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PERSPECTIVAS2019

economia

CONTAS PÚBLICAS

Não pagamento 
da dívida gera 
insegurança 
Liminar que permite a 
moratória se sustenta
na possibilidade de o 
Estado aderir ao Regime 
de Recuperação Fiscal

Em 2017, último ano com balanço conso-
lidado da dívida, o não pagamento das par-
celas do débito com a União deixou pouco 
mais de R$ 1 bilhão nos cofres gaúchos. Já em 
2018, ano em que as prestações voltariam a 
ser cheias, sem os descontos regressivos ado-
tados de janeiro de 2017 até o último mês de 
junho, a “economia” pode chegar aos R$ 3 bi-
lhões, levando em conta que os pagamentos 
de todo o endividamento do Estado (que inclui 
ainda outros contratos, como os feitos com 
bancos internacionais) estavam estimados em 
R$ 3,7 bilhões.

O maior problema para o Piratini é que a 
medida judicial que garante o não pagamento 
é vista como precária, podendo ser derrubada 

Futuro secretário da Fazenda, Cardoso diz que seria dramático retomar pagamento à União 
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de déficits para o Rio Grande do Sul, série que 
teve o fundo do poço em 2015, quando o bu-
raco chegou aos R$ 5 bilhões.

Promessa de campanha de Eduardo Leite, 
o pagamento em dia dos vencimentos ainda 
em 2019 é definido apenas como “uma meta” 
por Cardoso, que reconhece a importância do 
cronograma para os servidores e para a pró-
pria economia como um todo. O futuro secre-
tário não garante a efetivação do compromis-
so, argumentando não ter clareza sobre qual 

será o passivo herdado do fim de 2018 – o go-
verno Sartori deve deixar em aberto as folhas 
de dezembro e do 13º salário.

Um fator que pode ajudar no cumprimen-
to da promessa é o crescimento da economia.  
As projeções do mercado indicam expansão 
no Produto Interno Bruto (PIB) nacional na or-
dem de 2,5% ao ano no próximo triênio, qua-
dro distinto do último período quando, segun-
do o Piratini, a recessão fez o Estado perder  
R$ 8 bilhões.

a qualquer momento. A liminar que permite a 
moratória está sustentada no fato de que o Es-
tado estava em vias de aderir ao Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF). “Hoje, para o Estado, 
seria muito dramático retomar o pagamento 
da dívida no cronograma original”, analisa o 
futuro secretário estadual da Fazenda, Marco 
Aurelio Santos Cardoso, que classifica como 
fundamental a formalização da suspensão nos 
pagamentos. A oficialização, na visão do go-
verno estadual, só virá com a efetiva adesão ao 
RRF. Pelos cálculos do Tesouro gaúcho, a assi-
natura do acordo geraria ganhos de R$ 4 bi-
lhões em 2019.

Mesmo com ambas as medidas, ainda 
faltaria pouco mais de R$ 1 bilhão para que o 
Rio Grande do Sul feche as contas no ano que 
vem. Cardoso argumenta que terá de traba-
lhar “com redução de despesas ou novas for-
mas de arrecadação de receitas”, sem detalhar 
medidas possíveis. 

Se não tiver sucesso no equacionamen-
to do balanço, será o décimo ano consecutivo 

Mesmo domada, Previdência dificultará o caixa do Tesouro por vários anos
Outra das situações que mais 

desafiam a gestão das finanças esta-
duais, a previdência gaúcha não deve 
aliviar os cofres por um bom tempo. A 
boa notícia é que, se não agora, pelo 
menos no médio e longo prazos a ru-
brica está controlada. Medidas toma-
das nos últimos anos, como as cria-
ções do regime de capitalização, em 
2011, e da previdência complemen-
tar, que limitou o benefício ao teto do 
INSS, em 2016, são uma luz no fim do 
túnel ao Piratini. O alívio, porém, co-
meça a chegar no fim da década que 

vem, pois as novas regras só valem 
para quem entrou no serviço público 
após a aprovação das mudanças.

No último ano com os dados fe-
chados, 2017, o buraco nos cofres che-
gou a R$ 10,5 bilhões, valor que deve 
crescer ainda mais tanto em 2018 
quanto em 2019. Ao todo, naque-
le ano, o Estado dedicou R$ 14,5 bi-
lhões ao sistema, englobando quase 
R$ 3 bilhões para as 45 mil pensões, 
as contribuições legais do Estado (que 
somaram R$ 2,3 bilhões) e o déficit, 
que o Tesouro aporta para cobrir a 

diferença entre ativos e inativos. 
Apenas no regime previdenciário 

em si, o déficit chegou a R$ 9,3 bilhões 
em 2017, fruto de um regime com 
112 mil ativos e 164 mil inativos. Se-
gundo os cálculos atuariais, o rombo 
deve seguir crescendo até 2024 (atin-
gindo R$ 9,7 bilhão), quando começa, 
lentamente, a cair. Em 2090, o Tesouro 
ainda precisará aportar recursos, mas 
a quantia, cerca de R$ 14 milhões, se-
ria um sonho para os gestores atuais. 
“A situação não está fora de contro-
le, inclusive terá um controle cada 
vez maior. Mas não é a curto prazo”, 
comenta o diretor-presidente do IPE 
Prev (braço previdenciário do Instituto 
de Previdência do Estado – IPE), José 
Guilherme Kliemann. 

O diretor argumenta, entretanto, 
que outras medidas poderiam ante-
cipar o desafogo, como a revisão de 
planos de carreira e aposentadorias 
especiais, por exemplo, como forma 
de adaptar as regras ao aumento na 
expectativa de vida. Outras possibili-
dades dependem de legislação fede-
ral, como uma idade mínima para a 
aposentadoria, discussão que volta a 
ser travada no ano que vem. Para Klie-
mann, o Rio Grande do Sul deve ser 
protagonista no debate, por possuir 
uma das situações mais complicadas 

entre os estados. 
A cisão do IPE em Previdência 

e Saúde, e a instituição do IPE Prev 
como gestor único das aposentado-
rias, até então administradas pelos 
próprios poderes, também são de-
fendidos pelo diretor. “Vamos ter uma 
gestão profissionalizada e focada na 
área da previdência, o que permite es-
tabelecer parâmetros de planejamen-
to que o Estado nunca teve”, acrescen-
ta Kliemann.

“Fala-se muito de privilégios do 
setor público, mas a realidade é que 
estamos finalizando a transição”, ar-
gumenta o economista e professor da 
Pucrs, Tomás Pinheiro Fiori, lembrando 
que boa parte de quem recebe direitos 
‘exóticos’ ainda é resquício de quadros 
anteriores à Constituição Federal de 
1988. Com todas as mudanças realiza-
das nos últimos anos, Fiori acrescenta 
que o Rio Grande do Sul ainda precisa-
rá suportar de 20 a 30 anos até que a 
conta se torne mais razoável. 

“A transição é muito lenta, mas é 
preciso preservar a vida dos beneficiá-
rios, que não têm culpa do mau pla-
nejamento da época”, defende Fiori. 
O economista ainda comenta que as 
privatizações fariam sentido se fos-
sem destinadas a tapar esse buraco, 
e não para cobrir custos corriqueiros 

Déficit previdenciário do Estado 
(valores nominais, em R$ bilhões)
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de folha de pagamento. “Caso se des-
faça de ativos, que seja de maneira a 
capitalizar um fundo com a finalidade 
de promover a sustentabilidade des-
se sistema no médio e longo prazo”, 
complementa Fiori.
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Previdência complementar, que limitou teto, terá resultado no longo prazo


