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O projeto ambiciona contemplar os diferentes tipos de situação fiscal

11/11/2020 05h01 · Atualizado 

   

Em plena crise da pandemia e agudo aperto fiscal, os Estados acumularam

disponibilidade consolidada de caixa de R$ 165,8 bilhões em setembro, o maior

patamar da história. Houve um aumento de 77,7% no segundo quadrimestre em

comparação com o mesmo período do ano passado. O volume respeitável levou uma

das responsáveis pela administração do Tesouro a comentar em tom de brincadeira

que a situação dos Estados era melhor do que a do governo federal e que iria pedir

dinheiro emprestado aos governadores.

A disponibilidade de caixa nesses volumes é uma situação incomum nos Estados. É

consequência dos repasses de recursos federais do pacote de ajuda elaborado para

mitigar o efeito da pandemia e também de alguma recuperação da arrecadação, com a

flexibilidade do isolamento e o início da retomada da atividade econômica.
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As contas da maioria dos Estados vinham melhorando nos últimos dois anos. O

superávit primário consolidado fechou 2019 em 0,22% do Produto Interno Bruto (PIB),

o melhor resultado desde 2014. Mas as despesas com pessoal e com juros seguiam

acelerando, do mesmo modo que a queda dos investimentos. Estados e Tesouro

discutiam um novo plano de renegociação de dívidas e ajuste, o Plano Mansueto, que

ganhou o nome do ex-secretário Mansueto Almeida.

Foi quando sobreveio a pandemia do novo coronavírus. O governo federal demorou,

mas implementou o plano de ajuda que transferiu de cerca de R$ 60 bilhões para

Estados (62%) e municípios, a suspensão do pagamento da dívida até o fim deste ano, e

R$ 16 bilhões para compensar perdas de arrecadação nas transferências da União. E os

reajustes de servidores foram suspensos até o fim de 2021.

Mas o alívio é temporário e tem data para terminar. No início do próximo ano, as

dívidas devem voltar a ser pagas e o Teto de Gastos precisa ser cumprido pelos que se

comprometeram com o limite. Por isso, governadores se reuniram nos últimos dias

com congressistas para pedir a votação de algumas medidas, em debate desde 2019.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), prometeu aos

governadores pautar para votação, após o primeiro turno da eleição municipal, um

outro plano, o projeto de lei PLP 101/2020. O Senado promete agir em seguida. O

projeto que, em verdade, ainda não está fechado e enfrenta resistência no governo,

ambiciona contemplar os diferentes tipos de situação fiscal. Há o caso dos Estados

mais endividados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás, que

estarão sujeitos a contrapartidas mais duras, como privatizações. Estados que não

cumpriram o Teto de Gastos como haviam prometido em renegociação com a União



no fim do governo Temer - onze no total - poderão se livrar das multas se aceitarem o

teto por mais três anos. Os gastos com Saúde e Educação ficarão fora do limite,

quando houver aumento de receita além da inflação.

Também deverá ser votado após as eleições municipais o projeto que regulamenta o

acordo entre os Estados exportadores e a União para compensação das desonerações

da Lei Kandir. Isso garantirá repasse de mais de R$ 60 bilhões em 15 anos para esses

Estados. O primeiro pagamento da Lei Kandir pode sair ainda neste ano, se várias

etapas legislativas forem vencidas. Até a aprovação final, esses projetos podem sofrer

modificações, inclusive a pedido do governo.

Mas eles não livram os Estados de enfrentarem uma das principais causas de seus

problemas, que é a elevada despesa com salários e aposentadoria dos funcionários.

Segundo o Tesouro, os Estados gastam em média 58% das receitas correntes líquidas

com pessoal, sendo que nove estão acima do limite de 60% estabelecido pela Lei de

Responsabilidade Fiscal, mas que não se ajustam porque usam outra metodologia de

apuração, respaldada pelos tribunais de contas locais. No Rio Grande do Sul, o índice

chega a 81%.

A Previdência dos servidores é outra fonte de pressão. Estados e municípios ficaram

fora da reforma da Previdência sancionada em âmbito federal no ano passado. Mas 15

Estados aprovaram mudanças nas regras locais, segundo levantamento do Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada. Simulações feitas pelo instituto (Valor 3/11) mostram

que, com as reformas aprovadas, os 15 Estados, que gastaram com inativos e

pensionistas R$ 109,2 bilhões em 2019, vão dispender R$ 114,7 bilhões em 2039, cerca

de R$ 50 bilhões a menos do que arcariam se as mudanças não tivessem sido

implementadas.
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