à Vista
não
Previdenciário
(i)
previdenciário
(ii)

Total

(ii)

Refis Crise I – MP 449/08 e
Lei 11.941/09
Refis Crise II – Lei 12.865/13 e
iLei 12.973/14
Refis Crise III – MP 12.996/14 e
Lei 11.941/09
PIS/Cofins Inst. Financeiras –
Lei 12.865/13
Tributação Bases Universais –
Lei 12.865/13
PERT – Programa Especial de
Regularização Tributária (iii)
PREM – Programa de
Regularização dos Estados e
(iii)
PRR
– Programa
de
Municípios
Regularização Rural (iii)
Simples Nacional Especial – PLP
Dezembro/17 (iv)

Totais

3.080,54

12.993,02

44.824,46

60.898,02

151,15

637,50

2.199,29

2.987,93

604,58

2.549,98

8.797,16

11.951,72

8.030,13

-

24,12

8.054,25

5.691,64

-

11.248,42

16.940,05

-

7.700,65

30.802,60

38.503,25

-

12.661,42

-

12.661,42

-

7.603,30

-

7.603,30

-

-

16.400,00

16.400,00

17.558,03

44.145,86

114.296,04

175.999,94

Fonte: Receita Federal do Brasil - Estudo sobre Impactos dos Parcelamentos Especiais
(i) Renúncia efetivamente incorrida por conta do pagamento à vista no respectivo prazo do programa
(ii) Renúncia no momento da consolidação do parcelamento especial
(iii) Parcelamento especial ainda não consolidado – estimativa com base nos optantes
(iv) Parcelamento em discussão legislativa – renúncia projetada

404.
Portanto, observa-se que, apenas nos parcelamentos especiais implementados a partir de
2008, o potencial de renúncia fiscal ultrapassa R$ 175 bilhões.
405.
Não obstante as reduções de multas, juros e encargos legais oferecidas aos contribuintes
nos programas de parcelamentos especiais, a RFB destaca no estudo que o índice de inadimplência dos
que aderem aos parcelamentos é alto, o que, segundo a publicação, poderia ser explicado pelos
sucessivos programas lançados nos últimos anos, que desestimulariam o cumprimento voluntário das
obrigações fiscais por parte dos contribuintes, na expectativa por aderirem a novo parcelamento com
condições ainda melhores para pagamento da dívida.
406.
Neste sentido, demonstra o estudo da RFB que, ao contrário do que se esperaria com a
implementação dos programas especiais de parcelamento, o passivo tributário cresceu nos últimos
quatro anos, evoluindo de R$ 1,1 trilhão em janeiro de 2013 para R$ 1,6 trilhão em dezembro de 2016.
A figura a seguir demonstra esta evolução, inclusive comparando com o crescimento do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mesmo período, que variou 33,07%, enquanto o
passivo tributário avançou 51,59%.
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Figura 7 – Evolução do passivo tributário sob gestão da Receita Federal - R$ trilhões

Fonte: Receita Federal do Brasil - Estudo sobre Impactos dos Parcelamentos Especiais

407.
Neste contexto, conclui o estudo da RFB acerca dos parcelamentos especiais tributários
(peça 48, p. 98):
Os elevados percentuais de exclusão de contribuintes dos parcelamentos especiais e o expressivo
aumento do passivo tributário administrado pela Receita Federal evidenciam que os
parcelamentos não são instrumentos eficazes para a recuperação do crédito tributário, além de
causar efeitos deletérios na arrecadação tributária corrente, posto que o contribuinte protela o
recolhimento dos tributos na espera de um novo parcelamento especial. Frise-se que as regras
oferecidas nesses programas tornam muito mais vantajoso para o contribuinte deixar de pagar os
tributos para aplicar os recursos no mercado financeiro, já que num futuro próximo poderão
parcelar os débitos com grandes descontos e outras vantagens.

Por fim, cabe mencionar recente processo de representação formulada pelo Ministério
408.
Público junto ao TCU (TC 012.691/2018-6) em que se questiona a implementação de programas de
parcelamentos especiais tributários em virtude de ofensa aos requisitos estipulados no art. 14 da LRF,
no art. 112 da Lei 13.473/2017 – LDO 2018 e no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
409.
Segundo consta da representação, os diplomas legais contestados são a Lei Complementar
162/2018 que instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN) e a Lei 13.606/2018, que
instituiu o Programa da Regularização Tributária Rural (PRR).
410.
O programa referente ao Simples Nacional prevê, além do parcelamento em até 180 meses
dos débitos tributários, abatimento escalonado nos juros, multas de mora e encargos legais. O PRR,
por sua vez, prevê a quitação de débitos vencidos até 30/8/2017 referentes às contribuições dos
empregadores rurais à seguridade social, permitindo o parcelamento em até 176 meses, com redução
de 100% das multas de mora e de ofício e dos encargos legais, além de remissão de 100% dos juros de
mora.
411.
Ocorre que, segundo explanou o MP Junto ao TCU na representação, não obstante a
implementação de tais programas tenham sido vetados pelo Presidente da República por infringirem
normas legais: LRF e LDO 2018, houve a retirada dos vetos pelo Congresso Nacional.
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412.
A infração aos dispositivos legais se deu em razão da ausência de mensuração dos
impactos fiscais decorrentes dos programas e da adoção de providências para compensação de tais
impactos previamente à implementação dos parcelamentos especiais.
413.
Neste contexto, por meio do Acórdão 1360/2018-TCU-Plenário, de 13/6/2018, Relator
Min. Vital do Rêgo, o Plenário do Tribunal deliberou por:
9.2. referendar o alerta ao Poder Executivo acerca da ausência de atendimento aos requisitos legais
previstos no art. 14, inciso II, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 112 da Lei
13.473/2017 (LDO/2018) e no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
quando da implementação do Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN) e do Programa de
Regularização Tributária Rural (PRR), nos termos do art. 59, § 1º, inciso V, da Lei Complementar
101/2002;

C) Inovações legislativas que desconsideram impactos nas finanças da União – o caso das
modificações dos parâmetros das dívidas de entes subnacionais com a União
414.
A ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nas finanças da União e de
medidas mitigadoras destes impactos também pode ser observada em outras proposições legislativas,
além da implementação ou ampliação de benefícios tributários e da instituição de programas especiais
de parcelamentos tributários, como visto nos tópicos precedentes.
415.
A título de exemplo, toma-se o caso da Lei Complementar 148/2014, que alterou os
parâmetros dos contratos de refinanciamento da dívida de Estados e Municípios com a União,
firmados majoritariamente na década de 90. Dentre os parâmetros alterados, houve a substituição do
indexador da dívida do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) para Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e a redução da taxa de juros para 4% ao ano, contra taxas entre
6% e 7% ao ano, estabelecidas nos contratos originais.
416.
No relatório que embasa o Acórdão 2.186/2013-TCU-Plenário, de 14/8/2013, Relator Min.
Augusto Nardes, que versou sobre levantamento realizado na STN com objetivo de identificar as ações
do Poder Executivo para acompanhamento dos haveres da União junto aos demais entes da Federação,
é mencionado sobre a proposição legislativa que deu origem à Lei Complementar 148/2014 – PLP
238/2013:
...verifica-se que o PLP 238/2013 não está acompanhado de nenhuma estimativa do impacto
fiscal decorrente das alterações propostas. Sem prejuízo da competência regimental atribuída à
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados (CFT) para analisar a adequação
orçamentária e financeira da referida proposição (arts. 53, inciso II, e 54, inciso II, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução-CD 17/1989), é certo que a eventual
redução das taxas de juros dos contratos de refinanciamento, dos atuais 9% a.a, 7,5% a.a e 6% a.a
para 4% a.a; a provável adoção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA)
como fator de atualização monetária, em substituição ao IGP-DI; bem como a possível limitação
dos encargos mensais à variação da taxa Selic, terão impacto negativo sobre os fluxos de receita
financeira e sobre os saldos de haveres financeiros da União, acarretando possíveis aumentos da
dívida pública mobiliária federal – em razão de prováveis novas emissões para cobrir as futuras
perdas de receita financeira, e da dívida consolidada líquida federal – em face da consequente
redução da magnitude dos haveres representados pelos saldos devedores de estados e municípios
junto à União. Com efeito, esses e outros impactos de ordem econômico-financeira e fiscal não
foram devidamente estimados, quantificados e explicitados pelo Poder Executivo no âmbito da
exposição de motivos EM 265/2012 MF.

417.
Plenário:

Em face desta constatação, foi decidido no mencionado Acórdão 2186/2013-TCU-
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9.5. dar ciência ao Ministério da Fazenda, órgão responsável pela exposição de motivos
EM 265/2012 MF que fundamentou o Projeto de Lei Complementar 238/2013, de
iniciativa da Presidência da República, bem como à Câmara dos Deputados e ao Senado
Federal, casas legislativas encarregadas da apreciação do referido projeto de lei
complementar e das demais proposições correlatas:
9.5.1. sobre os riscos decorrentes de uma eventual alteração dos critérios de indexação
aplicáveis aos contratos de refinanciamento de dívida celebrados entre União, estados e
municípios ao amparo da Lei 9.496/1997 e da MP 2.185/2001, destacando-se: o potencial
aumento do ônus fiscal suportado pela União; a provável elevação do endividamento
federal; a consequente penalização dos entes federados que se esforçaram no ajuste fiscal
de suas contas; a possível transferência de renda dos estados e municípios mais pobres para
os mais ricos, em afronta ao inciso III do art. 3º da Constituição Federal; o incentivo ao
endividamento excessivo no presente com base na crença de um socorro financeiro futuro,
caracterizando um problema de risco moral; e a fragilização do pacto de coresponsabilidade fiscal e salvaguarda do equilíbrio macroeconômico; (grifos acrescidos)
418.
Não obstante o alerta realizado em agosto de 2013, em novembro de 2014 a proposição
legislativa encaminhada pelo Poder Executivo foi aprovada pelo Congresso Nacional, concretizando
severos impactos às finanças da União, de R$ 98,83 bilhões apenas no período de 2016 a 2018, sendo
R$ 38,26 bilhões referente à alteração de parâmetros das dívidas dos estados e R$ 60,57 bilhões das
dívidas com munícipios, consoante dados atualizados pela STN (peça 14) mediante solicitação em
ofício de requisição.
419.
Atualmente também tramitam matérias no Congresso Nacional que, caso aprovadas na
forma como se apresentam, poderiam gerar grandes impactos orçamentários e financeiros à União.
Como exemplo, citam-se as proposições destinadas à discussão de ressarcimento a Estados e
Municípios de eventuais prejuízos de arrecadação decorrentes da Lei Complementar 87/96 – Lei
Kandir. Há possibilidade que a União seja obrigada a repassar aos demais entes da Federação R$ 19,5
bilhões em 2019; R$ 29,5 bilhões em 2020 e R$ 39 bilhões por ano a partir de 2021.
420.
Outro exemplo que pode ser citado é a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 15/2015,
que torna permanente e aumenta a complementação da União ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o que
acarretaria impacto estimado de até R$ 35 bilhões por ano, a partir de 2021.
421.
Ainda sobre a PEC 15/2015, há a proposta de inclusão no art. 206 da Constituição Federal,
que trata dos princípios a serem observados na educação, de inciso impondo a ‘proibição do
retrocesso, entendida como a vedação da supressão ou diminuição de direitos a prestações sociais
educacionais’.
422.
Por fim, há ainda propostas que embora não representem diretamente acréscimo de
despesas ou supressão de receitas, implicam em alterações de normas fiscais, a exemplo do PLS
594/2015, que propõe alterar a LRF para vedar o contingenciamento de recursos orçamentários para as
áreas de ciência, tecnologia e inovação.
423.
Diante de exposto, propõe-se encaminhamento no sentido de alertar o Poder Legislativo
que a manutenção da atual dinâmica de expansão das despesas e/ou inibição de receitas, mediante
inovações ou alterações legislativas desacompanhadas de adequadas estimativas do impacto
orçamentário-financeiro nas finanças da União e de medidas mitigadoras destes impactos, acarreta
riscos significativos para a sustentabilidade fiscal do país, além de comprometer a capacidade
operacional dos órgãos federais para a prestação de serviços públicos essenciais aos cidadãos.
424.
Propõe-se, ainda, remeter ao Ministério Público Federal cópia do acórdão que vier a ser
proferido, acompanhado do relatório e voto que o fundamentem, para que aquela instituição avalie, no
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âmbito de suas competências e consoante seu próprio juízo, a eventual atuação nas alterações ou
inovações legislativas que venham a ser efetivadas desacompanhadas de estimativas do impacto
orçamentário-financeiro nas finanças da União e de medidas mitigadoras destes impactos, o que
potencialmente contraria a legislação vigente, notadamente a Constituição Federal, a Lei de
Responsabilidade Fiscal e as leis de diretrizes orçamentárias.
D) Implementação de políticas públicas que desconsideram impactos nas finanças da União – o
caso do Programa de Financiamento Estudantil (Fies)
425.
Nos termos da Lei 10.260/2001, o Fies é um Fundo ‘de natureza contábil, vinculado ao
Ministério da Educação, destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não
gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo referido Ministério, de acordo com
regulamentação própria’.
426.
Criado em 1999, o programa passou por importantes mudanças em 2010, quando o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) assumiu sua operacionalização. Houve grande
flexibilização nas condições para concessão de crédito pelo Governo Federal, acarretando em relevante
crescimento no número de financiamentos concedidos a cada ano. No período de 2010 a 2015 foram
estabelecidos mais de 2,2 milhões de novos financiamentos. A tabela a seguir detalha os números
referentes à expansão do Fies.
Tabela 23 – Fies: financiamentos concedidos e em utilização – 2010 a 2015

Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

Financiamentos
Concedidos
32.654
76.039
154.367
377.859
559.879
732.593
287.451
2.220.842

Variação em relação
ao ano anterior
133%
103%
145%
48%
31%
- 61%
-

Variação absoluta
acumulada
108.693
263.060
640.919
1.200.798
1.933.391
2.220.842
-

Financiamento em
utilização
n.d ¹
76.004
228.162
594.110
1.114.218
1.746.640
1.863.176
-

Fonte: Relatório que embasa o Acórdão 3001/2016-TCU-Plenário
¹ Informação não disponível

427. Em 2016 o TCU realizou, por solicitação do Congresso Nacional, auditoria no Fies, tendo
deliberado por meio do Acórdão 3001/2016-TCU-Plenário, de 23/11/2016, Relatora Min. Ana Arraes.
No relatório que embasa o mencionado Acórdão, restou caracterizado, dentre outras irregularidades, a
ausência de ação planejada e transparente na gestão do programa, tendo ocorrido a expansão do
número de financiamentos, no período de 2010 a 2015, sem que fossem prevenidos riscos e corrigidos
desvios capazes de afetar o equilíbrio nas contas públicas, em desrespeito à Lei Complementar
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente os arts. 1º, § 1º, 4, § 3º, 15, 16 e 17.
428. De fato, foram constatadas deficiências na concepção, execução, acompanhamento e avaliação
da política pública conduzida pelo Ministério da Educação, acarretando em relevantes impactos às
finanças públicas da União.
429. A tabela a seguir detalha a evolução dos dispêndios com o Fies, sendo as principais as despesas
com os encargos educacionais dos estudantes e o subsídio implícito, que ocorre em virtude da taxa de
juros dos financiamentos concedidos, de 3,4% ao ano, nominais, ser inferior à taxa com que o Tesouro
Nacional obtém financiamento por meio de lançamento de títulos no mercado financeiro. Em outras
palavras, o subsídio implícito representa o crescimento da dívida pública em função da existência do
programa, na forma como foi concebido.
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430. Além destes, há ainda os gastos com a remuneração dos agentes financeiros, Caixa Econômica
Federal e Banco do Brasil, que fazem a administração dos financiamentos e os aportes aos Fundo de
Garantia de Operações de Crédito Educativo (Fgeduc).
Tabela 24 – Evolução dos dispêndios com o Fies (R$ - valores nominais)

Exercício

Encargos
Educacionais
(a)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
20181
TOTAL

727.740.474
885.538.433
1.835.538.259
4.476.061.647
7.574.287.890
13.702.238.861
14.016.069.807
19.263.281.189
20.844.953.863
16.551.579.957
99.877.290.380

Remuneração
Aportes ao
Subsídio
dos Ag.
TOTAL
Fgeduc
Implícito
Financeiros
(e)
(c)
(d)
(b)
91.533.848
n.d
819.274.322
62.307.294
94.978.265
n.d
1.042.823.992
2.220.831
16.091.000
1.853.850.090
224.204.174
135.446.629
279.519.000
5.115.231.450
113.380.570
590.693.000
8.278.361.460
67.462.438
1.277.553.600 1.839.602.000 16.886.856.899
739.271.205
464.021.461
6.655.221.000 21.874.583.473
999.829.795
563.840.862 11.434.186.000 32.261.137.846
705.637.801
7.583.296.000 29.133.887.664
361.728.400
500.000.000
n.d
17.413.308.357
3.367.576.356 3.035.840.817 28.398.608.000 134.679.315.553

Fonte: 1) Valores de 2018 até a data de 24 de outubro
Colunas ‘a’ e ‘b’: Senado Federal – Siga Brasil. Inclui restos a pagar pagos no exercício.
Coluna ‘c’: Relatório de Administração do FGEDUC – Exercício de 2011 a 2014
Coluna ‘d’: Secretaria de Política Econômica/Ministério da Fazenda

431. Os valores referentes aos encargos educacionais em tese retornam ao Tesouro Nacional, à
medida que os estudantes quitem as parcelas de seus financiamentos. Ocorre que os altos índices de
inadimplência, aliado a taxas de juros que tem se verificado negativas, abaixo do índice oficial de
inflação, IPCA, nos últimos anos e ainda o longo prazo para quitação do financiamento, de três vezes a
duração do curso, acrescido de 12 meses e ainda outros 18 meses de carência, faz com que, na prática,
pouco do que foi dispendido retorne de fato aos cofres da União.
432. Consoante disposto no Anexo de Riscos Fiscais da Lei 13.707/2018 – LDO 2019, o valor da
exposição do Tesouro Nacional aos créditos concedidos no Fies atingiu R$ 85,5 bilhões em
31/12/2017, sendo R$ 82,1 bilhões apenas referentes aos contratos formalizados a partir de 2010.
Tabela 25 – Fies - Exposição ao Risco de Crédito

Exposição
Contratos Legados (até 2010)
Contratos Atuais
Exposição por valores já
liberados
Valores a liberar (estimativa)
Exposição Total

dez/16
jun/17
3.766.489.650,64 3.581.900.346,18
64.690.685.502,19 73.767.542.159,17

dez/17
3.408.407.833,56
82.182.125.710,89

68.457.175.152,83 77.349.442.505,35

85.590.533.544,45
37.130.191.548,80
122.720.725.093,25

Fonte: Anexo de Riscos Fiscais da Lei 13.707/2018 – LDO 2019

433. Portanto, verifica-se a alta materialidade da exposição da União aos créditos decorrentes do
Fies, notadamente os financiamentos concedidos após a grande expansão do programa, a partir de
2010, que ocorreu à revelia de qualquer preocupação fiscal, conforme consignado no Relatório e Voto
que acompanham o Acórdão 3001/2016-TCU-Plenário.
434. Neste contexto, os números relativos à inadimplência nos pagamentos revelam a magnitude do
risco a que o Tesouro Nacional está exposto, considerando que, de acordo com as normas
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estabelecidas no programa, o Fgeduc somente arca com o montante inadimplido até o máximo de 10%
da carteira garantida. Conforme mencionado no Relatório de Gestão do Fies referente ao exercício de
2016, apresentado em março de 2017 (peça 48, p. 133):
A subestimação da inadimplência considerada pelo Fgeduc (10%) é clara, assim considerando que
o percentual já observado (cerca de 30% na carteira em fase de amortização) tem baixa
probabilidade de recuperação desde 2010, conforme verificado pela experiência internacional.
Cabe mencionar que, quando se considera o número de contratos com alguma inadimplência frente
ao número total de contratos, ambos em fase de amortização, o percentual sobe para 46,5% para os
contratos a partir de 2010 e para 51,4% para todo o estoque, de modo que a perda esperada do
programa tende a ficar próxima a 50%, em consequência da maturação dos contratos e das
características do crédito educacional concedido. (grifos acrescidos)

435. Por fim, cabe ressaltar que, em 2017, foi promovida ampla reforma no programa de
financiamento estudantil, por meio da Medida Provisória 785, de 7/7/2017, posteriormente convertida
na Lei 13.530/2017. Dentre outras medidas, houve a criação do Comitê Gestor do Fundo de
Financiamento Estudantil (CG-Fies), que, conforme Decreto Presidencial de 19/9/2017, é composto
por três representantes do Ministério da Educação, dois do Ministério da Fazenda, dois do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, um representante da Casa Civil e um do Ministério da
Integração Nacional.
E) Decisões do Poder Judiciário
436.
As decisões judiciais desfavoráveis à União são outra importante fonte de riscos à
sustentabilidade fiscal, em conjunto com os demais aspectos já abordados no presente tópico,
referentes à redução de receitas decorrentes de benefícios tributários e/ou programas de parcelamentos
especiais de débitos tributários e também impactos nas despesas e no endividamento decorrentes de
políticas públicas mal formuladas e mal geridas e ainda inovações legislativas que impõem ônus ao
Tesouro Nacional sem que sejam adotadas medidas de mitigação do impacto fiscal.
437.
Especificamente no que se refere às decisões judiciais, anualmente o Anexo de Riscos
Fiscais, que acompanha a Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla, sob o título de passivos
contingentes, uma relação de demandas contra a União, podendo ser demandas contra a administração
direta da União; demandas de natureza tributária; demandas contra autarquias e fundações; demandas
contra empresas estatais e demandas contra o Banco Central. São listadas apenas as ações judiciais
com estimativa de impacto financeiro acima de R$ 1 bilhão e probabilidade de perda classificada como
possível.
438.
O Anexo de Riscos Fiscais da LDO 2019 apresenta um total de vinte e cinco demandas
judiciais contra a administração direta ou de natureza tributária, a exemplo da discussão a respeito da
‘incidência de PIS/COFINS sobre as receitas de instituições financeiras que decorrem de seu objeto
social e incluiriam, portanto, as receitas de natureza financeira, com fulcro na Lei 9.718/98’. O
impacto estimado para esta demanda foi de R$ 26,9 bilhões para um ano (2016) e de R$ 135,69
bilhões para cinco anos (2012 a 2016).
439.
Presente também demandas contra autarquias e fundações, a exemplo da discussão de
valores envolvendo desapropriações para fins de reforma agrária, tendo o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária como parte, cuja estimativa de impacto é de R$ 8,3 bilhões.
440.
Há, além disso, demandas contra empresas estatais dependentes, que constam do
Orçamento Geral da União, sendo que as ações com risco de perda classificadas como possível
montam R$ 2,35 bilhões, sendo, dentre outras, R$ 1,09 bilhão de origem trabalhista e 1,15 bilhão de
origem cível.
441.
Por fim, ainda no que se refere aos passivos contingentes oriundos de processos judiciais,
compete mencionar que no processo de Contas de Governo referente ao exercício de 2017
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(TC 012.535/2018-4 – Acórdão 1322/2018-TCU-Plenário, Relator Ministro Vital do Rego), foram
feitas recomendações à Casa Civil da Presidência da República para que, em conjunto com a
Advocacia-Geral da União promova:
a) a atualização anual das estimativas de impacto fiscal para as ações judiciais que possuam
classificação de risco provável e possível, conforme a Portaria-AGU 40/2015;
b) a inclusão do número da ação judicial na nota encaminhada para fins de atualização do
Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em observância ao princípio da
transparência.
442.
Em que pese a importância da descrição no Anexo de Riscos Fiscais das demandas
judiciais com risco de tornarem-se passivos efetivos, há ainda outras situações em que processos em
tramitação no Poder Judiciário podem afetar as finanças da União de modo reflexo, ainda que
diretamente não gerem despesas ou inibam receitas.
443.
São o caso, por exemplo, de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) que questionam
a íntegra ou dispositivos específicos da Lei de Responsabilidade Fiscal, ADI 2238-5; ADI 2241; ADI
2256; ADI 2261; ADI 2250 e ADI 2324 e contra o regime fiscal instituído pela Emenda Constitucional
95/2016 – Teto de Gastos, ADI 5633; ADI 5643; ADI 5655; ADI 5658; ADI 5680; ADI 5715; ADI
5734.
444.
Há ainda o caso de decisões que podem gerar precedentes desfavoráveis à União,
multiplicando o impacto fiscal. Como exemplo podem ser citadas as Ações Cíveis Ordinárias (ACOs)
648,660, 669 e 700, ajuizadas, respectivamente, pelos Estados da Bahia, do Amazonas, de Sergipe e do
Rio Grande do Norte, referente a diferenças na complementação do então Fundo de Manutenção e de
Desenvolvimento do Ensino Fundamenta e Valorização do Magistério (Fundef) entre os anos de 1998
e 2007. Nas mencionadas ACOs o Plenário do STF deliberou de maneira desfavorável à União. No
mesmo sentido a Ação Civil Pública (ACP) 1999.61.00.050616-0, transitada em julgado, na qual
também se reconheceu o direito de algumas unidades da federação de receberem as verbas
complementares do Fundef. Caso as decisões sejam estendidas a outras unidades da federação, o
impacto pode superar R$ 90 bilhões, a depender da metodologia de cálculo adotada.
445.
Mencione-se também, casos oriundos de passivos de planos econômicos anteriores à
estabilização monetária. Como exemplo, ações contra a União, por meio da extinta estatal Instituto
Brasileiro do Açúcar e do Álcool (IAA) movidas pela Copersucar, cooperativa brasileira do setor
sucroalcooleiro, devido ao congelamento dos preços do álcool combustível ocorrido ainda na década
de 80.
446.
Apenas em uma das ações em que já houve decisão, a União foi condenada, em 2017, a
indenizar a Copersucar em R$ 5,6 bilhões. Destaque-se, por peculiar, que segundo noticiado à época
da decisão, este processo gerou o maior honorário advocatício já pago a um único escritório da história
do país, no valor de R$ 563,5 milhões.
447.
Por fim, há ainda casos em que decisões judiciais podem gerar despesas obrigatórias de
caráter continuado para União. Como exemplo, recente decisão, de agosto de 2018, por meio da qual
se reconheceu o direito de todos os aposentados do RGPS que necessitem de cuidados permanente de
terceiros a receberem adicional de 25% sobre os benefícios de aposentadoria.
448.
Segundo nota divulgada à época: ‘a Secretaria de Previdência Complementar do Ministério
da Fazenda estima, com base em dados preliminares, que a decisão da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça de estender a todas as aposentadorias o adicional de 25% do valor do benefício
àqueles que comprovem a necessidade de auxílio permanente de terceiros representaria um ônus
financeiro de R$ 3,5 bilhões ao ano para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS)’.
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III.6.3. Causas
449.
Como uma das principais causas para a situação encontrada pode ser mencionada a
ineficácia dos dispositivos existentes na legislação para salvaguardar as finanças públicas ante a
criação ou expansão de despesas e ante a supressão ou redução de receitas. Conforme explicitado no
item III.6.1, antecedente, referente aos critérios, a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade
Fiscal e as leis de diretrizes orçamentárias possuem dispositivos que preveem requisitos à atos que
gerem despesas ou inibam receitas, notadamente quanto à identificação, mensuração e mitigação dos
impactos fiscais gerados.
450.
Entretanto, consoante demonstram as evidências apresentadas, tais dispositivos não têm se
mostrado suficientes para coibir o crescimento dos gastos tributários, mediante concessão ou
manutenção de benefícios de isenção ou minoração de tributos, tampouco para sustar a implementação
ou permanência de programas especiais de parcelamento tributário. No mesmo sentido as inovações
legislativas e as políticas públicas que afetam as finanças da União, não raras vezes são implementadas
sem que tais impactos sejam adequadamente mensurados e sem que medidas compensatórias sejam
adotadas.
451.
Verificou-se, ainda, severos impactos decorrentes de decisões em processos judiciários
contra a União. Embora não se possa afirmar que as causas de tais decisões estejam diretas ou
indiretamente relacionadas ao modo como é realizado o acompanhamento e atuação em tais processos,
pode existir espaço para melhorias nesta atuação, notadamente considerando a relevância e
materialidade dos recursos envolvidos. Tal análise, entretanto, será empreendida em outro tópico do
presente relatório.
III.6.4. Efeitos e riscos decorrentes da manutenção da situação encontrada
452.
A continuidade da situação encontrada, com a expansão de despesas e/ou retração de
receitas sem a adoção de medidas mitigadoras, tenderá a levar ao descumprimento dos preceitos da
Emenda Constitucional 95/2016 – Teto de Gastos e do art. 167, inciso III, da Constituição Federal –
Regra de Ouro, podendo culminar em situação de insustentabilidade fiscal para a União.
III.6.5. Conclusão
453.
Verifica-se que recorrentemente têm sido implementados atos oriundos dos poderes
Executivo, Legislativo ou Judiciário que, mediante aumento de despesas, redução de receitas ou
elevação do endividamento público, afetam diretamente as finanças da União. Como exemplo destas
situações podem ser citados: (i) implementação ou prorrogação de benefícios tributários; (ii)
instituição ou ampliação de programas especiais de parcelamentos tributários; (iii) inovações ou
alterações legislativas que desconsideram impactos nas finanças e a necessidade de adoção de medidas
mitigadoras; (iv) implementação de políticas públicas que igualmente desconsideram impactos nas
finanças da União e a adoção de medidas mitigadoras e (v) decisões do Poder Judiciário que impactam
as finanças da União.
454. Não obstante o arcabouço legislativo existente, com destaque para dispositivos presentes na
Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas leis de diretrizes orçamentárias, tais
dispositivos não têm se mostrado suficientes para coibir a implementação destes atos, acarretando, não
raro, em severos impactos à condição fiscal da União que, como já mencionado, tem se deteriorado
rapidamente nos últimos anos.
III.6.6. Proposta de encaminhamento
455. Com relação às inovações e alterações legislativas que causam impacto nas finanças da União,
é proposto a emissão de alerta ao Poder Legislativo, na seguinte forma:
a) Alertar o Poder Legislativo, com fulcro no art. 1º, § 1º e no art. 59, § 1º, inciso V,
ambos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a
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manutenção da atual dinâmica de expansão das despesas e/ou inibição de receitas,
mediante inovações ou alterações legislativas desacompanhadas de adequadas estimativas
do impacto orçamentário-financeiro nas finanças da União e de medidas mitigadoras destes
impactos, acarreta riscos significativos para a sustentabilidade fiscal do país, além de
comprometer a capacidade operacional dos órgãos federais para a prestação de serviços
públicos essenciais aos cidadãos.
456. Ainda no que concerne às inovações e alterações legislativas que causam impacto nas finanças
da União, é proposto:
b) remeter ao Ministério Público Federal cópia do acórdão que vier a ser proferido,
acompanhado do relatório e voto que o fundamentem, para que aquela instituição avalie, no âmbito de
suas competências e consoante seu próprio juízo, a eventual atuação nas alterações ou inovações
legislativas que venham a ser efetivadas desacompanhadas de estimativas do impacto orçamentáriofinanceiro nas finanças da União e de medidas mitigadoras destes impactos, o que potencialmente
contraria a legislação vigente, notadamente a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e
as leis de diretrizes orçamentárias.
457.
Quanto às demais às constatações do presente tópico, deixa-se de propor encaminhamento
específico em razão deste processo não tratar exclusivamente dos temas aqui elencados e tampouco ter
como objetivo o aprofundamento das questões. Assim, eventual encaminhamento feito poderia
interferir na dinâmica dos processos que já existem no âmbito do TCU tratando dos temas abordados.
A exemplo de: gastos tributários, TC 015.940/2017-9 e TC 029.350/2017-4; programas especiais de
parcelamentos tributários, TC 012.691/2018-6 e Fies, TC 011.884/2016-9.
458.
Por fim, em relação aos passivos contingentes e demais impactos decorrentes de processos
judiciais existentes conta a União, o tema ainda será objeto de análise no tópico subsequente do
presente relatório.
III.6.7. Benefícios esperados
459.
Espera-se que uma maior racionalidade na expansão das despesas ou restrição às receitas,
mediante adequada mensuração dos impactos orçamentários e financeiros e adoção de medidas
mitigadoras de tais impactos, possa contribuir para estabilização e posterior redução do endividamento
público, levando à sustentabilidade fiscal.
III.7. Achado 7 - Os procedimentos e rotinas destinados a gestão de riscos à sustentabilidade
fiscal de médio e longo prazos ainda estão pouco consolidados
460.
Observa-se lacuna na definição de estratégia para gestão dos riscos e desafios à
sustentabilidade fiscal de médio e longo prazos no país.
461.
Contribuem decisivamente para a permanência desta situação a ausência de planejamento
estratégico nacional de longo prazo e também a ausência de órgão ou instituição, ou partição dentro
dos órgãos e instituições existentes, que centralize e conduza o processo de gestão dos riscos em
maiores horizontes de prazo, considerando que tais riscos são múltiplos e oriundos de variadas fontes,
configurando, portanto, tema de abordagem multidisciplinar e que envolve diversos órgãos da
Administração Pública.
III.7.1. Critério
462.
A literatura destaca a importância da adequada gestão dos riscos fiscais. Nesse sentido
pode-se citar um dos princípios da boa governança orçamentária prescritos pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que estabelece, em relação aos riscos fiscais e
sustentabilidade, que a sustentabilidade de longo prazo e outros riscos fiscais devem ser identificados,
avaliados e gerenciados de forma prudente.
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463.
Afim de que seja implementada esta diretriz, a OCDE recomenda que ‘os orçamentos
públicos deverão: a) adotar mecanismos para promover a manutenção dos planos orçamentários e
mitigar o potencial impacto dos riscos fiscais e, assim, promover um desenvolvimento estável das
finanças públicas; b) identificar, classificar e quantificar os riscos fiscais, incluindo passivos
contingentes; c) explicitar os mecanismos de gestão desses riscos; d) publicar um relatório sobre a
sustentabilidade a longo prazo das finanças públicas.
464.
No Brasil os riscos de curto prazo estão mencionados nos anexos de riscos fiscais que
integram as leis de diretrizes orçamentárias editadas a cada ano, tendo sido feita avaliação desse
documento no tópico III.1 do presente relatório. Entretanto, observa-se que ainda não estão
consolidados os procedimentos e rotinas destinados a gestão de riscos à sustentabilidade fiscal de
médio e longo prazos.
III.7.2. Análise de evidências
465.
Ao longo deste relatório foram apresentadas diversas evidências de riscos à
sustentabilidade fiscal de médio e longo prazos. O presente tópico analisa a existência de outros riscos,
além dos já abordados, e ainda como o governo federal está estruturado para realizar a gestão dos
riscos fiscais nestes horizontes de prazo.
A) Outros riscos à sustentabilidade fiscal de médio e longo prazos
466.
Nos tópicos precedentes foram apresentados os riscos à sustentabilidade fiscal da União
advindos de: i) deterioração das condições fiscais de Estados e Municípios; ii) eventual necessidade de
capitalização de bancos públicos federais; iii) situação de empresas estatais não dependentes; iv)
criação de despesas, inibição de receitas ou ampliação do endividamento que desconsideram o impacto
nas finanças públicas.
467.
Entretanto, tais riscos, embora presentes e relevantes, não são os únicos que podem
ameaçar as condições fiscais de médio e longo prazos. Assim, no curso dos trabalhos de auditoria foi
indagado à Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) quais
seriam, na visão destes órgãos, os principais desafios à sustentabilidade fiscal em horizonte de maior
prazo.
468.
A SOF apresentou manifestação por meio da Nota Técnica 19905/2018-MP (peça 10, p. 38), de 14/9/2018. Segundo exposto naquele documento, os principais desafios a serem enfrentados são:
i) administração/alteração da regra de ouro;
ii) aprimoramento da relação Banco Central/Tesouro - resultados do BC e também
remuneração conta única do Tesouro - parte desta questão será equacionada com a
aprovação pela Câmara do Deputados do PL 09283/2017;
iii) redução e eliminação dos déficits fiscais;
iv) segurança jurídica nas aplicação e interpretação das regras fiscais, o Tribunal de Contas
da União, por exemplo, alterou mediante recentes decisões a forma de cálculo do FCDF e,
reinterpretou a Constituição Federal para flexibilização da aplicação da EC-95 - Limite de
Gastos para o Ministério Público da União;
v) reordenamento institucional dos Poderes da União, definindo claramente os papéis de
cada um dos Poderes e as formar de controle entre esses mesmos Poderes;
vi) respeito por parte de todos os Poderes para as regras básicas de criação, expansão e/ou
majoração de despesas para a União;
vii) redução/controle do ativismo judiciário na definição de direitos e valores a pagar, tanto
no que se refere a precatórios e RPV - IAA, Fundef, revisão geral da remuneração dos
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servidores públicos, correção dos benefícios aos anistiados; como também na aplicação de
princípios genéricos que resultam em ampliações não triviais em benefícios sociais;
viii) equacionar as questões Federativas, de forma a preservar instrumentos básicos de
garantias e salvaguardas dos créditos públicos. Atualmente o Poder Judiciário, tem tomado
inúmeras decisões favorecendo os entes subnacionais em detrimento da União,
principalmente em relação ao pagamento das dívidas estaduais renegociadas com a União;
ix) reforma da Previdência Social, incluindo o Regime Geral e os Regimes Próprios dos
Servidores Públicos Civis, instituir algum tipo de regime previdenciário para os militares,
respeitando as particularidades destes regimes;
x) reforma fiscal (arrecadação de tributos) visando dar alguma racionalidade na
arrecadação e também na distribuição de impostos e na Federação;
xi) revisão da estrutura de remuneração dos servidores públicos federais, de forma a se
recuperar a ideia do ‘subsídio remuneratório’, acabando como os pagamentos extra tetos e
também com os pagamentos extra orçamentários hoje existente;
xii) instituição de um teto remuneratório realmente único e válido para todos os Poderes,
inclusive com a desvinculação da remuneração dos salários do Supremo Tribunal Federal,
com os demais salários dos próprio Judiciário e dos demais poderes;
xiii) eliminação/redução de despesas obrigatórias - por exemplo o abono salarial e outras
despesas e programas questionáveis sob o ponto de vista de política pública e justiça
social;
xiv) equacionamento da questão federativa - falência dos entes subnacionais, com
transferências de responsabilidades para a União, inibir a criação desordenada de
municípios, e estabelecer regras claras para a extinção de municípios inviáveis
financeiramente;
xv) preservação e aprimoramento das regras fiscais vigentes, particularmente as regras
constitucionais como a do Teto de Gastos e da Regra de Ouro. Também deveria ser
promovida uma revisão e adequação da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF as regras
constitucionais e ainda as demais regras orçamentárias;
xvi) instituição de uma autoridade fiscal no âmbito do Poder Executivo Federal, com
poderes similares a autoridade monetária, de forma a dar maior racionalidade ao processo
fiscal; e
xvii) revisão ou eliminação de instrumentos e estruturas constitucionais ou legais, que ao
longo do tempo se mostraram incipientes e burocráticos, com suas finalidades
questionáveis e até comprovadamente ineficazes, como o Fundo de Amparo ao
Trabalhador e o Plano Plurianual.
469.
A STN se manifestou por meio da Nota Técnica SEI 8/2018/GERIF/COPEF/SUPEF/STNMF (peça 12), de 17/9/2018, da qual destaca-se o seguinte trecho sobre os desafios à sustentabilidade
de longo prazo:
Em linhas gerais, avalia-se que a recuperação fiscal passa pela realização de reformas estruturais
significativas. Em particular, é necessário promover uma reforma da previdência que promova sua
sustentabilidade; evitar elevações dos gastos com pessoal, por meio da racionalização de
contratações e de política de reajustes; reavaliar outros gastos obrigatórios (spending review), com
vistas a melhorar sua alocação e eficiência; revisar as renúncias fiscais, avaliar sua efetividade e
reduzir gradualmente o montante de benefícios, especialmente os tributários, e promover
concessões em infraestrutrura, dentre outras medidas.

82

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DDBE4035002D36AA.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.063736/2019-89

25 Abril 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

89

TC 018.440/2018-5

(...)
Outro aspecto a se considerar nos cenários de sustentabilidade fiscal é a realização de reformas
microeconômicas, com o objetivo de fomentar o crescimento da economia, com efeito de
ampliação da base de arrecadação tributária e, por consequência, no resultado fiscal. Tais reformas
abrangem desde melhorias no mercado de trabalho, aprimoramentos ao sistema tributário e nas
condições de crédito, até modificações no marco regulatório de diferentes setores econômicos com
vistas à elevação da produtividade.

470.
A STN destaca, ainda, o fortalecimento do arcabouço legislativo fiscal como importante
meio de estabilização e melhoria das condições fiscais, com destaque para a EC 95/2016, referente ao
Novo Regime Fiscal – Teto de Gastos.
471.
Conforme pode ser observado, foram elencados, pela SOF e pela STN, alguns riscos e
desafios à sustentabilidade fiscal que foram abordados ao longo do presente relatório e outros que não
foram escopo deste trabalho.
472.
Ainda com relação à desafios a serem enfrentados, destaca-se a questão das alterações na
demografia do país, com o maior número de pessoas idosas e o fim do denominado bônus
demográfico, ou seja, condições em que as taxas de crescimento da população em idade
economicamente ativa são maiores que as taxas de crescimento da população total.
473.
O rápido envelhecimento da população certamente trará consequências econômicas e
fiscais, com destaque para a questão da previdência e da assistência social e para os gastos com saúde.
Para enfrentar tais impactos é preciso que o Poder Público se prepare desde já. A figura a seguir
apresenta as pirâmides populacionais brasileiras atual e projetadas para os anos de 2040 e 2016.
Figura 8 – Pirâmides populacionais projetadas

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/

474.
Ante o exposto, observa-se que, os riscos e desafios à sustentabilidade fiscal no Brasil são
múltiplos e oriundos de variadas fontes, configurando, portanto, tema de abordagem multidisciplinar e
que envolve diversos órgãos da Administração Pública.
B) Procedimentos e rotinas destinados à gestão dos riscos que possam afetar as condições fiscais
a médio e longo prazos
475.
A literatura menciona que a boa estratégia de gestão de riscos fiscais envolve rotinas e
procedimentos destinados a identificar, analisar, mensurar, mitigar, monitorar e divulgar os principais
fatores ou eventos que possam gerar impactos fiscais relevantes.
476.
Neste contexto, observa-se que os procedimentos de gestão de riscos à sustentabilidade
fiscal de médio e longo prazos no Brasil ainda são esparsos e pouco consolidados.
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477.
Os riscos de curto prazo são anualmente abordados nos anexos de riscos fiscais das leis de
diretrizes orçamentárias, tendo ocorrido algum avanço nos últimos anos nas informações constantes
destes documentos, conforme exposto no tópico III.1.3 deste relatório.
478.
Quanto aos horizontes de médio e longo prazos, as informações disponíveis são, via de
regra, projeções sobre possíveis trajetórias da dívida pública, sem adentrar propriamente na gestão dos
riscos e desafios à sustentabilidade fiscal, que, se adequadamente tratados, conduzirão a uma trajetória
benigna de endividamento.
479.
Neste sentido, conforme informa a Nota SEI 10/2018/GERIS/COGEP/SUDIP/STN (peça
16), são apresentadas projeções de trajetórias da dívida no Plano Anual de Financiamento (PAF), em
http://tesouro.gov.br/web/stn/plano-anualde-financiamento e nas apresentações disponibilizadas aos
investidores, em http://tesouro.gov.br/web/stn/apresentacao-para-investidores. Além disso, a STN
informou ainda (peça 22, p. 8), que se encontra em elaboração o Relatório de Projeções Fiscais, cuja
publicação está prevista até o fim de 2018.
480.
Não obstante o esforço demonstrado por estas iniciativas, remanesce a lacuna de
tratamento mais detalhado para os riscos e desafios à sustentabilidade fiscal de longo prazo. Contribui
para este quadro, a ausência de um efetivo sistema de planejamento e orçamento de longo prazos,
moldando uma visão de futuro que se pretenda atingir e a estratégia para tanto. Tal situação foi
abordada, no âmbito do TCU, no relatório que embasa o Acórdão 1968/2017-TCU-Plenário, relator
Ministro Augusto Nardes, concernente à avaliação da preparação do governo brasileiro para
implementar e monitorar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – Agenda 2030,
compromisso assumido pelo Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU).
481.
Destaca-se, neste sentido, alguns excertos daquele relatório, que teve como um dos
achados de auditoria a ‘ausência de estratégia de planejamento de longo prazo que defina prioridades
multissetoriais numa perspectiva integrada de governo’:
110. (...) verifica-se que é necessária uma estratégia de planejamento nacional de longo prazo,
alinhada aos atuais instrumentos de planejamento, que possibilite a orientação das ações
governamentais, de modo a viabilizar a definição das prioridades multissetoriais inclusive para
otimizar as ações com vistas ao alcance dos ODS.
111. Nesse ponto, revela-se uma lacuna no ordenamento constitucional no que se refere ao
planejamento nacional de longo prazo com período superior a dez anos, embora se registrem, em
sede constitucional, outros planos, como o Plano Nacional de Educação, que é setorial e decenal, e
o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual.
112. Cabe ressaltar que os impactos causados por essa lacuna não se limitam à questão da Agenda
2030, estendendo-se também à atuação governamental de forma geral. Assim, a ausência de
instrumento de planejamento de longo prazo prejudica a definição de prioridades nacionais,
tornando as ações do governo mais sujeitas a descontinuidades e desalinhamentos. Dificulta
também a alocação de recursos de forma eficiente, uma vez que não estão claras as prioridades
nacionais. E, em última análise, traz prejuízos à própria entrega de resultados das políticas públicas
e ao atendimento das complexas demandas sociais elencadas na Constituição, mencionadas no
início desta análise.
(...)
129. No âmbito federal, cabe destacar a proposta de emenda à constituição (PEC) 74, de 2015, em
tramitação no senado federal, como uma tentativa de alterar a constituição federal para incluir o
planejamento estratégico de longo prazo (abrangendo o período de vinte anos) como norteador das
despesas e investimentos previstos no orçamento da União.
130. A justificativa da aludida proposta é o atual ‘abandono das experiências de planejamento de
longo prazo’ e o direcionamento do foco das atenções governamentais para o curto prazo, dado o
predomínio de preocupações concernentes à estabilidade econômica.
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131. Nesse sentido, a PEC 74/2015 considera que a inserção da visão estratégica de longo prazo
depende do:
(…) estabelecimento de uma sequência de procedimentos, que se inicia com a identificação de
cenários futuros possíveis, o estabelecimento das prioridades nacionais, a tradução dessas
prioridades em objetivos a serem perseguidos em um dado horizonte de tempo, a definição do que
precisa ser feito para que esses benefícios sejam alcançados, o estabelecimento de etapas e metas a
serem atingidas para esse fim, e a seleção de indicadores a serem utilizados para monitorar os
resultados obtidos e propor os ajustes devidos, quando necessário.

482.
No Voto que embasa o Acórdão 1968/2017-TCU-Plenário, o Ministro Augusto Nardes
menciona que o Tribunal já vem atuado na questão do planejamento estratégico nacional no âmbito da
governança pública como um todo, que abrange estratégia, liderança e controle. Menciona que no
monitoramento do processo TC-020.830/2014-9, no qual foi proferido o Acórdão 1.273/2015-TCUPlenário, de relatoria do próprio Ministro, foi debatida a edição de um projeto de lei e/ou de um
decreto sobre a governança com as principais lideranças e técnicos da Presidência da República, da
Controladoria Geral da União (CGU), da Casa Civil e do Ministério do Planejamento.
483.
Expõe, ainda, que a partir de proposta apresentada por Grupo de Trabalho do TCU, o
Governo Federal informou que se encontra em elaboração uma minuta de decreto e de projeto de lei,
nos quais será estabelecido o Sistema Nacional de Planejamento. Nesse sistema está previsto o
Planejamento do Desenvolvimento Nacional, com periodicidade de doze anos, responsabilidade do
Ministério do Planejamento e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
484.
Argumenta, também, que, por sua sugestão, acatada pelo Plenário, foi incluída no Parecer
Prévio sobre as Contas do Governo da República referente ao exercício de 2016 (TC-012.659/2017-7,
relator Ministro Bruno Dantas) a seguinte recomendação:
3.1.31. Recomendar ao Ministério do Planejamento, Casa Civil e Presidência da República que
consolidem em normativo único todos os dispositivos editados sobre a estratégia governamental e
seu monitoramento e avalição, identificando claramente a forma de organização dos planos de
longo, médio e curto prazo, com seus objetivos e metas, além do papel do centro de governo, dos
ministérios setoriais, eventuais conselhos e comitês e da CGU na formulação, monitoramento e
avaliação desses planos e das políticas públicas neles contidas, aproveitando, caso entenda viável,
as conclusões do grupo de trabalho do TCU encaminhado aos titulares das pastas.

485.
No monitoramento realizado no Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República
referente ao exercício de 2017 (TC-012.659/2017-7, relator Ministro Bruno Dantas) tal recomendação
foi considerada em atendimento.
486.
No curso dos trabalhos de auditoria, foi também colhida manifestação da STN sobre como
poderia ser aperfeiçoada a gestão de riscos à sustentabilidade fiscal na Administração Pública, tendo
aquela Secretaria opinado (peça 12, p. 2-3) que deveria haver aprimoramento dos normativos fiscais de
modo a estabelecer que o planejamento fiscal seja realizado em horizonte de médio e longo prazos.
487.
Nesta direção, menciona que a EC 95/2016 foi importante aprimoramento, à medida que,
ao estabelecer teto de gastos, restringindo o espaço fiscal para além do prazo das metas estipuladas nas
leis de diretrizes orçamentárias e perseguidos na execução das leis orçamentárias anuais, fomentou o
desenvolvimento de rotinas de projeções dos agregados fiscais de despesas, receitas e dívida, o que
tem se constituído importante instrumento de monitoramento da sustentabilidade fiscal de médio
prazo.
488.
Ainda no sentido de aperfeiçoamento do arcabouço normativo, cita o Projeto de Lei
Complementar PLP 295/2016 - Nova Lei de Finanças, que além de inovações no campo orçamentáriocontábil-financeiro, propõe diretrizes para o Planejamento Fiscal. Explana a STN, sobre o projeto de
lei, que: ‘a ênfase do processo de planejamento passa a estar centrada na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, que passa a exigir a indicação de metas fiscais, além do exercício ao qual a lei se
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refere, para os quatro exercícios posteriores, ao tempo que determina maior detalhamento em relação à
publicação de projeções dos agregados fiscais’.
489.
Recentemente a Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do Ministério do
Planejamento (Seplan/MP) colocou em consulta pública documento intitulado Estratégia Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social. A estratégia abrange um período de doze anos, de 2020 a 2031
e, segundo exposto em seu prefácio, foi concebida com o objetivo de orientar, articular e influenciar as
discussões dos demais instrumentos do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado,
previsto no art. 174 da Constituição Federal e composto também pelos planos nacionais, setoriais e
regionais e plano plurianual.
490.
Portanto, observa-se a existência de iniciativas no âmbito do Governo Federal e deste
TCU, no sentido de suprir o vazio existente quanto à mecanismos de planejamento de médio e longo
prazos, destacando-se, nesse sentido, a Proposta de Emenda Constitucional 74/2015, o PLP 295/206 –
Nova Lei de Finanças e a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
491.
Não obstante, estas e outras inciativas previstas ainda não foram plenamente concretizadas,
permanecendo, em 2018, trinta anos após a promulgação da Constituição Federal, importante lacuna
quanto ao planejamento estratégico nacional de longo prazo, o que, conforme já explanado, prejudica
sobremaneira a gestão de riscos à sustentabilidade fiscal neste horizonte de tempo.
492. Outro aspecto que dificulta o estabelecimento de mecanismos de gestão dos riscos à
sustentabilidade fiscal de médio e longo prazos é a ausência de órgão, instituição ou partição dentro
dos órgãos e instituições existentes, que centralize e conduza o processo. Para os riscos de curto prazo,
a consolidação das informações que compõem o Anexo de Riscos Fiscais das leis de diretrizes
orçamentárias é realizada pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (Seplan) do
Ministério do Planejamento, não havendo, contudo, designação de atribuição para desempenho de
tarefa semelhante em relação aos desafios de longo prazo.
493.

Sobre o tema a STN assim se manifestou durante a auditoria (peça 12, p. 3):
Os riscos que ameaçam a sustentabilidade fiscal possuem naturezas diversas e estão associados a
diferentes processos relacionados à sua identificação, mensuração e gestão. Da mesma forma, em
grande parte estão submetidos a um arcabouço institucional e normativo que já estabelece que sua
administração se dê no âmbito do desempenho das atribuições de órgãos específicos. Devido a esse
contexto e uma vez que não existe nenhum órgão que isoladamente reúna todas as competências
técnicas, legais e institucionais para a administração de todos os riscos, constata-se que a tarefa de
consolidação dos mesmos é desafiadora. Por outro lado, reconhece-se que, quando a administração
dos riscos e de seu impacto fiscal ocorre de forma distanciada do acompanhamento da
sustentabilidade fiscal, perde-se eficiência no seu controle e na tomada de providências para sua
mitigação.
Nesse seguimento, entende-se que, caso se pretenda designar estrutura de governança para a
consolidação dos riscos à sustentabilidade fiscal, a organização deve se dar de forma ampla, em
esfera capaz de coordenar e articular as ações no âmbito do poder executivo e também junto a
interlocutores dos poderes legislativo e judiciário e de entes subnacionais.

494.
De fato, conforme demonstrado no item precedente, os riscos e desafios à sustentabilidade
fiscal no Brasil são múltiplos e oriundos de variadas fontes, requerendo instituto de governança que
abranja todo o Poder Executivo, além de forte capacidade de interlocução junto aos demais poderes e
entes federados.
495.
Neste contexto, cabe destacar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 67, prevê a
criação do conselho de gestão fiscal, órgão destinado ao acompanhamento e avaliação, de forma
permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal, devendo ser constituído
por
representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas
representativas da sociedade.
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496.
Embora a gestão de riscos à sustentabilidade fiscal de médio e longo prazos não conste do
rol de atribuições previstos pela LRF para o conselho de gestão fiscal, a existência deste órgão poderia
facilitar em muito tal tarefa, notadamente no que tange à articulação ente os Poderes e esferas de
Governo. Entretanto, não obstante serem decorridos mais de dezoito anos da publicação da LRF, ainda
não houve a implementação do conselho.
497.
Nesta direção, recentemente o TCU se pronunciou acerca da ausência de implementação
do conselho e sua importância para a boa gestão fiscal. No Acórdão 1084/2018-TCU-Plenário, de
16/5/2018, relator Ministro Aroldo Cedraz, houve deliberação no sentido de (grifos acrescidos):
9.2. informar ao Presidente do Senado Federal que a não edição da Lei prevista no art. 48, inciso
XIV, e da Resolução de que trata o art. 52, inciso VI, ambos da Constituição da República, para o
estabelecimento de limites para os montantes das dívidas mobiliária federal e consolidada da
União, assim como da lei que prevê a instituição do conselho de gestão fiscal, constitui fator crítico
para a limitação do endividamento público e para a harmonização e a coordenação entre os entes da
Federação, comprometendo, notadamente, a efetividade do controle realizado pelo Tribunal de
Contas da União com base no art. 59, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar 101/2000, e o exercício
do controle social sobre o endividamento público e demais limites fiscais;

498.
Entretanto, considerando as atuais condições fiscais do país e a relevância e materialidade
dos riscos e desafios a estabilização e redução do endividamento público, pondera-se que não há como
aguardar que sejam solucionadas as questões de planejamento estratégico nacional de longo prazo e
implementação do conselho de gestão fiscal para que sejam iniciadas ações referentes à gestão dos
riscos à sustentabilidade fiscal.
499.
Considerando ainda que a Casa Civil da Presidência da República: (i) possui como
atribuições, dentre outras estatuídas na Lei 13.502/2017, assistir ao Presidente da República na
coordenação e na integração das ações governamental e na avaliação e no monitoramento da ação
governamental e da gestão dos órgãos e das entidades da administração pública federal e (ii) está
participando das ações recomendadas pelo Tribunal no item 3.1.31 do Parecer Prévio sobre as Contas
do Governo da República referente ao exercício de 2016.
500.
Propõe-se, então, o seguinte encaminhamento: recomendar à Casa Civil da Presidência da
República para que, em conjunto com o Ministério da Fazenda e com o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, desenvolvam estratégia e plano de ação para a gestão dos riscos à
sustentabilidade fiscal de médio e longo prazos do país, envolvendo ações destinadas a identificar,
analisar, mensurar, mitigar, monitorar e divulgar os principais fatores ou eventos que possam gerar
impactos fiscais relevantes.
C) Contencioso judicial da União
501.
Ainda com relação à gestão dos riscos e desafios à sustentabilidade fiscal, especial atenção
deve ser dada à questão do contencioso judicial contra a União.
502.
Conforme exposto no tópico II.6.2.E deste relatório, as decisões judiciais contra a União
tem se revestido de importante fonte de riscos e incertezas para as finanças públicas, seja na criação ou
expansão de despesas ou ainda na restrição de receitas.
503.
Neste mesmo sentido a manifestação da STN e da SOF, no curso dos trabalhos de
auditoria, tendo a manifestação da SOF já sido foi reproduzida no presente tópico. A STN expôs (peça
12, p. 2-4 grifos originais):
13. Para além do aprimoramento do arcabouço fiscal-normativo e das iniciativas que aprofundem e
elevem a transparência das análises fiscais de médio e longo prazos, deve-se enfatizar que a gestão
dos riscos à sustentabilidade fiscal se centra fundamentalmente na administração da agenda de
reformas econômicas estruturais, bem como em uma agenda de mitigação de riscos relativos a
sentenças judiciais ou criação de legislação que provoquem expansão das despesas públicas,
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redução das receitas ou ampliação do endividamento. Nesse sentido, trata-se de uma agenda de
governo.
(...)
18. Adicionalmente, ressalta-se que no âmbito dos trabalhos realizados pela STN relativos ao
monitoramento da sustentabilidade fiscal, identificam-se, de forma recorrente, que constituem
riscos relevantes à sustentabilidade fiscal aqueles relacionados a processos judiciais e a propostas
legislativas que impõem, de súbito, impacto fiscal relevante.
19. No que concerne às demandas judiciais, nota-se que o processo de identificação do seu impacto
fiscal é difuso no âmbito das diversas procuradorias e que as metodologias empregadas para sua
mensuração não refletem necessariamente o impacto fiscal provável, visto que os cálculos em geral
são estimados considerando-se a perda máxima, principalmente nos casos relacionados ao passivo
tributário.
20. O acompanhamento das informações prestadas nos últimos anos nos Anexos de Riscos Fiscais
da LDO evidencia que o número de teses contra a União – e seus respectivos montantes financeiros
– tem se elevado significativamente ano após ano.

Em manifestação ao teor do relatório preliminar de auditoria a STN apresentou (peça 36)
504.
especial preocupação em relação às decisões judiciais que apresentam determinação para: i) suspensão
do contingenciamento de recursos públicos; ii) criação de conta corrente específica afim de segregar
financeiramente os recursos objeto da lide e iii) bloqueio de recursos da Conta Única do Tesouro
Nacional. Neste sentido destaca a STN (peça 36, p. 11):
65. Os impactos ora analisados, evidenciam um conjunto de consequências danosas ao País:
atingem o rito legal estabelecido para a execução da despesa pública, maculam o regramento
jurídico-normativo-financeiro, ultrapassam a independência dos Poderes na destinação dos recursos
financeiros, e ainda, causam riscos à transparência e ao controle contábil do dinheiro público; além
de causarem insegurança jurídica e risco ao equilíbrio fiscal brasileiro tendo em vista o efeito
multiplicativo de ações com a mesma natureza, as quais, se logram êxito, podem conferir
precedente danoso ao atribuir a despesas discricionárias caráter de obrigatórias e retirar a
impenhorabilidade conferida aos recursos públicos depositados à CTU. Nesse sentido, mister que
as tratativas para satisfação do pedido autoral ocorram com atuação direta das Pastas ministeriais
correspondentes, seja na origem das demandas, seja no cumprimento da decisão judicial - e não
com direcionamento ao gestor da Conta Única (STN) tendo em vista que a execução da despesa
ocorre, consoante explicitado, nos Ministérios, de forma descentralizada.
66. O fato de se tratar de cumprimento de decisão judicial não retira o caráter de utilização do
recurso público, devendo, portanto, seguir-se o rito legal de execução orçamentária e financeira
próprio da despesa pública. Não à toa que o ordenamento jurídico pátrio criou regramento para tal
execução, denotando-se o cuidado com o dinheiro público. Nesse sentido, tais decisões judiciais
devem seguir o rito padrão de execução da despesa, observando-se também o regramento conferido
aos precatórios, quando for o caso, bem como o consignado nas ações orçamentárias respectivas,
de forma regular.

505.
Observa-se, pois, que além de impacto dada a materialidade dos valores em discussões
judiciais contra a União, há também impacto em decorrência da natureza das decisões, de suspensão
do contingenciamento de recursos, procedimento essencial para o cumprimento das metas fiscais
estabelecidas nas leis de diretrizes orçamentárias, e de bloqueio da Conta Única ou criação de outras
contas, o que desvirtua e afeta de modo significativo a administração financeira da União.
506.
Embora não se possa afirmar que as causas de decisões judiciais contrárias à União em
processos de grande impacto fiscal estejam diretas ou indiretamente relacionadas ao modo como é
realizado o acompanhamento e atuação em tais processos, pode existir espaço para melhorias nesta
atuação, notadamente considerando a relevância e materialidade dos recursos envolvidos.
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507.
Há que se considerar, ainda, que a representação judicial em tais processos pode se revestir
de especial complexidade, dado o tratamento de temas vinculados à: economia de maneira geral;
tributos; planos econômicos implementados em décadas passadas; previdência e assistência social;
relacionamento econômico e financeiros com os entes subnacionais; preços e tarifas públicas;
contabilidade pública; administração financeira e orçamentária da União; empresas estatais, dentre
outros possíveis.
508.
Considerando, também, que segundo a Lei 13.502/2017 constitui área de competência do
Ministério da Fazenda, dentre outras: i) política, administração, fiscalização e arrecadação tributária e
aduaneira; ii) administração financeira e contabilidade públicas; iii) administração das dívidas públicas
interna e externa; iv) preços em geral e tarifas públicas e administradas; v) previdência e previdência
complementar.
509.
Por fim, considerando que, nos termos do art. 131 da Constituição Federal, compete à
Advocacia-Geral da União (AGU) a representação judicial e extrajudicial da União, propõe-se
recomendar ao Ministério da Fazenda para que, em conjunto com a AGU, constitua grupo de trabalho
para verificar a oportunidades de melhorias na representação judicial da União em contenciosos que
envolvam relevantes impactos fiscais; e
510.
Propõe-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça e a própria AGU sejam comunicados
do teor do acórdão, relatório e voto que vierem a ser proferidos, para que tenham ciência que pode
haver oportunidades de melhorias na representação judicial da União nos contenciosos que envolvam
relevantes impactos fiscais, mediante participação do Ministério da Fazenda.
III.7.3. Causas
511.
Como principais causas da falta de estratégia para gestão dos riscos e desafios à
sustentabilidade fiscal de médio e longo prazos pode-se citar a lacuna atualmente existente em relação
ao planejamento estratégico nacional de longo prazo e também a ausência de órgão ou instituição, ou
partição dentro dos órgãos e instituições existentes, que centralize e conduza o processo de gestão dos
riscos em maiores horizontes de prazo.
III.7.4. Efeitos e riscos decorrentes da manutenção da situação encontrada
512.
A continuidade da situação encontrada pode dificultar a reversão das atuais condições
fiscais da União, de contínuos déficits primários e o consequente aumento da dívida pública. Além
disso, ainda que a atual conjuntura fiscal venha a se estabilizar, a ausência de estratégia para gestão
dos riscos e desafios à sustentabilidade fiscal de médio e longo prazos tende a criar condições para a
existência de novas crises.
III.7.5. Conclusão
513.
Os procedimentos e rotinas destinados a gestão de riscos à sustentabilidade fiscal de médio
e longo prazos ainda estão pouco consolidados na Administração Pública Federal. A ausência de
planejamento estratégico nacional de longo prazo e também a ausência de órgão ou instituição, ou
partição dentro dos órgãos e instituições existentes, que centralize e conduza o processo de gestão dos
riscos em maiores horizontes de prazo contribuem para existência e permanência desta situação.
514.
O ambiente é ainda mais desafiador considerando que tais riscos são múltiplos e oriundos
de variadas fontes, configurando, assim, tema de abordagem multidisciplinar e que envolve diversos
órgãos e poderes da Administração Pública.
515.
Considerando o atual quadro de deterioração condições fiscais da União, estados e
municípios, é necessário, além da criação de meios para estabilização e redução do endividamento
público no médio prazo, criar também premissas que impeçam a recorrência de tal situação. Neste
sentido a importância de estabelecer mecanismos de gestão dos riscos à sustentabilidade fiscal de
médio e longo prazos, sendo este um dos objetos de proposta de encaminhamento.
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516.
Especial atenção deve ser direcionada à questão das demandas judiciais contra União, em
razão da natureza e da materialidade do impacto que podem causar às condições fiscais. Embora não
se possa afirmar que as causas de decisões judiciais contrárias à União em processos de grande
impacto fiscal estejam diretas ou indiretamente relacionadas ao modo como é realizado o
acompanhamento e atuação em tais processos, pode existir espaço para melhorias nesta atuação, sendo
esta também um dos objetos de proposta de encaminhamento, conforme detalhado a seguir.
III.7.6. Proposta de encaminhamento
517.

Ante todo o exposto apresenta-se a seguinte proposta de encaminhamento:
a) Recomendar à Casa Civil da Presidência da República para que, em conjunto com o
Ministério da Fazenda e com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
desenvolvam estratégia e plano de ação para a gestão dos riscos à sustentabilidade fiscal de
médio e longo prazos do país, envolvendo ações destinadas a identificar, analisar,
mensurar, mitigar, monitorar e divulgar os principais fatores ou eventos que possam gerar
impactos fiscais relevantes, comunicando ao TCU, no prazo de até 120 dias, as
providências eventualmente adotadas neste sentido;
b) Recomendar ao Ministério da Fazenda para que, em conjunto com a Advocacia-Geral
da União, constitua grupo de trabalho ou outro mecanismo que julgar apropriado, para
verificar a existência de oportunidades de melhorias na representação judicial da União em
contenciosos que envolvam relevantes impactos fiscais, comunicando ao TCU, no prazo de
até 120 dias, as providências eventualmente adotadas neste sentido; e
c) Enviar cópia do acórdão que vier a ser proferido, acompanhado do relatório e voto que
o fundamentem, à Advocacia-Geral da União e ao Conselho Nacional de Justiça, de modo
que aqueles órgãos tenham ciência que pode haver oportunidades de melhorias na
representação judicial da União nos contenciosos que envolvam relevantes impactos
fiscais, mediante participação do Ministério da Fazenda.

III.7.7. Benefícios esperados
518.
Como benefícios esperados da adequada gestão dos riscos e desafios à sustentabilidade
fiscal de médio e longos prazos espera-se a estabilização e posterior redução do endividamento
público, com potencial para gerar efeitos benéficos em toda a economia.
IV. Análise das manifestações dos gestores
519.
A versão preliminar deste relatório foi submetida aos gestores da Assessoria Especial do
Ministério da Fazenda, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal para
manifestação, consoante recomenda o Manual de Auditoria Operacional do TCU, Portaria Segecex
4/2010.
520.
Em resposta, a Assessoria Especial do Ministério da Fazenda apresentou os documentos
constante às peças 39 e 40 dos autos, a Secretaria do Tesouro Nacional remeteu os documentos
acostados às peças 32 a 37 e a Secretaria de Orçamento Federal apresentou manifestação por meio do
documento à peça 31 dos autos. Ademais, em 31/10/2018 foi realizada, nas dependências do Tribunal,
reunião com os gestores destas três unidades, também com o intuito de colher manifestações em
relação ao teor do relatório preliminar, notadamente as propostas de encaminhamento de cada achado
de auditoria.
521.
As informações, comentários e sugestões apresentadas pelos gestores que foram acatadas
estão incorporadas a esta versão final do relatório.

90

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DDBE4035002D36AA.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.063736/2019-89

25 Abril 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Quinta-feira

97

TC 018.440/2018-5

V. Conclusão
O Plano Anual de Financiamento da Dívida Pública Federal para o exercício de 2018,
522.
elaborado pelo Tesouro Nacional, apresenta projeções de que a Dívida Bruta do Governo Central
poderá atingir patamares próximos a 80% do PIB no intervalo dos próximos cinco a seis anos, em
2023/2024. Em dezembro de 2013 a DBGC era de 51,5% do PIB e em setembro de 2018 de 77,2% do
PIB. Portanto, em menos de cinco anos houve evolução do endividamento bruto em mais de 25 pontos
percentuais do Produto Interno Bruto.
523.
Contribuem decisivamente para este quadro a persistências dos resultados fiscais
deficitários, sendo 2018 o quinto ano consecutivo em que a União apresentará resultado primário
negativo. No exercício de 2017 o Governo Central apresentou déficit primário equivalente a 1,8% do
PIB e déficit nominal que chegou a 7,0% do PIB. A lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de
2019 prevê a continuidade dos resultados primários deficitários até 2021, horizonte máximo de
projeção contemplado por aquela lei.
524.
O projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2019 prevê que as operações de
crédito a serem realizadas ao longo ano superarão as despesas de capital, aquelas destinadas ao
investimento público, em mais de R$ 258 bilhões. Tal fato caracteriza que a denominada Regra de
Ouro, presente no art. 167, inciso III da Constituição Federal, não será cumprida, sendo necessária,
para realização deste montante de despesas, a aprovação de créditos adicionais por maioria absoluta do
Poder Legislativo. Denota ainda que o país estará se endividando para realização de despesas
correntes, aquelas destinadas predominantemente ao custeio das atividades e serviços da
Administração Pública, sendo tal situação claramente insustentável a longo prazo.
525.
A Instituição Fiscal Independente (IFI), entidade que possui dentre suas atribuições a
divulgação de estimativas de parâmetros e variáveis relevantes para a construção de cenários fiscais e
orçamentários, em seu último relatório de acompanhamento fiscal, de novembro de 2018, aponta que
no cenário base, considerado mais provável, a DBGC atingirá 82,7% do PIB em 2023. Indica ainda
que a reversão de déficit para superávit primário ocorrerá somente em 2022, sendo este um cenário
otimista.
526.
O panorama delineado aponta, pois, severos riscos à sustentabilidade fiscal da União.
Neste contexto o presente trabalho buscou identificar e analisar alguns dos fatores e condições
existentes que, caso perdurem, podem contribuir para a instalação do cenário de insustentabilidade
fiscal do país.
527.
O primeiro achado de auditoria (tópico III.1) apontou oportunidades de melhoria no
Anexo de Riscos Fiscais que anualmente integra as leis de diretrizes orçamentárias. O Anexo é um
instrumento de manejo dos riscos fiscais de curto prazo e não obstante as melhorias verificadas na
versão mais recente do documento, ainda há potencial de aprimoramento, de forma a refletir com
maior precisão as informações previstas no Manual de Demonstrativos Fiscais, notadamente no que se
refere ao risco de catástrofes naturais e outros eventos que demandem ações de defesa civil.
528.
Também é importante a inclusão de quadro resumo, consolidando a apresentação dos
riscos identificados, de modo a conferir maior aspecto gerencial e transparência ao documento. Além
disso, os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos identificados e mensurados
no Anexo de Riscos Fiscais devem ser refletidos de alguma forma nas leis orçamentárias anuais, ainda
que parcialmente, seja por meio da Reserva de Contingência ou outros meios a serem estabelecidos.
529.
O segundo achado de auditoria (tópico III.2) identificou que os gastos da União com
previdência social e pessoal possuem trajetória crescente e potencialmente incompatível com a
sustentabilidade fiscal de longo prazo. Nos últimos anos, tais despesas cresceram acima da inflação,
acima do crescimento das receitas primárias líquidas e também acima da taxa de crescimento do PIB.
Tal cenário reduz em muito o espaço fiscal para obtenção de superávits que possam levar à
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estabilização e posterior redução do endividamento, uma vez que para tanto é necessário a compressão
das demais despesas a níveis que podem ameaçar capacidade operacional dos órgãos federais para a
prestação de serviços públicos essenciais aos cidadãos. A proposta de encaminhamento é no sentido de
alertar o Poder Executivo deste fato.
O terceiro achado de auditoria (tópico III.3) assinala que a deterioração da situação fiscal dos estados
e municípios pode afetar as finanças da União. Dentre os múltiplos mecanismos de contágio que
podem existir, foram identificados alguns: i) impedimento à União na execução de garantias e
contragarantias prestadas pelos entes subnacionais, em razão da interposição de inúmeras ações
exposição
à
perante o Poder Judiciário, com a concessão de medidas cautelares;
ii)
insolvência dos entes subnacionais, uma vez que a União possui mais de R$ 540 bilhões em créditos
junto aos entes federados e também concedeu avais que superam R$ 233 bilhões em diversos contratos
de empréstimo celebrados por estes; iii) concorrência entre União e bancos públicos federais para
exercício de garantias e contragarantias, no caso de inadimplência de contratos de empréstimo; iv)
inovações legislativas que impõe alterações nas condições das dívidas dos entes subnacionais com a
União, fazendo com que seja absorvida pelo ente central parte da dívida e o restante seja liquidado em
condições mais favoráveis aos estados e municípios; e
v) potencial necessidade de socorro
financeiro da União aos entes subnacionais, de forma voluntária, a exemplo da MP 815/2017, ou sob
forma do mecanismo de intervenção, prevista na Constituição Federal, a exemplo do que ocorreu no
Estado do Rio de Janeiro.
530.
O quarto achado de auditoria (tópico III.4) destaca o risco de ser necessário capitalizar
bancos públicos federais, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil, de modo que
possam cumprir as exigências de manutenção de capital regulatório estipuladas pelo Banco Central,
conforme descrito no Anexo de Riscos Fiscais da LDO 2019. Contudo, segundo informou a Secretaria
do Tesouro Nacional no curso dos trabalhos de auditoria, a recente melhora dos resultados obtidos pela
Caixa minora o risco de ser necessária a capitalização dessa instituição.
531.
Como iniciativa no caminho de uma melhor governança das instituições financeiras
federais, recomenda-se que a indicação dos dirigentes de bancos públicos federais se realize mediante
processo seletivo impessoal, através da contratação de serviço de recrutamento (‘head hunter’) por
meio de processo licitatório, a exemplo do que se realiza na Caixa Econômica Federal, por
recomendação do Ministério Público Federal.
532.
O quinto achado de auditoria (tópico III.5) registra que há indícios de dependência de
recursos do Tesouro Nacional em empresas estatais atualmente classificadas como não dependentes.
De fato, verificou-se que há empresas estatais federais não dependentes que têm apresentado
resultados negativos nos últimos anos, notadamente déficits no fluxo de caixa de atividades
operacionais, diminuição do caixa e equivalentes de caixa, prejuízos líquidos na Demonstração de
Resultados do Exercício e diminuição do patrimônio líquido.
533.
Em decorrência disso, há empresas que necessitaram ou que podem vir a necessitar de
aportes de capital da União para pagamento de despesas operacionais, o que representa um indício de
dependência da estatal em relação à União, visto que, nessa situação, a empresa não gera recursos
suficientes para seu regular funcionamento.
534.
A caracterização de uma empresa estatal como dependente ensejaria sua inclusão no
orçamento fiscal e da seguridade social, com severas consequências à empresa e às finanças da União,
com dificuldades para o cumprimento das metas e regras fiscais vigentes. Não obstante, deixa-se de
propor deliberações no presente trabalho em virtude de o tema estar sendo tratado com maior
profundidade em outro processo.
535. O sexto achado de auditoria (tópico III.6) aponta que nos últimos anos diversas ações adotadas
por meio de inovações legislativas e implementação ou ampliação de políticas públicas tem onerado as
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finanças da União, seja por meio do aumento de despesas, seja pela redução de receitas, sem que tais
impactos tenham sido adequadamente previstos e mitigados, configurando risco à sustentabilidade
fiscal. Outra fonte potencial de risco às finanças públicas são os contenciosos judiciais contra a União.
536. Há diversas evidências neste sentido: (i) crescimento dos gastos tributários da União; (ii)
instituição ou ampliação de programas especiais de parcelamentos tributários; (iii) inovações
legislativas que desconsideram impactos nas finanças da União – o caso das modificações dos
parâmetros das dívidas de entes subnacionais com a União; (iv) implementação de políticas públicas
que desconsideram impactos nas finanças da União – o caso do Programa de Financiamento Estudantil
e (v) decisões do Poder Judiciário que recentemente impactaram as finanças da União.
537. Não obstante o arcabouço legislativo existente, com destaque para dispositivos presentes na
Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas leis de diretrizes orçamentárias, tais
dispositivos não têm se mostrado suficientes para coibir a implementação de atos oriundos dos poderes
Executivo, Legislativo ou Judiciário que, mediante aumento de despesas, redução de receitas ou
elevação do endividamento público, afetam diretamente as finanças da União, que, como já descrito,
tem se deteriorado rapidamente nos últimos anos.
538.
Por fim, o sétimo achado auditoria (tópico III.7) descreve que os procedimentos e rotinas
destinados a gestão de riscos à sustentabilidade fiscal de médio e longo prazos ainda estão pouco
consolidados na Administração Pública Federal. A ausência de planejamento estratégico nacional de
longo prazo e também a ausência de órgão ou instituição, ou partição dentro dos órgãos e instituições
existentes, que centralize e conduza o processo de gestão dos riscos em maiores horizontes de prazo
contribuem para existência e permanência desta situação.
539.
No atual quadro de deterioração das condições fiscais da União, estados e municípios, é
necessário, além da criação de meios para estabilização e redução do endividamento público no médio
prazo, criar também premissas que impeçam a recorrência de tal situação. Neste sentido a importância
de estabelecer mecanismos de gestão dos riscos à sustentabilidade fiscal de médio e longo prazos,
sendo este um dos objetos de proposta de encaminhamento.
540.
Especial atenção deve ser direcionada à questão das demandas judiciais contra União, em
razão da materialidade do impacto que podem causar às condições fiscais. Embora não se possa
afirmar que as causas de decisões judiciais contrárias à União em processos de grande impacto fiscal
estejam diretas ou indiretamente relacionadas ao modo como é realizado o acompanhamento e atuação
em tais processos, pode existir espaço para melhorias nesta atuação, sendo esta também um dos
objetos de proposta de encaminhamento.
541.
Como pode ser observado, os riscos e desafios à sustentabilidade fiscal são múltiplos e
oriundos de variadas fontes, sendo, portanto, tema de grande complexidade para equacionamento.
542.
Neste contexto, o Novo Regime Fiscal instituído pela Emenda Constitucional 95/2016,
conhecido como teto de gastos, ao impor limitação ao crescimento das despesas faz com que tal
discussão se torne mais transparente, necessária e periódica à toda a sociedade, compelindo ainda os
gestores públicos a realizarem adequada priorização dos gastos.
543.
A eventual instalação de um quadro de insustentabilidade fiscal trará severas
consequências econômicas a toda a população, com grande risco do retorno de processo inflacionário.
Assim, verifica-se que a manutenção do Novo Regime Fiscal e adoção das medidas previstas na
Constituição Federal em caso de seu descumprimento é importante passo para se evitar tal cenário.
VI. Trabalhos Futuros
544.
Diante das constatações obtidas na presente auditoria, como propostas para realização de
novos trabalhos auditoria destacam-se: i) relacionamento econômico e financeiro entre a União e os
entes subnacionais, dado o elevado grau de exposição do ente central à situação fiscal dos estados e
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municípios, além dos múltiplos mecanismos de contágio que podem existir; e ii) demandas judiciais
contra a União, em virtude da materialidade e da natureza dos impactos que podem trazer às contas e à
administração financeira do ente central.
VII. Proposta de Encaminhamento
545.
Por todo o exposto, submete-se o presente relatório à consideração superior com a proposta
de encaminhamento a seguir descrita.
546.

Propõe-se:

a) com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 250,
inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar:
a.1) ao Ministério da Fazenda, em conjunto com o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, que envidem esforços no sentido de aprimorar as informações constantes
do Anexo de Riscos Fiscais, suprindo lacunas existentes, de forma a refletir com maior precisão as
informações previstas no Manual de Demonstrativos Fiscais, notadamente no que se refere ao risco de
catástrofes naturais e outros eventos que demandem ações de defesa civil (item III.1.2 A B C D e E);
a.2) ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que: (i) inclua no Anexo de
Riscos Fiscais das leis de diretrizes orçamentárias, quadro resumo consolidando a apresentação dos
riscos identificados, de modo a conferir maior aspecto gerencial e transparência ao documento; e (ii)
elabore estudos e plano de ação com vistas a que, futuramente, os passivos contingentes e outros riscos
e eventos fiscais imprevistos identificados e mensurados no Anexo de Riscos Fiscais sejam refletidos
de alguma forma nas leis orçamentárias anuais, ainda que parcialmente, seja por meio da Reserva de
Contingência ou outros a serem estabelecidos, comunicando ao TCU, no prazo de até 120 dias, as
providências eventualmente adotadas neste sentido (item III.1.2 F e G);
a.3) ao Ministério da Fazenda, que a indicação para os cargos de alta direção dos bancos
públicos federais se realize mediante processo seletivo impessoal, através da contratação de serviço de
recrutamento (‘head hunter’) por meio de processo licitatório, a exemplo do que se realiza na Caixa
Econômica Federal, por recomendação do Ministério Público Federal (item III.4.2 D);
a.4) à Casa Civil da Presidência da República para que, em conjunto com o Ministério da
Fazenda e com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, desenvolvam estratégia e
plano de ação para a gestão dos riscos à sustentabilidade fiscal de médio e longo prazos do país,
envolvendo ações destinadas a identificar, analisar, mensurar, mitigar, monitorar e divulgar os
principais fatores ou eventos que possam gerar impactos fiscais relevantes, comunicando ao TCU, no
prazo de até 120 dias, as providências eventualmente adotadas neste sentido (item III.7.2 B); e
a.5) ao Ministério da Fazenda para que, em conjunto com a Advocacia-Geral da União,
constitua grupo de trabalho ou outro mecanismo que julgar apropriado, para verificar a existência de
oportunidades de melhorias na representação judicial da União em contenciosos que envolvam
relevantes impactos fiscais, comunicando ao TCU, no prazo de até 120 dias, as providências
eventualmente adotadas neste sentido (item III.7.2 C);
b) com fulcro no art. 1º, § 1º e no art. 59, § 1º, inciso V, ambos da Lei Complementar
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):
b.1) alertar o Poder Executivo que a manutenção da atual dinâmica de expansão das
despesas obrigatórias, em especial das despesas previdenciárias e das despesas com pessoal, apresenta
trajetória potencialmente incompatível com a sustentabilidade fiscal de longo prazo, acarretando riscos
significativos de impactar as condições econômicas do país e comprometer a capacidade operacional
dos órgãos federais para a prestação de serviços públicos essenciais aos cidadãos (item III.2.2); e
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b.2) alertar o Poder Legislativo que a manutenção da atual dinâmica de expansão das
despesas e/ou inibição de receitas, mediante inovações ou alterações legislativas desacompanhadas de
adequadas estimativas do impacto orçamentário-financeiro nas finanças da União e de medidas
mitigadoras destes impactos, acarreta riscos significativos para a sustentabilidade fiscal do país, além
de comprometer a capacidade operacional dos órgãos federais para a prestação de serviços públicos
essenciais aos cidadãos (item III.6.2);
c) remeter cópia do acórdão que vier a ser proferido, acompanhado do relatório e voto que
o fundamentem:
c.1) ao Ministério Público Federal, para que aquela instituição avalie, no âmbito de suas
competências e consoante seu próprio juízo, a eventual atuação nas alterações ou inovações
legislativas que venham a ser efetivadas desacompanhadas de estimativas do impacto orçamentáriofinanceiro nas finanças da União e de medidas mitigadoras destes impactos, o que potencialmente
contraria a legislação vigente, notadamente a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e
as leis de diretrizes orçamentárias (item III.6.2); e
c.2) à Advocacia-Geral da União e ao Conselho Nacional de Justiça, de modo que aqueles
órgãos tenham ciência que pode haver oportunidades de melhorias na representação judicial da União
nos contenciosos que envolvam relevantes impactos fiscais, mediante participação do Ministério da
Fazenda nesses processos (item III.7.2 C).”
É o relatório.
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VOTO
Por essa auditoria operacional buscou-se avaliar a capacidade do governo federal de
produzir resultados que conduzam à estabilização e à posterior redução do endividamento público, de
modo a promover a sustentabilidade fiscal.
2.
Conforme revela o primoroso relatório da Semag, a situação em que nos
encontramos é grave e pode comprometer a capacidade da União de prover investimentos e despesas
decisivas para o cumprimento dos objetivos fundamentais da República, tais como a garantia do
desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das
desigualdades sociais e regionais (CF/88, art. 3º, II e III), que, em boa medida, dependem do bom
funcionamento da Administração Pública.
3.
Assim, cabe-me reproduzir neste voto os principais dados coletados e análises
empreendidas que fundamentaram as propostas da unidade técnica, as quais, antecipo, acolho
integralmente.
4.
A noção de sustentabilidade fiscal é referida ao não crescimento indefinido da dívida
pública como proporção do Produto Interno Bruto (PIB).
5.
Se as despesas crescem consistentemente acima das receitas, os resultados serão
crescentemente deficitários, e a dívida pública aumentará, pelo acréscimo dos déficits e dos juros. Se
esse incremento na dívida é, de modo persistente, maior que o crescimento do PIB, a dívida pode
tornar-se insustentável
6.
Coerentemente, a promoção da sustentabilidade fiscal está objetivamente tutelada em
normas constitucionais, como a chamada “regra de ouro” (art. 167, inciso III) e o teto de gastos (arts.
106 a 114 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), redação pela Emenda 95, de
15/12/2016).
7.
Nessa disciplina, sobressai também a Lei Complementar 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF), cujo art. 1º, § 1º, orienta para que se previnam e se corrijam desvios
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas e o art. 59, § 1º, inciso V, dispõe que os Tribunais de
Contas deverão alertar os Poderes ou órgãos públicos para situações que tragam indícios de
irregularidades na gestão orçamentária.
8.
Pela “regra de ouro” é vedado que os governos federal, estadual e municipal realizem
operações de créditos que excedam o montante das suas despesas de capital. Assim, coíbe-se que seja
contraída dívida para pagar as despesas correntes, o que implicaria a transferência intergeracional de
recursos, pois gerações futuras acabariam sendo oneradas pelo pagamento das despesas correntes feitas
por gerações passadas e, em exclusivo ou preponderante, benefício destas. Não há a mesma proibição
quanto às despesas de capital, que, em tese, beneficiam também as futuras gerações.
9.
É, porém, iminente o descumprimento da “regra de ouro”, pois, no projeto de lei
orçamentária referente ao exercício de 2019, o montante das operações de crédito supera as despesas
de capital em R$ 258,2 bilhões.
10. Também são alarmantes os dados sobre a evolução da situação fiscal revelados pelo
chamado resultado primário, que, nestes últimos dez anos, passou de superávit de 2,12% do PIB, ou
11,16% das Receitas Primárias Líquidas (RPL), para déficit de 1,89% do PIB, ou 10,76% das RPL.
Uma deterioração de 4,01 pontos percentuais (p.p) do PIB, ou de 21,92 p.p. das RPL.
11. O déficit primário previsto para 2018 é de R$ 161,3 bilhões e, para 2019, R$ 132
bilhões. Embora esses números indiquem uma redução, de um ano para outro, em cerca de R$ 29
bilhões, os números absolutos ainda são muito elevados. E ainda há previsão de crescimento do déficit
para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, de R$ 139 bilhões, em 2018, para R$ 159
bilhões, em 2019.
12. No TC 001.040/2017-0, Acórdão 1295/2017-TCU-Plenário, de minha relatoria, já foi
apontado que, após a incidência da Desvinculação de Receitas da União (DRU), as despesas da
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seguridade social superaram as receitas arrecadadas, exigindo aportes do Tesouro Nacional, situação
agravada a partir de 2014.
13. Recorde-se que, no processo que resultou no parecer prévio emitido sobre as contas
prestadas pelo Presidente da República referentes ao exercício de 2017 (TC 012.535/2018-4, Acórdão
1322/2018-TCU-Plenário, relator Min. Vital do Rêgo), já foi evidenciado que, mesmo sob a restritiva
premissa de as despesas com pessoal serem mantidas constantes em termos reais, mas dada a
estimativa de crescimento das despesas previdenciárias, a situação fiscal deficitária poderá acarretar
que o teto de gastos venha a ser descumprido em 2020 ou, alternativamente, serem anuladas todas as
despesas discricionárias, com paralisação de atividades da administração pública federal.
14. Tudo isso aponta também para o virtual descumprimento do teto de gastos, o que
acarretará uma série de medidas restritivas à criação de novas despesas até que o Poder Executivo ou o
órgão em questão, dentre os enumerados nos incisos II a V do art. 107 do ADCT, retorne aos limites
previstos. Não devem ser desprezados os impactos de tais restrições sobre a boa administração, com
prejuízo ao funcionamento dos serviços prestados à população.
15. O primeiro achado de auditoria revela oportunidades de melhoria do Anexo de
Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
16. Como eventos que não sejam explicita ou diretamente previstos podem impactar os
resultados fiscais, há necessidade de prevenção quanto a ocorrência deles para a boa gestão
orçamentária.
17. Vem ao encontro dessa ideia a determinação, no art. 4º, § 3º, da LRF, de conterem as
leis de diretrizes orçamentárias um Anexo de Riscos Fiscais (ARF), a exemplo do Anexo V da Lei
13.707/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para 2019.
18. A Semag avaliou a gestão desses riscos consubstanciada no referido ARF LDO 2019
com base em comparação com documentos que tratam do assunto, tais como: a) o Manual de
Demonstrativos Fiscais aprovado pela STN, na qualidade de órgão central do Sistema de
Contabilidade Federal, nos termos da Portaria STN 495, de 6/6/2017; e b) o relatório intitulado
“Brasil: avaliação da transparência fiscal”, elaborado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) por
solicitação do Ministério da Fazenda.
19. Em comparação com o que está preconizado no Manual de Demonstrativos Fiscais, a
Semag verificou que o ARF LDO 2019 não contempla: (i) cobertura de déficits futuros da previdência
pública; (ii) serviços futuros de assistência e seguridade social, não previstos no momento; (iii) gastos
futuros com saúde pública, não previstos no momento; (iv) assunção de passivos de entidades
privatizadas; (v) insuficiência financeira do Banco Central em cumprir suas obrigações; (vi) socorro a
prejuízos de fluxos de capital privado e (vii) recuperação ambiental, assistência a catástrofes,
financiamento de guerras.
20. Destacou a Semag que os riscos relacionados a recursos naturais e ambientais não
são analisados no ARF LDO 2019 e que, embora valores para fazer frente aos impactos dos desastres
naturais tenham constado nas recentes leis orçamentárias anuais, associadas ao programa Gestão de
Riscos e de Desastres (programa 2040), as dotações iniciais não têm sido suficientes para cobrir as
despesas efetivamente incorridas.
21. Aborda a Semag a necessidade aprimoramento da constituição da reserva de
contingência assim prevista na LRF:
“art. 5º:
O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano
plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:
(...)
III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com
base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.”
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22. A Semag menciona que as LDO(s) têm fixado apenas um mínimo de 2% da receita
corrente líquida para a reserva de contingência, embora também contemplem a possibilidade de
abertura de créditos adicionais para o atendimento de despesas não previstas ou insuficientemente
dotadas na respectiva Lei Orçamentária Anual (LOA). Disso é exemplo o seguinte art. 12 da LDO
2019:
“Art. 12. A Reserva de Contingência, observado o inciso III do caput do art. 5º da Lei de
Responsabilidade Fiscal, será constituída, exclusivamente, de recursos do Orçamento Fiscal,
equivalendo, no Projeto e na Lei Orçamentária de 2019, a, no mínimo, dois décimos por cento da
receita corrente líquida constante do referido Projeto.
§ 1º Não serão consideradas, para os efeitos do caput, as eventuais reservas:
I - à conta de receitas próprias e vinculadas; e
II - para atender programação ou necessidade específica.
§ 2º Para fins de utilização dos recursos a que se refere o caput, considera-se como
eventos fiscais imprevistos, a que se refere a alínea ‘b’ do inciso III do caput do art. 5º da Lei de
Responsabilidade Fiscal, a abertura de créditos adicionais para o atendimento de despesas não
previstas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária de 2019.
§ 3º O Projeto de Lei Orçamentária de 2019 conterá reservas específicas para
atendimento de programações decorrentes de emendas individuais e de bancada estadual
estabelecidas no § 2º do art. 62.
§ 4º Os valores das reservas previstas no § 3º serão equivalentes, respectivamente, ao
montante da execução obrigatória de emendas individuais ao Orçamento de 2018, calculado nos
termos do art. 111 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e ao montante da reserva
específica de que trata o inciso II do § 3º do art. 12 da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017,
corrigidos de acordo com o inciso II do § 1º do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias”.
23. Informa que, na LOA 2019, a reserva para atender passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos é calculada como exatamente 2% da RCL, sendo este o valor
mínimo estipulado no caput do art. 12 da LDO, e destaca a ausência de conexão de seu valor e com os
apontados no Anexo de Riscos Fiscais.
24. Atenção foi conferida aos comentários dos gestores no sentido que a constituição de
reserva de contingência de grande magnitude ocuparia um espaço desnecessário no orçamento,
contribuindo para maior rigidez no ambiente deficitário apresentado e que as contingências vêm sendo
tratadas por diversas outras maneiras, como créditos extraordinários ou remanejamentos e
repriorizações de programações.
25. No entanto, a Semag, ante a relevância de que passivos contingentes e outros riscos e
eventos fiscais imprevistos identificados e mensurados no Anexo de Riscos Fiscais sejam refletidos de
alguma forma nas leis orçamentárias anuais, sustenta a necessidade de haver compatibilidade entre a
reserva de contingência e os riscos fiscais apontados nos anexos das leis de diretrizes orçamentárias.
26. Um passo nesse sentido seria a adoção de regra para que, conforme sugerido pela
própria STN, conste do Anexo de Riscos Fiscais um quadro resumo que apresente, de forma
consolidada e clara, os diversos riscos e fatores identificados como passíveis de afetar a situação fiscal,
cujos valores seriam informações a serem consideradas na composição da reserva de contingência.
27. Assim identificadas lacunas de informações e oportunidades de melhorias na gestão
de riscos fiscais, a Semag propõe, corretamente, recomendar:
a.1) ao Ministério da Fazenda, em conjunto com o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, que envidem esforços no sentido de aprimorar as informações constantes
do Anexo de Riscos Fiscais, suprindo lacunas existentes, de forma a refletir com maior precisão as
informações previstas no Manual de Demonstrativos Fiscais, notadamente no que se refere ao risco de
catástrofes naturais e outros eventos que demandem ações de defesa civil; e
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a.2) ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que: (i) inclua, no Anexo
de Riscos Fiscais das leis de diretrizes orçamentárias, quadro resumo consolidando a apresentação dos
riscos identificados, de modo a conferir maior aspecto gerencial e transparência ao documento; e (ii)
elabore estudos e plano de ação com vistas a que, futuramente, os passivos contingentes e outros riscos
e eventos fiscais imprevistos identificados e mensurados no Anexo de Riscos Fiscais sejam refletidos
de alguma forma nas leis orçamentárias anuais, ainda que parcialmente, seja por meio da Reserva de
Contingência ou outros a serem estabelecidos, comunicando ao TCU, no prazo de até 120 dias, as
providências eventualmente adotadas neste sentido.
28. O segundo achado de auditoria evidencia que gastos com previdência social e
pessoal possuem trajetória crescente e potencialmente incompatível com a sustentabilidade fiscal de
longo prazo.
29. Registou a Semag que, entre 2007 e 2017, as despesas com benefícios
previdenciários cresceram, em média, 5,2% ao ano acima da inflação e passaram de 35,88% das RPL
para 48,26% e de 6,81% para 8,49% do PIB. No mesmo período, as despesas com pessoal e encargos
sociais cresceram, em média, 2,9% ao ano acima da inflação e passaram de 22,77% das RPL para
24,60% e de 4,32% para 4,33% do PIB.
30. Anotou a Semag que, segundo projeções feitas no projeto de lei orçamentária para
2019 (PLOA 2019), as despesas com benefícios previdenciários, pessoal e encargos sociais crescerão,
em valores correntes, 6,5% entre 2017 e 2018 e 7,5% entre 2018 e 2019, taxas superiores à da inflação
prevista, de 4,2%, para os dois períodos. Dada a disciplina estabelecida pela Emenda Constitucional
95/2016, a continuidade do aumento acima da inflação dessas despesas obrigará a redução equivalente
das demais.
31. Pelos números apresentados no PLOA 2019, as despesas com benefícios
previdenciários e com pessoal e encargos sociais deverão crescer, como proporção do PIB, 0,11 p.p
entre 2017 e 2018 e 0,03 p.p entre 2018 e 2019. Elas passarão de 12,82 % do PIB em 2017, para
12,93% em 2018 e 12,96% em 2019.
32. Concluiu a Semag que, em um ambiente de forte restrição fiscal, aumentos destas
despesas acima daqueles das receitas obrigam a redução das demais despesas para se atingirem as
metas estabelecidas, com grave comprometimento da capacidade operacional dos órgãos federais para
a prestação de serviços públicos essenciais aos cidadãos, ou o estabelecimento de metas
progressivamente deficitárias, que não asseguram a sustentabilidade fiscal no longo prazo.
33. Com base nesses fatos, a proposta da Semag é para que o TCU, com fulcro no art. 1º,
§ 1º, e no art. 59, § 1º, inciso V, ambos da LRF, alerte o Poder Executivo que a manutenção da atual
dinâmica de expansão das despesas obrigatórias, em especial das despesas previdenciárias e das
despesas com pessoal, apresenta trajetória potencialmente incompatível com a sustentabilidade fiscal
de longo prazo, acarretando riscos significativos de impactar as condições econômicas do País e
comprometer a capacidade operacional dos órgãos federais para a prestação de serviços públicos
essenciais aos cidadãos.
34. Note-se que esse alerta remonta ao risco primeiramente identificado pela Semag no
processo de contas prestadas pelo Presidente da República referentes ao exercício de 2017 (TC
012.535/2018-4, Acórdão 1322/2018-TCU-Plenário, relator Min. Vital do Rêgo).
35. O terceiro achado de auditoria aborda como a deterioração da situação fiscal dos
estados e municípios pode afetar as finanças da União.
36. Mostrou-se, com base em dados agregados dos 26 Estados e do Distrito Federal, que,
desde 2010, há uma clara a tendência de crescimento constante das despesas primárias, em proporção
superior ao das receitas primárias, principalmente em função do aumento real das despesas com
pessoal ativo e inativo, acompanhada de redução das receitas próprias e de transferências obrigatórias
em decorrência da crise econômica.
37. Foram ressaltadas algumas situações em que a União é efetiva ou potencialmente
onerada pela deterioração das finanças dos entes subnacionais verificada nos últimos anos.
99

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DDBE4035002D36AA.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.063736/2019-89

106

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

25 Abril 2019

TC 018.440/2018-5

38. A União se apresenta como garantidora em operações de crédito de estados e
municípios que lhe oferecem contragarantias, a exemplo de cotas do Fundo de Participação dos
Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou de outras receitas próprias do
ente da Federação. Em dezembro de 2017, o estoque de garantias prestadas pela União nessas
condições atingia R$ 233,35 bilhões.
39. Pode ocorrer de os originais beneficiários dos financiamentos não os pagarem como
previsto nos contratos e, assim, a União ser chamada a honrar as garantias prestadas. Em 2016, a
União desembolsou R$ 2,3 bilhões por conta dessas garantias. Em 2017, foram R$ 4,1 bilhões, com o
Rio de Janeiro respondendo por 98,3% (R$ 4,0 bilhões) do total.
40. Passo seguinte, quando a União busca executar as contragarantias, isso tem sido
obstado por medidas judiciais. Em março de 2018, decisões impediam a União de recuperar valores
devidos e não pagos de dívidas de estados e municípios, no montante de aproximadamente R$ 16,8
bilhões.
41. Também ao final de 2017, o saldo da dívida dos entes subnacionais com a União
somava cerca de R$ 542,50 bilhões. Recentemente, foi editada legislação determinando a repactuação
das condições originais dos contratos, com relevante impacto nas contas do Governo Central. Recordese, ainda, da Medida Provisória 815/2017, que determinou um apoio financeiro de R$ 2 bilhões da
União aos municípios.
42. Pode haver também demanda por intervenção federal nas unidades em que restar
inviabilizada a prestação dos serviços básicos à população, como ocorreu recentemente na área de
segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.
43. A STN informou já terem sido adotadas as seguintes providências para conter o
crescimento da exposição do Tesouro Nacional à situação fiscal dos entes subnacionais:
“a) modernização do Sistema de Garantias da União, de forma a torná-lo mais
transparente e responsável, incluindo a redefenição metodológica da avaliação de risco dos entes
subnacionais – CAPAG (capacidade de pagamento – Portaria MF nº 501, de novembro de 2017)
adotada pela STN. A nova metodologia de análise de capacidade de pagamento tem como principais
inovações a significativa simplificação dos cálculos, o fortalecimento do indicador de poupança
corrente, a análise da disponibilidade de caixa dos recursos não vinculados e a possibilidade de
revisão dos resultados para baixo caso existam indícios de deterioração da situação fiscal do Estado
ou Município;
b) definição de limites anuais para a concessão de operações de crédito e de garantia a
entes subnacionais, mediante a instituição, no âmbito do Conselho Monetário Nacional – Resolução
CMN 4.589, de 29 de junho de 2017, de limites máximos para a contratação de operações de crédito
de entes subnacionais com instituições financeiras nacionais, sendo um limite global definido como
percentual do Patrimônio de Referência de cada instituição financeira, e outro limite anual, para
operações com e sem garantia da União. Tais limites tratam da capacidade de oferta de operações de
crédito ao setor público, de modo a proteger o sistema financeiro nacional contra o risco de crises
fiscais. A consideração do limite de oferta de credito ao setor público imposta pelo CMN as
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
contribui para a racionalização do processo de contratação de operações de crédito pelos entes
subnacionais, evitando que a demanda se descole da oferta de crédito;
c) fim da regra de excepcionalização contida em portaria do Ministro da Fazenda, que lhe
concedia, mediante motivação, a prerrogativa de deferir a contratação de operações de crédito por
entes subnacionais que não dispusessem de avaliação de risco da STN nas CAPAGs ‘A’ ou B’.
Para além do aprimoramento do arcabouço fiscal-normativo envolvendo os entes
subnacionais e visando elevar a transparência no trato das finanças públicas dos entes subnacionais,
a STN também lançou o Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais (disponível em
http://tesouro.gov.br
/documents/10180/617267/Boletim+entes+6dez17/cffd7d36-5497-42e7-ab459ca0d4762d19). Com o citado Boletim, pretende-se estimular a divulgação de informações sobre o
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quadro fiscal dos Governos Regionais, bem como aprimorar a dinâmica de acompanhamento das
finanças dos entes subnacionais, visto que o acesso à informação padronizada e confiável permitirá a
adoção de políticas públicas sustentáveis.”
44. Ante essas providências e considerando que este processo não teve como objetivo o
aprofundamento e esgotamento destas questões envolvendo o relacionamento da União com entes
subnacionais, a Semag não propõe determinação ou recomendação sobre esse achado, mas anota que o
tema poderá ser objeto de futuros trabalhos de auditoria.
45. O quarto achado de auditoria versa sobre o risco de ser necessário capitalizar bancos
públicos federais.
46. O ARF LDO 2019 traz menção ao risco de ser necessária a capitalização da Caixa
Econômica Federal (Caixa) e do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para que estas instituições
financeiras federais mantenham aderência aos requisitos mínimos de capital regulatório exigidos pelo
Banco Central (Bacen). No mesmo ARF, é ressalvado que esse risco poderá ser mitigado caso sejam
tomadas medidas que possam levar as citadas instituições financeiras a apresentar melhoras
consistentes em seus resultados.
47. A STN identificou que o risco em questão estava focado na Caixa e que, por isso,
será solicitada a abertura de crédito especial no valor de R$ 878 milhões. Todavia, diante do
significativo lucro alcançado pela Caixa no 1º semestre de 2018 e de outras medidas de saneamento, a
expectativa é de que o aporte não seja necessário.
48. Registrou-se recomendação do FMI para que sejam mais bem detalhadas as relações
financeiras entre o governo e cada um dos bancos públicos federais e entre esses bancos e o restante do
setor público, como forma de aumentar a transparência na divulgação e gestão dos riscos fiscais.
49. A Semag, considerando que a STN noticiou melhora recente dos resultados obtidos
pela Caixa e que a possibilidade de ser necessária capitalização no curto prazo dos bancos públicos
federais está descrita de maneira adequada e transparente no ARF LDO 2019 e ressaltando que o
monitoramento dos riscos associados a eventuais impactos fiscais decorrentes da capitalização de
bancos públicos deve ser efetuado nos processos de acompanhamento dos resultados fiscais bimestrais
por ela realizados rotineiramente, não apresenta proposta de recomendação ou determinação quanto a
este ponto.
50. Contudo, com o intuito de melhorar a governança dos demais bancos públicos
federais, a Semag propõe que seja a eles estendida recomendação de procedimento para ocupação de
cargos de alta direção já feita à Caixa pelo Ministério Público Federal (MPF), no âmbito da
denominada Operação Greenfield, como segue:
“RECOMENDAR que a indicação de vice-presidentes da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL se realize mediante processo seletivo impessoal, através da contratação de serviço de
recrutamento (‘head hunter’) por meio de processo licitatório, tomando-se a cautela de selecionar
instituição de reputação reconhecida no mercado, que se utilize de parâmetros de mercado para a
seleção, mediante pagamento de valor de mercado para o contrato, não se admitindo propostas de
valores abaixo deste patamar que indiquem o interesse preponderante em influir no processo de
seleção ou outra forma de direcionamento. Os candidatos poderão ser funcionários de carreira da
CEF ou externos a ela, que se submeterão ao processo em condições igualitárias, não havendo
impedimento para que se considere a familiaridade com a instituição e seus negócios decorrente do
tempo de serviço nela como um elemento valorado positivamente. A análise dos currículos deverá
considerar necessariamente o risco reputacional à instituição em razão das relações interpessoais do
candidato. Recomenda-se ainda que as indicações aos cargos diretamente subordinados aos vicepresidentes que não sejam de mera assessoria se submetam também a processo seletivo objetivo,
podendo ou não, nesta hipótese específica, utilizar-se do serviço de recrutamento (‘head hunter’)”.
51. Considerando que tal iniciativa representará grande avanço para uma melhor
governança nessas instituições, com grande relevância na economia nacional, a Semag propõe
recomendar ao Ministério da Fazenda que a indicação para os cargos de alta direção dos bancos
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públicos federais se realize mediante processo seletivo impessoal, através da contratação de serviço de
recrutamento (head hunter) por meio de processo licitatório, a exemplo do que se realiza na Caixa
Econômica Federal, por recomendação do Ministério Público Federal.
52. No quinto achado, foram apontados indícios de dependência de recursos do Tesouro
Nacional em empresas estatais atualmente classificadas como não dependentes.
53. Essa situação foi associada aos indícios de que algumas das empresas, caracterizadas
como não dependentes, utilizaram recursos provenientes de aporte de capital da União para pagamento
de despesas operacionais em pelo menos um exercício. No entanto, nos termos da LRF, art. 2º, inciso
III, uma empresa que utiliza recursos provenientes de aumento de participação acionária para
pagamento de despesas com pessoal ou de custeio deve ser considerada dependente.
54. A diferença é que, na medida em que for enquadrada como dependente, a empresa
deve passar do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais (OI) para o Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social (OFSS), com amplas repercussões quanto à incidência de regras fiscais e
orçamentárias, como, por exemplo, a sujeição ao teto de gastos previsto no Novo Regime Fiscal (NRF)
instituído pela Emenda Constitucional 95/2016.
55. Não há uma rotina automática que verifique se uma empresa estatal federal pagou ou
se aproxima de situação em que despesas operacionais ou correntes necessitarão ser pagas com
recursos oriundos de aportes de capital.
56. Alerta a Semag para vários casos em que esse risco se apresenta, como, por exemplo,
por constatação de que as receitas constantes do fluxo de caixa das atividades operacionais somadas ao
caixa inicial e ao resultado do fluxo de caixa das atividades de investimentos (quando este foi positivo)
não foram suficientes para pagar as despesas operacionais do exercício, tendo sido necessário recorrer
ao resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento para pagar os compromissos com
despesas operacionais. E tampouco há disciplina do tratamento a ser dado às empresas nesta situação.
57. Foi destacado que não caberia propor neste processo ação do TCU sobre o quadro
descrito, pois este já é objeto do TC 007.142/2018-8, no qual há proposta no sentido de haver (i) o
desenvolvimento de ferramenta que verifique de forma automática e para todas as empresas estatais
não dependentes, ao final de cada exercício, se houve utilização de aporte de capital para pagamento
de despesas correntes ou operacionais; (ii) a realização de auditorias específicas com a finalidade de
aprofundar a análise realizada, atentando para aspectos atinentes ao ambiente de negócios de cada
estatal em que se constatou a utilização de aportes de capital da União para cobrir déficit do fluxo de
caixa de atividades operacionais.
58. O sexto achado alerta para inovações legislativas ou implementação ou ampliação de
políticas públicas com a criação de despesas e/ou redução de receitas sem prevenção de riscos e sem
correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.
59. Um exemplo disso foi o Projeto de Lei Complementar (PLP) 238/2013, que versou
sobre os parâmetros dos contratos de refinanciamento da dívida de Estados e Municípios com a União,
firmados majoritariamente na década de 90, e contemplou redução das taxas de juro e do índice de
correção monetária.
60. Enquanto ainda tramitava a matéria, o TCU alertou para o risco da aprovação sem
estimativa do impacto fiscal. No relatório que embasa o Acórdão 2.186/2013-TCU-Plenário, de
14/8/2013, Relator Min. Valmir Campelo (TC-013.036/2012-2), registrou-se que:
“(...) o PLP 238/2013 não está acompanhado de nenhuma estimativa do impacto fiscal
decorrente das alterações propostas. Sem prejuízo da competência regimental atribuída à Comissão
de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados (CFT) para analisar a adequação orçamentária
e financeira da referida proposição (arts. 53, inciso II, e 54, inciso II, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução-CD 17/1989), é certo que a eventual redução das
taxas de juros dos contratos de refinanciamento, dos atuais 9% a.a, 7,5% a.a e 6% a.a para 4% a.a; a
provável adoção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) como fator de
atualização monetária, em substituição ao IGP-DI; bem como a possível limitação dos encargos
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mensais à variação da taxa Selic, terão impacto negativo sobre os fluxos de receita financeira e sobre
os saldos de haveres financeiros da União, acarretando possíveis aumentos da dívida pública
mobiliária federal – em razão de prováveis novas emissões para cobrir as futuras perdas de receita
financeira, e da dívida consolidada líquida federal – em face da consequente redução da magnitude
dos haveres representados pelos saldos devedores de estados e municípios junto à União. Com efeito,
esses e outros impactos de ordem econômico-financeira e fiscal não foram devidamente estimados,
quantificados e explicitados pelo Poder Executivo no âmbito da exposição de motivos EM 265/2012
MF”.
61. Em face desta constatação, no mencionado Acórdão 2186/2013-TCU-Plenário,
deliberou-se por:
“9.5. dar ciência ao Ministério da Fazenda, órgão responsável pela exposição de motivos
EM 265/2012 MF que fundamentou o Projeto de Lei Complementar 238/2013, de iniciativa da
Presidência da República, bem como à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, casas
legislativas encarregadas da apreciação do referido projeto de lei complementar e das demais
proposições correlatas:
9.5.1. sobre os riscos decorrentes de uma eventual alteração dos critérios de indexação
aplicáveis aos contratos de refinanciamento de dívida celebrados entre União, estados e municípios
ao amparo da Lei 9.496/1997 e da MP 2.185/2001, destacando-se: o potencial aumento do ônus fiscal
suportado pela União; a provável elevação do endividamento federal; a consequente penalização dos
entes federados que se esforçaram no ajuste fiscal de suas contas; a possível transferência de renda
dos estados e municípios mais pobres para os mais ricos, em afronta ao inciso III do art. 3º da
Constituição Federal; o incentivo ao endividamento excessivo no presente com base na crença de um
socorro financeiro futuro, caracterizando um problema de risco moral; e a fragilização do pacto de
co-responsabilidade fiscal e salvaguarda do equilíbrio macroeconômico”.
62. Não obstante, a proposição resultou na Lei Complementar 148/2014, com
substituição do indexador da dívida do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) para
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e a redução da taxa de juros para 4% ao ano, contra
taxas entre 6% e 7% ao ano, estabelecidas nos contratos originais. Consoante dados atualizados pela
STN, foram concretizados severos impactos às finanças da União: R$ 98,83 bilhões, apenas no período
de 2016 a 2018, sendo R$ 38,26 bilhões referentes à alteração de parâmetros das dívidas dos estados e
R$ 60,57 bilhões das dívidas com munícipios.
63. Algumas outras evidências de alterações legislativas ou implementação de políticas
públicas com impactos semelhantes já são tratadas em outros processos, tais como: crescimento dos
gastos tributários da União (TC 015.940/2017-9 e TC 029.350/2017-4); instituição ou ampliação de
programas especiais de parcelamentos tributários (TC 012.691/2018-6); e implementação de política
pública no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil – Fies, sem que sejam considerados
impactos nas finanças da União (TC 011.884/2016-9).
64. Atualmente também tramitam outras matérias no Congresso Nacional que, caso
aprovadas na forma como se apresentam, podem gerar grandes impactos orçamentários e financeiros à
União. Disso podem ser mencionados, como exemplos:
- a discussão de ressarcimento a Estados e Municípios de eventuais prejuízos de
arrecadação decorrentes da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, com possibilidade de que a União
seja obrigada a repassar aos demais entes da Federação R$ 19,5 bilhões em 2019; R$ 29,5 bilhões em
2020 e R$ 39 bilhões por ano a partir de 2021;
- a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 15/2015, que torna permanente e aumenta a
complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o que acarretaria impacto estimado de até R$ 35
bilhões por ano, a partir de 2021, e institui proibição de retrocesso, entendida como a vedação da
supressão ou diminuição de direitos a prestações sociais educacionais;
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- propostas que, embora não representem diretamente acréscimo de despesas ou supressão
de receitas, implicam em alterações de normas fiscais, como a do PLS 594/2015, que propõe mudar a
LRF para vedar o contingenciamento de recursos orçamentários para as áreas de ciência, tecnologia e
inovação.
65. Diante desse quadro, a Semag propõe alertar o Poder Legislativo, com fulcro no art.
1º, § 1º, e no art. 59, § 1º, inciso V, ambos da LRF, que a manutenção da atual dinâmica de expansão
das despesas e/ou inibição de receitas, mediante inovações ou alterações legislativas desacompanhadas
de adequadas estimativas do impacto orçamentário-financeiro nas finanças da União e de medidas
mitigadoras destes impactos, acarreta riscos significativos para a sustentabilidade fiscal do País, além
de comprometer a capacidade operacional dos órgãos federais para a prestação de serviços públicos
essenciais aos cidadãos.
66. A Semag aponta ainda para contrariedades entre o quadro descrito nesse sexto
achado e os seguintes dispositivos da legislação vigente:
- Na Constituição:
- o art. 113 do ADCT, pelo qual a proposição legislativa que crie ou altere despesa
obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário
e financeiro;
-o art. 150, § 6º, pelo qual a concessão de subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, se dê mediante lei específica que disponha exclusivamente sobre a matéria legislada;
- Na LRF:
- o art. 1º, § 1º, que estipula pressupor a responsabilidade na gestão fiscal a ação
planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas, inclusive mediante a obediência a limites e condições para renúncia de receitas e
geração de despesas;
- o art. 14, que dispõe sobre as condicionantes à concessão ou ampliação de benefício de
natureza tributária, inclusive a exigência da adoção de medidas compensatórias (inciso II);
- os arts. 15, 16 e 17, pelos quais são estabelecidas condições para a criação de despesas
e qualifica como não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público a geração de despesa ou
assunção de obrigação que não atenda ao neles estatuído.
- em reiteradas disposições nas leis de diretrizes orçamentárias no sentido de que:
- a criação de despesas ou redução de receitas, estabelecendo que as proposições
legislativas e as suas emendas que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de
receita ou aumento de despesa da União deverão estar acompanhadas de estimativas desses efeitos no
exercício em que entrarem em vigor e nos dois exercícios subsequentes, detalhando a memória de
cálculo respectiva e correspondente compensação para efeito de adequação orçamentária e financeira,
e compatibilidade com as disposições constitucionais e legais que regem a matéria;
- somente será aprovado o projeto de lei ou editada a medida provisória que institua ou
altere receita pública quando acompanhado da correspondente demonstração da estimativa do impacto
na arrecadação, devidamente justificada.
67. Assim, em acréscimo à proposta já referida e das menções aos outros trabalhos que
envolvem a atuação do TCU, propõe a Semag que seja remetida cópia desta deliberação ao Ministério
Público Federal, para que aquela instituição avalie, no âmbito de suas competências e consoante seu
próprio juízo, a eventual atuação nas alterações ou inovações legislativas que venham a ser efetivadas
desacompanhadas de estimativas do impacto orçamentário-financeiro nas finanças da União e de
medidas mitigadoras destes impactos, o que potencialmente contraria a legislação vigente,
notadamente a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e as leis de diretrizes
orçamentárias.
68. No sétimo achado tratou-se de como os procedimentos e rotinas destinados a gestão
de riscos à sustentabilidade fiscal de médio e longo prazos ainda estão pouco consolidados.
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69. Como já exposto, os riscos de curto prazo à sustentabilidade fiscal são anualmente
abordados nos pertinentes anexos das leis de diretrizes orçamentárias. Porém, os procedimentos de
gestão de riscos à sustentabilidade fiscal de médio e longo prazos no Brasil ainda são esparsos e pouco
consolidados.
70. Encontram-se projeções de trajetórias da dívida no Plano Anual de Financiamento
(PAF), em http://tesouro.gov.br/web/stn/plano-anualde-financiamento, e nas apresentações
disponibilizadas aos investidores, em http://tesouro.gov.br/web/stn/apresentacao-para-investidores, e a
elaboração o Relatório de Projeções Fiscais, cuja publicação está prevista para até o fim de 2018.
71. A EC 95/2016 foi importante aprimoramento, na medida em que, ao estabelecer teto
de gastos, restringindo o espaço fiscal para além do prazo das metas estipuladas nas leis de diretrizes
orçamentárias e perseguidos na execução das leis orçamentárias anuais, fomentou o desenvolvimento
de rotinas de projeções dos agregados fiscais de despesas, receitas e dívida, o que tem se constituído
em importante instrumento de monitoramento da sustentabilidade fiscal de médio prazo.
72. Pela proposta de Emenda à Constituição (PEC) 74, de 2015, busca-se incluir o
planejamento estratégico de longo prazo como norteador das despesas e investimentos previstos no
orçamento da União.
73. O Projeto de Lei Complementar PLP 295/2016 - Nova Lei de Finanças propõe
inovações no campo orçamentário-contábil-financeiro e diretrizes para o Planejamento Fiscal, de modo
que se passe a exigir a indicação de metas fiscais, além do exercício ao qual a LDO se refere, para os
quatro exercícios posteriores, e determina maior detalhamento na publicação de projeções dos
agregados fiscais.
74. Recentemente, a Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do Ministério
do Planejamento (Seplan/MP) colocou em consulta pública documento intitulado Estratégia Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social. A estratégia abrange um período de doze anos, de 2020 a
2031, e, segundo exposto em seu prefácio, foi concebida com o objetivo de orientar, articular e
influenciar as discussões dos demais instrumentos do planejamento do desenvolvimento nacional
equilibrado, previsto no art. 174 da Constituição Federal e composto também pelos planos nacionais,
setoriais e regionais e plano plurianual.
75. Em alguns outros trabalhos do TCU essa situação já foi abordada indiretamente.
76. No Acórdão 1968/2017-TCU-Plenário (relator Ministro Augusto Nardes), destacouse a ausência de estratégia de planejamento de longo prazo que defina prioridades multissetoriais numa
perspectiva integrada de governo.
77. No monitoramento deliberado pelo Acórdão 1.273/2015-TCU-Plenário (TC020.830/2014-9, de relatoria do Ministro Augusto Nardes), frente ao debate sobre a governança, o
Governo Federal informou que se encontra em elaboração uma minuta de decreto e de projeto de lei,
nos quais será estabelecido o Sistema Nacional de Planejamento, em que será previsto o Planejamento
do Desenvolvimento Nacional, com periodicidade de doze anos, sob a responsabilidade do Ministério
do Planejamento e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
78. No Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República referente ao exercício
de 2016 (TC-012.659/2017-7, relator Ministro Bruno Dantas), foi recomendada a consolidação em
normativo único de todos os dispositivos editados sobre a estratégia governamental.
79. No Acórdão 1084/2018-TCU-Plenário, de 16/5/2018, relator Ministro Aroldo
Cedraz, foi abordada a não instalação do conselho de gestão fiscal, previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal, em seu art. 67, para o acompanhamento e avaliação, de forma permanente, da
política e da operacionalidade da gestão fiscal. Na ocasião, deliberou-se por informar ao Presidente do
Senado Federal que a não instituição do conselho de gestão fiscal constitui fator crítico para a
limitação do endividamento público e para a harmonização e a coordenação entre os entes da
Federação, comprometendo, notadamente, a efetividade do controle realizado pelo Tribunal de Contas
da União com base no art. 59, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar 101/2000, e o exercício do
controle social sobre o endividamento público e demais limites fiscais.
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80. Não obstante, estas e outras inciativas previstas ainda não foram plenamente
concretizadas, permanecendo, em 2018, trinta anos após a promulgação da Constituição Federal,
importante lacuna quanto ao planejamento estratégico nacional de longo prazo, não havendo um
efetivo sistema de planejamento e orçamento de longo prazos, moldando uma visão de futuro que se
pretenda atingir e a estratégia para tanto e tampouco a um órgão, instituição ou partição dentro dos
órgãos e instituições existentes, que centralize e conduza o processo de gestão dos riscos à
sustentabilidade fiscal de médio e longo prazos.
81. Entre os desafios a serem enfrentados, vislumbra-se a passagem de situação em que
taxas de crescimento da população em idade economicamente ativa são maiores que as taxas de
crescimento da população em geral (bônus demográfico) para outra em que será maior a participação
de pessoas idosas na pirâmide demográfica. O rápido envelhecimento da população certamente trará
consequências econômicas e fiscais, principalmente para a previdência e a assistência social e para os
gastos com saúde.
82. Diante disso, a Semag propõe que seja recomendado à Casa Civil da Presidência da
República que, em conjunto com o Ministério da Fazenda e com o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, implementem estratégia e plano de ação para a gestão dos riscos à
sustentabilidade fiscal de médio e longo prazos do País, envolvendo ações destinadas a identificar,
analisar, mensurar, mitigar, monitorar e divulgar os principais fatores ou eventos que possam gerar
impactos fiscais relevantes.
83. A Semag ainda destaca que em decisões judiciais desfavoráveis à União reside outra
importante fonte de riscos à sustentabilidade fiscal, a merecer avaliação e gestão de seus efeitos sobre
a expansão das despesas públicas, redução das receitas ou ampliação do endividamento.
84. No curto prazo, esse risco é monitorado, anualmente, no Anexo de Riscos Fiscais da
Lei de Diretrizes Orçamentárias, sob o título de passivos contingentes, aí incluída uma relação de
demandas contra a União com estimativa de impacto financeiro acima de R$ 1 bilhão e probabilidade
de perda classificada como possível.
85. As quantidades de ações e seus valores refletidos nesses passivos contingentes têm se
elevado significativamente ano após ano. No Anexo de Riscos Fiscais da LDO 2019, o impacto
estimado foi de R$ 26,9 bilhões para um ano (2016) e de R$ 135,69 bilhões para cinco anos (2012 a
2016).
86. Esse assunto foi abordado no processo de Contas de Governo referente ao exercício
de 2017 (TC 012.535/2018-4 – Acórdão 1322/2018-TCU-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo),
em que foram feitas recomendações à Casa Civil da Presidência da República para que, em conjunto
com a Advocacia-Geral da União, promova:
“a) a atualização anual das estimativas de impacto fiscal para as ações judiciais que
possuam classificação de risco provável e possível, conforme a Portaria-AGU 40/2015;
b) a inclusão do número da ação judicial na nota encaminhada para fins de atualização
do Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em observância ao princípio da
transparência”.
87. Mas, além dos aspectos referidos nessa recomendação e mesmo da materialidade dos
valores, em decorrência de decisões judiciais há também impactos de suspensão do contingenciamento
de recursos, procedimento essencial para o cumprimento das metas fiscais estabelecidas nas leis de
diretrizes orçamentárias, e de bloqueio da Conta Única ou criação de outras contas, afetando de modo
significativo a administração financeira da União.
88. Em virtude da materialidade e da natureza dos impactos, inclusive de médio e longo
prazos, que decisões judiciais contrárias à União podem trazer à administração orçamentária e
financeira federal, a Semag considera necessária a busca de melhorias no modo como é realizada a
representação da União nos processos e feito o monitoramento das causas e dos efeitos desse risco e,
além de apontar para a retomada do assunto em trabalhos futuros do TCU, propõe que seja, desde
logo:
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- recomendado ao Ministério da Fazenda que, em conjunto com a Advocacia-Geral da
União, constitua grupo de trabalho ou outro mecanismo que julgar apropriado para verificar a
existência de oportunidades de melhorias na representação judicial da União em contenciosos que
envolvam relevantes impactos fiscais; e
- remetida cópia desta deliberação à Advocacia-Geral da União e ao Conselho Nacional de
Justiça, de modo a dar-lhes ciência de que pode haver oportunidades de melhorias na representação
judicial da União nos contenciosos que envolvam relevantes impactos fiscais, mediante participação
do Ministério da Fazenda nesses processos.
Ante o exposto, perfilho as bem fundamentadas e prudentes propostas da Semag e voto por
que o Tribunal adote a deliberação que submeto ao Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 12 de dezembro de
2018.

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Relator
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ACÓRDÃO Nº 2937/2018 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 018.440/2018-5
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Auditoria
3. Unidades: Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
4. Interessado: Tribunal de Contas da União
5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: Semag
8. Advogados constituídos nos autos: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada com objetivo
de mapear e avaliar as ações governamentais planejadas e implementadas para lidar com riscos à
sustentabilidade fiscal.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento artigos 1º, § 1º, e 59, § 1º, inciso V, da LRF e
1º, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 250, inciso III, do Regimento Interno do
TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. recomendar, fixando o prazo de 120 (cento e vinte) dias para comunicação ao TCU das
providências adotadas ou das razões para o não atendimento:
9.1.1. ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão que, em conjunto, envidem esforços no sentido de aprimorar as informações constantes do
anexo de riscos fiscais das leis de diretrizes orçamentárias (art. 4º, § 3º, da Lei Complementar
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), suprindo lacunas existentes, de forma a refletir com
maior precisão as informações previstas no Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do
Tesouro Nacional, notadamente no que se refere ao risco de catástrofes naturais e outros eventos que
demandem ações de defesa civil;
9.1.2. ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que:
9.1.2.1. inclua, no anexo de riscos fiscais das leis de diretrizes orçamentárias, quadro
resumo consolidando a apresentação dos riscos identificados, de modo a conferir maior aspecto
gerencial e transparência ao documento; e
9.1.2.2. elabore estudos e plano de ação com vistas a que, futuramente, os passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos identificados e mensurados no anexo de
riscos fiscais sejam refletidos de alguma forma nas leis orçamentárias anuais, ainda que parcialmente,
seja por meio da reserva de contingência (art. 5º, inciso III, alínea “b”, da LRF) ou outros a serem
estabelecidos;
9.1.3. ao Ministério da Fazenda que a indicação para os cargos de alta direção dos bancos
públicos federais se realize mediante processo seletivo impessoal, através da contratação de serviço de
recrutamento (head hunter) por meio de processo licitatório, a exemplo do que se realiza na Caixa
Econômica Federal, por recomendação do Ministério Público Federal;
9.1.4. à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que, em conjunto, implementem estratégia e plano de
ação para a gestão dos riscos à sustentabilidade fiscal de médio e longo prazos do País, envolvendo
ações destinadas a identificar, analisar, mensurar, mitigar, monitorar e divulgar os principais fatores ou
eventos que possam gerar impactos fiscais relevantes; e
9.1.5. ao Ministério da Fazenda e à Advocacia-Geral da União que, em conjunto,
verifiquem a existência de oportunidades de melhorias na representação judicial da União em
contenciosos que envolvam relevantes impactos fiscais;
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9.2. alertar:
9.2.1. o Poder Executivo que a manutenção da atual dinâmica de expansão das despesas
obrigatórias, em especial das despesas previdenciárias e das despesas com pessoal, apresenta trajetória
potencialmente incompatível com a sustentabilidade fiscal de longo prazo, acarretando riscos
significativos de impactar as condições econômicas do país e comprometer a capacidade operacional
dos órgãos federais para a prestação de serviços públicos essenciais aos cidadãos; e
9.2.2. o Poder Legislativo que a manutenção da atual dinâmica de expansão das despesas
e/ou inibição de receitas, mediante inovações ou alterações legislativas desacompanhadas de
adequadas estimativas do impacto orçamentário-financeiro nas finanças da União e de medidas
mitigadoras destes impactos, acarreta riscos significativos para a sustentabilidade fiscal do país, além
de comprometer a capacidade operacional dos órgãos federais para a prestação de serviços públicos
essenciais aos cidadãos;
9.3. remeter cópia deste acórdão:
9.3.1. ao Ministério Público Federal, para que avalie, no âmbito de suas competências e
consoante seu próprio juízo, a eventual atuação sobre alterações ou inovações legislativas que venham
a ser efetivadas desacompanhadas de estimativas do impacto orçamentário-financeiro nas finanças da
União e de medidas mitigadoras destes impactos; e
9.3.2. à Advocacia-Geral da União e ao Conselho Nacional de Justiça, de modo que
aqueles órgãos tenham ciência que pode haver oportunidades de melhorias na representação judicial da
União nos contenciosos que envolvam relevantes impactos fiscais, inclusive mediante interação com o
Ministério da Fazenda;
9.4. recomendar à Semag que, seguindo as normas de elaboração de seu plano de
fiscalização, avalie a conveniência da realização de novos trabalhos auditoria com vistas a estudar os
impactos à sustentabilidade fiscal decorrentes de:
9.4.1. relacionamento econômico e financeiro entre a União e os entes subnacionais, dado
o elevado grau de exposição do ente central à situação fiscal dos estados e municípios, além dos
múltiplos mecanismos de contágio que podem existir;
9.4.2. demandas judiciais contra a União, em virtude da materialidade e da natureza dos
impactos que podem trazer às contas e à administração financeira do ente central;
9.5. arquivar este processo.
10. Ata n° 50/2018 – Plenário.
11. Data da Sessão: 12/12/2018 – Extraordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2937-50/18-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin
Zymler, Aroldo Cedraz, José Múcio Monteiro (Relator), Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho.
(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

RAIMUNDO CARREIRO
Presidente

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Relator
Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral
109

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DDBE4035002D36AA.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.063736/2019-89

116

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

25 Abril 2019

Comunicações

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DDBE4035002D36AA.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.063736/2019-89

25 Abril 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

117

.

,
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Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional \

Oficio nº 018/2019 - CRE
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.
Brasília, 17 de abril de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Senado Federal

Assunto: Indicação de membro da CCAI

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional do Senado Federal, comunico a realização de eleição para escolha
de um Senadór para compor a Comissão Mista· de Controle das Atividades de
Inteligência - CCAI, em cumprimento ao disposto na alínea f, inciso III, Art. 7-°, da
•Resolução nº 2, de 2013-CN.
Informo que o membro .eleito é o Senador Marcos do Val, que toma-se
membro da Comissão Mista de _Controle das Atividades de Inteligência - CCAI, por
indicação da CRE.
I

Atenciosamente,

•

Senado Federal, Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Sala 5-B, CEP 70165-900, Brasília - DF
Telefones: (61) 3303-3259/3496/4777, Fax: (61) 3303-3546, Email: scomcre@senado.gov.br
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Término do prazo de vigência, em 23 de abril de 2019, das seguintes Medidas Provisórias: Medida Provisória no 855, de 2018, que “Dispõe sobre o reconhecimento de direito a recursos associados
às concessões de distribuição incluídas pelo art. 8o da Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013, altera a Lei
no 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências”; e - Medida Provisória no 856, de 2018, que
“Delega à Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel a responsabilidade pela contratação de prestador
emergencial e temporário do serviço público de distribuição de energia elétrica”.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução no 1 de 2002 – CN, a Presidência da Mesa
do Congresso Nacional comunicará o fato ao Senhor Presidente da República e fará publicar no Diário
Oficial da União atos declaratórios de encerramento do prazo de vigência das referidas medidas.
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL Nº 22, DE 2019
ATO DECLARATÓRIO

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do
parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que a
Medida Provisória nº 855, de 13 de novembro de 2018, que “Dispõe
sobre o reconhecimento de direito a recursos associados às concessões de
distribuição incluídas pelo art. 8º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras
providências”, teve seu prazo de vigência encerrado no dia 23 de abril do
corrente ano.
Congresso Nacional, em 25 de abril de 2019.

Senador Davi Alcolumbre
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL Nº 23, DE 2019
ATO DECLARATÓRIO

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do
parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que a
Medida Provisória nº 856, de 13 de novembro de 2018, que “Delega à
Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel a responsabilidade pela
contratação de prestador emergencial e temporário do serviço público de
distribuição de energia elétrica”, teve seu prazo de vigência encerrado no
dia 23 de abril do corrente ano.
Congresso Nacional, em 25 de abril de 2019.

Senador Davi Alcolumbre
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
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COMPOSIÇAO
COMISSÕES MISTAS
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(Resolução nº 1, de 2006-CN)
Finalidade: Apreciação das matérias orçamentárias e acompanhamento e fiscalização das respectivas
execuções.
Número de membros: 11 Senadores e 31 Deputados
PRESIDENTE: Senador Marcelo Castro (MDB-PI)
1º VICE-PRESIDENTE: VAGO
2º VICE-PRESIDENTE: VAGO
3º VICE-PRESIDENTE: VAGO
Relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual: VAGO
Rel. do Proj. de Lei de Diretrizes Orçamentárias: VAGO
Relator da Receita: VAGO
Designação: 09/04/2019
Instalação: 10/04/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, PRB, PP )
Marcelo Castro - MDB/PI (2)
Luiz do Carmo - MDB/GO (2)
Vanderlan Cardoso - PP/GO (31)

1. Eduardo Gomes - MDB/TO
2. Mecias de Jesus - PRB/RR
3. VAGO

(2)
(2)

Bloco Parlamentar PSDB/PODE/PSL
( PSDB, PODE, PSL )
Izalci Lucas - PSDB/DF (3)
Elmano Férrer - PODE/PI
Flávio Bolsonaro - PSL/RJ

1. Mara Gabrilli - PSDB/SP (3)
2. Oriovisto Guimarães - PODE/PR
3. Soraya Thronicke - PSL/MS (6,30)

(4)
(6)

(5,34)

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Veneziano Vital do Rêgo - PSB/PB
Kátia Abreu - PDT/TO (27)

1. Randolfe Rodrigues - REDE/AP (27)
2. Alessandro Vieira - CIDADANIA/SE

(27)

(27,36)

PSD
Angelo Coronel - BA

(7)

1. Carlos Viana - MG

(7)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Jean Paul Prates - PT/RN

(8)

1. Jaques Wagner - PT/BA

(8)

Bloco Parlamentar Vanguarda
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SUPLENTES

( DEM, PR, PSC )
Wellington Fagundes - PR/MT

(28)

(28)

1. Zequinha Marinho - PSC/PA

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

DEM, MDB, PMN, PP, PRB, PSC, PSD, PSDB, PSL, PTB, PR
Felipe Francischini - PSL/PR
Filipe Barros - PSL/PR (9)

(9)

1. Gurgel - PSL/RJ (9,33)
2. Delegado Waldir - PSL/GO

(9)

Joice Hasselmann - PSL/SP (9)
Cacá Leão - PP/BA (26)
Hiran Gonçalves - PP/RR (26)
Domingos Neto - PSD/CE (11)
Misael Varella - PSD/MG (11)

3.
4.
5.
6.
7.

Dra. Soraya Manato - PSL/ES (10)
Jaqueline Cassol - PP/RO (26)
Ronaldo Carletto - PP/BA (26)
Marx Beltrão - PSD/AL (11)
Evandro Roman - PSD/PR (11)

Hildo Rocha - MDB/MA (12)
Lucio Mosquini - MDB/RO (12)
Vicentinho Júnior - PR/TO (13)
Josimar Maranhãozinho - PR/MA (13)
Jhonatan de Jesus - PRB/RR (14)
Márcio Marinho - PRB/BA (14)
Carlos Henrique Gaguim - DEM/TO (16)
Paulo Azi - DEM/BA (16)
Celso Sabino - PSDB/PA (17)
Rodrigo de Castro - PSDB/MG (17)
Nivaldo Albuquerque - PTB/AL (18)

8. Flaviano Melo - MDB/AC (12)
9. Hercílio Coelho Diniz - MDB/MG (12)
10. Júnior Mano - PR/CE (13)
11. João Carlos Bacelar - PR/BA (13)
12. Gilberto Abramo - PRB/MG (15)
13. Silvio Costa Filho - PRB/PE (15)
14. Efraim Filho - DEM/PB (16,35)
15. Juscelino Filho - DEM/MA (16)
16. Adolfo Viana - PSDB/BA (17)
17. Samuel Moreira - PSDB/SP (17)
18. Pedro Augusto Bezerra - PTB/CE (18)

AVANTE, DC, PCdoB, PDT, PODE, PV, SD, PROS
André Figueiredo - PDT/CE (32)
Dagoberto Nogueira - PDT/MS (32)
Aluisio Mendes - PODE/MA (19)
Genecias Noronha - SD/CE (20)
Orlando Silva - PCdoB/SP (21)

1.
2.
3.
4.
5.

Leônidas Cristino - PDT/CE (32)
Weliton Prado - PROS/MG (32)
Ricardo Teobaldo - PODE/PE (19)
Aureo Ribeiro - SD/RJ (20)
Alice Portugal - PCdoB/BA (21)

PT
Vander Loubet - MS
Zeca Dirceu - PR (22)
Bohn Gass - RS (22)

(22)

1. Beto Faro - PA (22)
2. Nelson Pellegrino - BA
3. Zé Carlos - MA (22)

(22)

PSB
Gonzaga Patriota - PE (23)
Luciano Ducci - PR (23)

1. Marcelo Nilo - BA (23)
2. Rodrigo Coelho - SC (23)

PSOL
Edmilson Rodrigues - PA

(24)

1. Ivan Valente - SP

(24)

PATRI
Marreca Filho - MA

(25)

1. Fred Costa - MG

(25)
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TITULARES

SUPLENTES

NOVO
Alexis Fonteyne - SP
Notas:

(29)

25 Abril 2019

(1)

1. Lucas Gonzalez - MG

(29)

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional (NOVO-CD).
2. Designados, como titulares, os Senadores Marcelo Castro (MDB) e Luiz do Carmo (MDB); e, como suplentes, os Senadores Eduardo Gomes (MDB) e
Mecias de Jesus (PRB), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 142/2019 da Liderança do MDB.
3. Designado, como membro titular, o Senador Izalci Lucas (PSDB); e, como suplente, é designada a Senadora Mara Gabrilli (PSDB), em 9.4.2019,
conforme Ofício nº 65/2019 da Liderança do PSDB.
4. Designado, como membro titular, o Senador Elmano Férrer (PODE), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 38/2019 da Liderança do PODE.
5. Designada, como membro suplente, a Senadora Rose de Freitas (PODE), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 34/2019 da Liderança do PODE.
6. Designado, como membro titular, o Senador Flávio Bolsonaro (PSL); e, como suplente, o Senador Major Olímpio (PSL), em 9.4.2019, conforme Ofício
nº 21/2019 da Liderança do PSL.
7. Designado, como membro titular, o Senador Angelo Coronel (PSD); e, como suplente, o Senador Carlos Viana (PSD), em 9.4.2019, conforme Ofício nº
16/2019 da Liderança do PSD.
8. Designado, como membro titular, o Senador Jean Paul Prates (PT); e, como suplente, o Senador Jaques Wagner (PT), em 9.4.2019, conforme Ofício nº
42/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática.
9. Designados, como membros titulares, os Deputados Felipe Francischini (PSL), Filipe Barros (PSL) e a Deputada Joice Hasselmann (PSL); e, como
suplentes, a Deputada Professora Dayane Pimentel (PSL) e o Deputado Delegado Waldir (PSL), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 138/2019 da Liderança
do PSL.
10. Designada, como membro suplente, a Deputada Dra. Soraya Manato (PSL), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 146/2019 da Liderança do PSL.
11. Designados, como membros titulares, os Deputados Domingos Neto (PSD) e Misael Varella (PSD); e, como suplentes, os Deputados Marx Beltrão
(PSD) e Evandro Roman (PSD), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 117/2019 da Liderança do PSD.
12. Designados, como membros titulares, os Deputados Hildo Rocha (MDB) e Lucio Mosquini (MDB); e, como suplentes, os Deputados Flaviano Melo
(MDB) e Hercílio Coelho Diniz (MDB), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 113/2019 da Liderança do MDB.
13. Designados, como membros titulares, os Deputados Vicentinho Júnior (PR) e Josimar Maranhãozinho (PR); e, como suplentes, os Deputados Júnior
Mano (PR) e João Carlos Bacelar (PR), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 99/2019 da Liderança do PR.
14. Designados, como membros titulares, os Deputados Jhonatan de Jesus (PRB) e Márcio Marinho (PRB), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 56/2019 da
Liderança do PRB.
15. Designados, como membros suplentes, os Deputados Gilberto Abramo (PRB) e Silvio Costa Filho (PRB), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 75/2019 da
Liderança do PRB.
16. Designados, como membros titulares, os Deputados Carlos Henrique Gaguim (DEM) e Paulo Azi (DEM); e, como suplentes, os Deputados Arthur
Oliveira Maia (DEM) e Juscelino Filho (DEM), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 370/2019 da Liderança do DEM.
17. Designados, como membros titulares, os Deputados Celso Sabino (PSDB) e Rodrigo de Castro (PSDB); e, como suplentes, os Deputados Adolfo Viana
(PSDB) e Samuel Moreira (PSDB), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 198/2019 da Liderança do PSDB.
18. Designado, como membro titular, o Deputado Nivaldo Albuquerque (PTB); e, como suplente, o Deputado Pedro Augusto Bezerra (PTB), em 9.4.2019,
conforme Ofício nº 68/2019 da Liderança do PTB.
19. Designado, como membro titular, o Deputado Aluisio Mendes (PODE); e, como suplente, o Deputado Ricardo Teobaldo (PODE), em 9.4.2019,
conforme Ofício nº 91/2019 da Liderança do PODE.
20. Designado, como membro titular, o Deputado Genecias Noronha (SD); e, como suplente, o Deputado Aureo Ribeiro (SD), em 9.4.2019, conforme
Ofício nº 91/2019 da Liderança do Solidariedade.
21. Designado, como membro titular, o Deputado Orlando Silva (PCdoB); e, como suplente, é designada a Deputada Alice Portugal (PCdoB), em 9.4.2019,
conforme Ofício nº 46/2019 da Liderança do PCdoB.
22. Designados, como membros titulares, os Deputados Vander Loubet (PT), Zeca Dirceu (PT) e Bohn Gass (PT); e, como suplentes, os Deputados Beto
Faro (PT), Nelson Pellegrino (PT) e Zé Carlos (PT), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 80/2019 da Liderança do PT.
23. Designados, como membros titulares, os Deputados Gonzaga Patriota (PSB) e Luciano Ducci (PSB); e, como suplentes, os Deputados Marcelo Nilo
(PSB) e Rodrigo Coelho (PSB), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 110/2019 da Liderança do PSB.
24. Designado, como membro titular, o Deputado Edmilson Rodrigues (PSOL); e, como suplente, o Deputado Ivan Valente (PSOL), em 9.4.2019, conforme
Ofício nº 46/2019 da Liderança do PSOL.
25. Designado, como membro titular, o Deputado Marreca Filho (PATRI); e, como suplente, o Deputado Fred Costa (PATRI), em 9.4.2019, conforme Ofício
nº 5/2019 da Liderança do PATRI.
26. Designados, como membros titulares, os Deputados Cacá Leão (PP) e Hiran Gonçalves (PP); e, como suplente, é designada a Deputada Jaqueline
Cassol (PP) e o Deputado Ronaldo Carletto (PP), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 55/2019 da Liderança do PP.
27. Designados, como membros titulares, o Senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB) e a Senadora Kátia Abreu (PDT); e, como suplentes, o Senador
Randolfe Rodrigues (REDE) e a Senadora Eliziane Gama (Cidadania), em 9.4.2019, conforme Memorando nº 72/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar
Senado Independente.
28. Designado, como membro titular, o Senador Wellington Fagundes (PR); e, como suplente, o Senador Zequinha Marinho (PSC), em 10.4.2019,
conforme Ofício nº 25/2019 do Bloco Vanguarda.
29. Designado, como membro titular, o Deputado Alexis Fonteyne (NOVO); e, como suplente, o Deputado Lucas Gonzales (NOVO), em 9.4.2019,
conforme Ofício nº 50/2019 da Liderança do NOVO.
30. Designada, como membro suplente, a Senadora Soraya Thronicke (PSL), em substituição ao Senador Major Olímpio (PSL), em 10.4.2019, conforme
Ofício nº 24/2019 da Liderança do PSL.
31. Designado, como membro titular, o Senador Vanderlan Cardoso (PP), em 10.4.2019, conforme Ofício nº 11/2019 da Liderança do Bloco Unidos pelo
Brasil, com anuência da Líder do PP.
32. Designados, como membros titulares, os Deputados André Figueiredo (PDT) e Dagoberto (PDT); e, como suplentes, os Deputados Leônidas Cristino
(PDT) e Weliton Prado(PROS), em 10.4.2019, conforme Ofício nº 151/2019 da Liderança do PDT.
33. Designado, como membro suplente, o Deputado Gurgel (PSL), em substituição à Deputada Dayane Pimentel (PSL), em 12.4.2019, conforme Ofício nº
155/2019 da Liderança do PSL.
34. Designado, como membro suplente, o Senador Oriovisto Guimarães (PODE), em substituição à Senadora Rose de Freitas (PODE), em 16.4.2019,
conforme Ofício nº 49/2019 da Liderança do Podemos.
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35. Designado, como membro suplente, o Deputado Efraim Filho (DEM), em substituição ao Deputado Arthur Oliveira Maia (DEM), em 16.4.2019,
conforme Ofício nº 440/2019 da Liderança do Democratas.
36. Designado, como membro suplente, o Senador Alessandro Vieira (Cidadania), em substituição à Senadora Eliziane Gama (Cidadania), em 17.4.2019,
conforme Memorando nº 75/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar Senado Independente.

Secretário: Walbinson Tavares de Araújo
Telefone(s): 3216-6893
Local: Anexo II (Anexo Luís Magalhães) - Ala C Sala 12 - Térreo - Câmara dos Deputados
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CMO - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
I - Comitê de Avaliação , Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária - CFIS
II - Comitê de Avaliação da Receita - CAR
III - Comitê de Avaliação das Inform. sobre Obras e
Serviços com Indícios de Irregularidades Graves - COI
IV - Comitê de Admissibilidade de Emendas - CAEM
Relatores Setoriais do Projeto de Lei Orçamentária - RELSETCMO
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Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas
(Criada pela Resolução nº 4/2008-CN)
Finalidade: Acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as ações referentes às mudanças
climáticas no Brasil
Número de membros: 11 Senadores e 11 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

Notas:
*. A composição da Comissão designada em 21/2/2017 e instalada em 22/3/2017 foi encerrada em virtude do final da legislatura.

Secretário: Tiago Torres de Lima Brum
Telefone(s): (61) 3303-3534
E-mail: cocm@senado.gov.br
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Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência
(Resolução nº 2, de 2013-CN - Art. 6º da Lei nº 9.883/1999)
Finalidade: A fiscalização e o controle externos das atividades de inteligência e contrainteligência e de
outras a elas relacionadas, no Brasil ou no exterior.
Número de membros: 6 Senadores e 6 Deputados
PRESIDENTE: Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Nelsinho Trad (PSD-MS)
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional
Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/SP)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

Líder do Bloco Parlamentar da Maioria
Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB)

Líder da Maioria
Senador Eduardo Braga (MDB/AM)

Líder do Bloco Parlamentar Minoria
Deputada Jandira Feghali (PCdoB/RJ)

Líder da Minoria
Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)

Deputado indicado pela Liderança da Maioria
VAGO

Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar da Maioria
Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB) ( 1)

Deputado indicado pela Liderança da Minoria
VAGO
Deputado indicado pela Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Deputado Edio Lopes (PR/RR) ( 2)

Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar Minoria
VAGO
Senador indicado pela Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional
Senador Marcos do Val (CIDADANIA/ES) ( 3)

Notas:
1. Designada a Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB) em vaga destinada ao Bloco Parlamentar da Maioria do Senado Federal, em 3.4.2019, conforme Ofício
n° 141/2019 da Liderança da Maioria do Senado Federal.
2. Deputado Edio Lopes (PP) é indicado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, em 16.4.2019, conforme
Ofício nº 6/2019 da CREDN-CD.
3. Senador Marcos do Val (Cidadania) é indicado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, em 22.4.2019, conforme
Ofício nº 18/2019 da CRE-SF.

Secretário: Marcos Machado Melo
Telefone(s): 3303-4256
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher
(Resolução nº 1, de 2014-CN)
Finalidade: Diagnosticar as lacunas existentes nas ações e serviços da Seguridade Social e na prestação
de segurança pública e jurídica às mulheres vítimas de violência; e apresentar propostas para a
consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
Número de membros: 11 Senadores e 11 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

Notas:
*. A composição da Comissão designada em 21/2/2017 e instalada em 10/5/2017 foi encerrada em virtude do final da legislatura.

Secretário: Gigliola Ansiliero
Telefone(s): 61 3303-3504
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Comissão Mista de Consolidação da Legislação Federal
Finalidade: Destinada a apresentar projetos de lei visando à consolidação da legislação federal,
à regulamentação dos dispositivos da Constituição Federal, bem como à modernização e ao
fortalecimento econômico e social do País.
Número de membros: 12 Senadores e 12 Deputados

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

Notas:
*. A composição da Comissão designada em 7/3/2017 foi encerrada em virtude do final da legislatura.

Secretário: Rodrigo Ribeiro Bedritichuk
Telefone(s): 3303-4256
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CONSELHOS E ÓRGÃOS
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul
COMPOSIÇÃO
Número de membros: 10 Senadores e 27 Deputados

SENADO FEDERAL
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
Marcelo Castro - MDB/PI (1)
Marcio Bittar - MDB/AC (1)
Humberto Costa - PT/PE (2)

1. Mecias de Jesus - PRB/RR
2. VAGO
3. VAGO

(1)

Bloco Parlamentar PSDB/PODE/PSL
Rodrigo Cunha - PSDB/AL (3)
Soraya Thronicke - PSL/MS (4)

1. VAGO
2. VAGO

Bloco Parlamentar Senado Independente
Veneziano Vital do Rêgo - PSB/PB (5)
Marcos do Val - CIDADANIA/ES (5)

1. Flávio Arns - REDE/PR
2. VAGO

(6)

PSD
Angelo Coronel - BA

1. Nelsinho Trad - MS

(7)

(7)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
Telmário Mota - PROS/RR

(8)

1. Jaques Wagner - PT/BA

(8)

Bloco Parlamentar Vanguarda
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

(9)

1. Jayme Campos - DEM/MT

(9)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Notas:
1. Designados, como titulares, os Senadores Marcelo Castro (MDB) e Márcio Bittar (MDB); e, como suplente, o Senador Mecias de Jesus (PRB), em
10.4.2019, conforme Ofício nº 38/2019 da Liderança do MDB.
2. Designado, como titular, o Senador Humberto Costa (PT), em vaga cedida, em 10.4.2019, conforme Ofício nº 9/2019 da Liderança do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Brasil, com anuência da Liderança do PP.
3. Designado, como titular, o Senador Rodrigo Cunha (PSDB), em 10.4.2019, conforme Ofício nº 61/2019 da Liderança do PSDB.
4. Designada, como titular, a Senadora Soraya Thronicke (PSL), em vaga cedida, em 10.4.2019, conforme Ofício nº 15/2019 da Liderança do PSL.
5. Designados, como titulares, os Senadores Veneziano Vital do Rêgo (PSB) e Marcos do Val (CIDADANIA), em 10.4.2019, conforme Ofício nº 56/2019 da
Liderança do Bloco Senado Independente.
6. Designado, como suplente, o Senador Flávio Arns (REDE), em 10.4.2019, conforme Ofício nº 71/2019 da Liderança do Bloco Senado Independente.
7. Designados, como titular, o Senador Angelo Coronel (PSD); e, como suplente, o Senador Nelsinho Trad (PSD), em 10.4.2019, conforme Ofício nº
22/2019 da Liderança do PSD.
8. Designados, como titular, o Senador Telmário Mota (PROS); e, como suplente, o Senador Jaques Wagner (PT), em 10.4.2019, conforme Ofício nº
21/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática.
9. Designados, como titular, o Senador Rodrigo Pacheco (DEM); e, como suplente, o Senador Jayme Campos (DEM), em 10.4.2019, conforme Ofício nº
24/2019 da Liderança do Bloco Vanguarda.

Telefone(s): 3216-6871
cpcms.decom@camara.leg.br
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Conselho da Ordem do Congresso Nacional
Decreto Legislativo nº 70, de 1972, regulamentado pelo Ato nº 1, de 1973-CN
COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

Presidente
Deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ)

Presidente
Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP)

1º Vice-Presidente
Deputado Marcos Pereira (PRB/SP)

1º Vice-Presidente
Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)

2º Vice-Presidente
Deputado Luciano Bivar (PSL/PE)

2º Vice-Presidente
Senador Lasier Martins (PODE/RS)

1ª Secretária
Deputada Soraya Santos (PR/RJ)

1º Secretário
Senador Sérgio Petecão (PSD/AC)

2º Secretário
Deputado Mário Heringer (PDT/MG)

2º Secretário
Senador Eduardo Gomes (MDB/TO)

3º Secretário
Deputado Fábio Faria (PSD/RN)

3º Secretário
Senador Flávio Bolsonaro (PSL/RJ)

4º Secretário
Deputado André Fufuca (PP/MA)

4º Secretário
Senador Luis Carlos Heinze (PP/RS)

Líder da Maioria
Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB)

Líder da Maioria
Senador Eduardo Braga (MDB/AM)

Líder da Minoria
Deputada Jandira Feghali (PCdoB/RJ)

Líder da Minoria
Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)

Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania
Deputado Felipe Francischini (PSL/PR)

Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
Senadora Simone Tebet (MDB/MS)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional
Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/SP)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Senador Nelsinho Trad (PSD/MS)
Atualização: 19/02/2019

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Telefone(s): 3303-5255/ 3303-5256
Fax: 3303-5260
saop@senado.leg.br
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Conselho do Diploma do Mérito Educativo Darcy Ribeiro
Resolução do Senado Federal nº 2, de 1999-CN, regulamentada pelo Ato Conjunto
dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados nº 2, de 2001
COMPOSIÇÃO
Número de membros: titulares

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

MDB
VAGO

MDB
VAGO

PSDB
VAGO

PDT
VAGO

PT
VAGO

PTB
VAGO
Presidente do Congresso Nacional
VAGO
Atualização: 31/01/2015

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
scop@senado.leg.br
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Conselho de Comunicação Social
Lei nº 8.389, de 1991,
Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2013
COMPOSIÇÃO
Número de membros: 13 titulares e 13 suplentes.
PRESIDENTE: Murillo de Aragão
VICE-PRESIDENTE: Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira
Eleição Geral: 05/06/2002
Eleição Geral: 22/12/2004
Eleição Geral: 17/07/2012
Eleição Geral: 08/07/2015

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES
( 1)

SUPLENTES

Representante das empresas de
rádio (inciso I)

VAGO

Representante das empresas de
televisão (inciso II)

José Francisco de Araújo Lima Juliana Noronha

Representante das empresas de
imprensa escrita (inciso III)

Ricardo Bulhões Pedreira

Maria Célia Furtado

Engenheiro com notórios
conhecimentos na área de
comunicação social (inciso IV)

Tereza Mondino

Paulo Ricardo Balduino

Representante da categoria
Maria José Braga
profissional dos jornalistas (inciso V)

João Camilo Júnior

Valéria Aguiar

Representante da categoria
José Antônio de Jesus da Silva Edwilson da Silva
profissional dos radialistas (inciso VI)
Representante da categoria
profissional dos artistas (inciso VII)

Sydney Sanches

VAGO

( 2)

Representante das categorias
profissionais de cinema e vídeo
(inciso VIII)

Luiz Antonio Gerace da Rocha Sonia Santana
e Silva

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Miguel Matos

Patrícia Blanco

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Murillo de Aragão

Luiz Carlos Gryzinski

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Davi Emerich

Domingos Meirelles

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Marcelo Antônio Cordeiro de Ranieri Bertoli
Oliveira
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LEI Nº 8.389/91, ART. 4º
Representante da sociedade civil
(inciso IX)

25 Abril 2019

TITULARES
Fabio Andrade

SUPLENTES
Dom Darci José Nicioli
Atualização: 14/07/2017

Notas:
1. Vago em virtude da renúncia do Conselheiro José Carlos da Silveira Júnior, conforme carta de renúncia datada de 02 de abril de 2019.
2. Vago em virtude da renúncia do Conselheiro Jorge Coutinho, conforme carta de renúncia datada de 28 de março de 2018.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
CCSCN@senado.leg.br
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COMPOSIÇÃO DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
PRESIDENTE
Deputado Marcos Pereira (PRB-SP)
1º VICE-PRESIDENTE
Senador Lasier Martins (PODE-RS)
2º VICE-PRESIDENTE
Deputada Soraya Santos (PR-RJ)
1º SECRETÁRIO
Senador Eduardo Gomes (MDB-TO)
2º SECRETÁRIO
Deputado Fábio Faria (PSD-RN)
3º SECRETÁRIO
Senador Luis Carlos Heinze (PP-RS)
4º SECRETÁRIO

COMPOSIÇÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL

COMPOSIÇÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
PRESIDENTE

Deputado(a) Rodrigo Maia (DEM -RJ)
PRESIDENTE

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
1º VICE-PRESIDENTE

Deputado(a) Marcos Pereira (PRB -SP)
1º VICE-PRESIDENTE

Senador Lasier Martins (PODE-RS)
2º VICE-PRESIDENTE

Deputado(a) Luciano Bivar (PSL -PE)
2º VICE-PRESIDENTE

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
1º SECRETÁRIO

Deputado(a) Soraya Santos (PR -RJ)
1º SECRETÁRIO

Senador Eduardo Gomes (MDB-TO)
2º SECRETÁRIO

Deputado(a) Mário Heringer (PDT -MG)
2º SECRETÁRIO

Senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ)
3º SECRETÁRIO

Deputado(a) Fábio Faria (PSD -RN)
3º SECRETÁRIO

Senador Luis Carlos Heinze (PP-RS)
4º SECRETÁRIO

Deputado(a) André Fufuca (PP -MA)
4º SECRETÁRIO

SUPLENTES DE SECRETÁRIO

SUPLENTES DE SECRETÁRIO

1º - Senador Marcos do Val (CIDADANIA-ES)

1º - Deputado(a) Rafael Motta (PSB -RN)

2º - Senador Weverton (PDT-MA)

2º - Deputado(a) Geovania de Sá (PSDB -SC)

3º - Senador Jaques Wagner (PT-BA)

3º - Deputado(a) Isnaldo Bulhões Jr. (MDB -AL)

4º - Senadora Leila Barros (PSB-DF)

4º - Deputado(a) Assis Carvalho (PT -PI)
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LIDERANÇAS E VICE-LIDERANÇAS NO CONGRESSO NACIONAL
Líder do Governo

Líder da Maioria

Líder da Minoria

Deputada Joice Hasselmann - PSL / SP

Senador Roberto Rocha - PSDB / MA

Deputado Carlos Zarattini - PT / SP

Vice-Líderes

Vice-Líderes

Deputado Claudio Cajado - PP / BA

Senador Jean Paul Prates - PT / RN

Deputado Celso Russomanno - PRB / SP

Deputado Afonso Florence - PT / BA

Senador Marcio Bittar - MDB / AC
Senador Sérgio Petecão - PSD / AC
Deputado José Rocha - PR / BA
Deputado Pr. Marco Feliciano - PODE / SP
Deputado Rogério Peninha
Mendonça - MDB / SC
Deputado Pedro Lupion - DEM / PR
Deputada Bia Kicis - PSL / DF
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