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As contas públicas do Estado do Rio Grande do Sul apresentaram 

significativos resultados positivos em 2021 após três anos de forte contenção fiscal. 
Esse desempenho pode ser atribuído à queda real das despesas primárias, à 
elevação das receitas de ICMS e, em menor grau,  às reformas estruturantes nas 
áreas previdenciária e administrativa cujos efeitos são de médio prazo. 

 A Reforma Previdenciária Estadual (LC n.º 15.429, de 22/12/19) 
adequou as regras previdenciárias dos servidores e empregados civis ao disposto 
na Emenda Constitucional n.º 103/2019. A Emenda Estadual n.º 78, de 02/02/20,  
produziu uma série de alterações nas carreiras dos servidores públicos, suprimindo 
regras de vantagens temporais,  adicionais e  incorporações de funções gratificadas, 
dentre outras iniciativas. Recentemente, foi promulgada a Lei do Teto de Gastos, 
em 08/12/21,  com objetivo de conter o crescimento real das despesas primárias. 

Impor restrições ao crescimento da despesa pública, em especial a 
previdenciária, era uma necessidade premente após a vertiginosa elevação das 
despesas de pessoal no governo Tarso Genro (2011–14). Nesse sentido, as 
medidas de política fiscal dos governos Sartori e Leite caminharam na mesma 
direção, sendo que as reformas estruturais acima citadas foram muito importantes 
para conter o avanço do gasto previdenciário. Além disso, as alterações do Plano 
de Carreira do Magistério Estadual (Lei n.º 15.451, de 17/02/20) ajudaram a reduzir 
as progressões dos níveis de habilitação da carreira que multiplicavam em 4,5 vezes 
o piso básico. Muitas dessas alterações vinham sendo tentadas sem sucesso desde 
o governo Collares (1991-1994).  

Também houve avanços relevantes nas privatizações com o 
desmembramento do Grupo CEEE, efetivado com a venda da distribuidora de 
energia (CEEE-D) para a Companhia Equatorial de  Energia, em 31/03/21, por 
apenas R$ 100 mil. O grupo Equatorial assumiu parte do passivo da CEEE-D.  

A seguir, em 16/07/21, a transmissora de energia (CEEE-T) foi vendida 
a Companhia CPFL Energia, garantindo a entrada de receita extraordinária no valor 
de R$ 2,67 bilhões. Está previsto a privatização da área de geração (CEEE-G) para 
esse ano. 

O  atual governador soube articular uma rede de sustentação junto à 
Assembleia Legislativa em torno do seu projeto político-administrativo. Ele foi 

 
1 Economista, Auditor Fiscal da Receita Estadual aposentado. 



habilidoso ao propor o discurso do ajuste fiscal  junto à sociedade, graças ao intenso 
uso do marketing político e aos resultados obtidos com a colocação em dia da folha 
de pagamento, a partir de novembro de 2020, com as reformas estruturais acima 
citadas e com as privatizações em curso. 

Os resultados positivos (primário e orçamentário) de 2021 são o 
coroamento de um esforço fiscal que, no entanto, deve ser avaliado dentro de 
uma perspectiva macroeconômica e federativa, buscando encontrar os fatores 
determinantes que propiciaram os números alcançados pelo RS, inclusive pelos 
demais governos regionais.  

 
1. A perspectiva macroeconômica e federativa 
 

Os fatores determinantes pela melhoria fiscal dos governos subnacionais 
foram os seguintes: o expressivo apoio financeiro concedido pelo Governo Federal 
durante a pandemia da Covid-19;  o congelamento das despesas com pessoal no 
biênio 2020-21 e a suspensão de pagamento de parcelas da dívida refinanciada 
com a União, fruto da Lei Complementar 173/2020 (20/05/20);  e, principalmente, a 
aceleração da inflação entre os meados de 2019 e ao longo de 2021. 

Em primeiro lugar, a melhoria dos indicadores fiscais desses governos  
no biênio 2020-21 teve a contribuição, em boa medida, do esforço fiscal realizado 
pela União. Houve a elevação do endividamento líquido do Governo Central devido 
à emissão de títulos da dívida mobiliária visando à cobertura dos pagamentos 
relativos às despesas decorrentes ao combate da Covid-19. Estas despesas 
atingiram os montantes totais de R$ 520,9 bilhões em 2020 e R$ 120,8 bilhões em 
20212. Ao contrário, nos governos subnacionais ocorreu a queda do endividamento 
líquido, como proporção do PIB.  

 

 
 

 
2 Ver Tesouro Nacional, Resultado Tesouro Nacional (RTN), jan./22.  



Nesses montantes totais, estão incluídos o apoio financeiro aos governos 
estaduais e municipais para o alívio de suas finanças, os quais garantiram recursos 
financeiros e materiais para a saúde pública. Em 2020-21, tais governos  receberam  
aportes financeiros de R$ 78,2 bilhões em 2020, bem como  tiveram garantias 
honradas em empréstimos contratados — R$ 13,3 bilhões em 2020 e R$ 8,9 bilhões 
em 2021. Além disso, ocorreu a suspensão do pagamento do serviço da dívida 
refinanciada com a União ao longo de 2020, fator relevante para os estados em 
situação financeira mais delicada. No caso do RS, as transferências federais 
ajudaram a colocar em dia a folha de pagamento dos servidores estaduais em 2020. 

Em segundo lugar, ao longo desse período, a aceleração inflacionária 
também explica a expansão da arrecadação tributária em todos os níveis de 
governo. A inflação  decorreu pelo aumento generalizado dos preços, em especial 
dos combustíveis, da energia elétrica e dos alimentos.  

A forte elevação das receitas nos estados, entretanto, não parece estar 
associada a uma política tributária mais eficiente e sim ao aumento de preços que 
compõem a base do ICMS3. A Receita Corrente Líquida (RCL) do conjunto dos 
governos estaduais cresceu 27,5% em valores nominais no biênio em questão 
(14,1% em termos reais), impulsionado especialmente pelo ICMS.  

 

 
Em terceiro lugar, a LC 173/2020 congelou a concessão de vantagens, 

aumentos e reajustes para os servidores, empregados públicos e militares do Brasil 
até 31/12/21. O resultado disso foi uma queda significativa das despesas de pessoal 
na maioria das esferas federativas ao longo do biênio 2020–21 (3,9% em termos 
reais). O RS apresentou uma queda real ainda mais expressiva de 10,6%. 

Portanto, os fatores acima expostos contribuíram para o fortalecimento 
da trajetória fiscal dos estados e municípios, tal como demonstram os indicadores 
abaixo da linha do Banco Central. Comparem-se abaixo os resultados primários do 
Governo Central e dos estados e municípios no período em tela.  

 
3  Ver Tesouro Nacional. Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais 2020. 



Do ponto de vista federativo, os governos regionais, além de 
apresentarem  superávits primários crescentes no biênio 2020–21, também passam 
a registrar substanciais superávits orçamentários em 2021. O resultado primário dos 
governos estaduais alcançado em 2021 é o maior desde 2002.  

Ao longo de 2021, alguns governadores ecoaram a defesa intransigente 
do teto de gastos e da responsabilidade fiscal, invocando esse discurso em 
contraposição à política econômica vigente. Esqueceram que sua situação fiscal 
favorável decorria do apoio financeiro da União, do congelamento dos salários e da 
suspensão do pagamento de dívidas. Igualmente, resistiram a qualquer tentativa de 
perder receita de ICMS ou reduzir o ICMS contido no preço da gasolina.  

Portanto, não havia qualquer interesse em buscar uma coordenação 
macroeconômica entre os entes federados, a qual somente ocorreria se houvesse 
alinhamento de interesses políticos entre os níveis de governo. Essa ânsia 
oposicionista e eleitoral minou qualquer tentativa de convergência  em torno de uma 
melhor política macroeconômica para o País. 

 

 
              NOTA:  Déficit (+), Superávit (-). 
 

 
 
Observando-se, na Tabela 1, o comportamento das funções 

orçamentárias dos estados entre os anos de 2018 e 2021, pode-se avaliar  as 
decisões tomadas pelos gestores estaduais quanto à alocação de gastos públicos 



no período em que ocorreu o forte crescimento das receitas líquidas. Fica evidente  
que os governadores aproveitaram a bonança proporcionada pela inflação para 
incrementarem os gastos com Transporte (61,8%), especialmente os rodoviários, 
com Educação (29,7%) e com Saúde (14,8%) em 2021. Neste último ano, por 
exemplo, foram empenhados em Transporte  R$ 40,8 bilhões, ante R$ 25,2 bilhões 
de 2020. Em 2022, espera-se a concessão de reajuste salariais na maioria dos 
estados, em parte, devido à inflação passada e às eleições. 

 

Tabela 1 – RREO: Funções Orçamentárias nos Estados – 2018–21 
R$ milhões 

FUNÇÕES 2018 2019 2020 2021 
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)      813.073      851.235      848.409   1.010.214  

Legislativa        16.193        17.031        17.564         19.797  
Judiciária        42.530        44.536        43.757         47.176  
Essencial à Justiça        20.355        21.568        22.146         24.024  
Administração        33.534        32.582        33.302         39.277  
Segurança Pública        78.824        82.956        84.232         92.185  
Relações Exteriores               0,5                 -                 0,4                0,6  
Assistência Social          5.544           5.372           6.596           9.690  
Previdência Social      159.421      171.602      185.922       186.360  
Saúde      100.957      105.466      122.439       140.570  
Trabalho          1.180              935              821           1.241  
Educação      114.620      119.195      113.194       146.789  
Cultura          2.505           2.375           3.592           3.525  
Direitos da Cidadania        13.174        13.627        12.990         14.391  
Urbanismo          6.945           4.731           5.879           7.936  
Habitação          1.521           1.575           1.669           3.917  
Saneamento          2.870           2.158           2.260           4.886  
Gestão Ambiental          5.109           4.367           4.464           5.589  
Ciência e Tecnologia          3.988           3.653           3.469           4.319  
Agricultura          7.929           6.805           6.883           9.977  
Organização Agrária              248              210              196               395  
Indústria              974              884              657               756  
Comércio e Serviços          2.243           2.024           1.991           6.260  
Energia              178              117              144               215  
Comunicações              648              736           1.013           1.402  
Transporte        25.679        22.654        25.247         40.837  
Desporto e Lazer              996              935              705           1.477  
Encargos Especiais      164.908      183.140      147.276       197.223  

FONTE: Tesouro Nacional, Siconfi. 
 
 
Pode-se também demonstrar em maiores detalhes a execução 

orçamentária de 6 governos estaduais, em especial aqueles que tinham maior 
fragilidade financeira (Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul) e que 
buscavam a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Verifica-se a 
deterioração de seus principais indicadores fiscais entre os anos de 2010 e 2019, 
com o crescimento dos percentuais de despesa com pessoal e a categoria de 
inativos e pensionistas em relação à RCL, conjuntamente com a queda dos níveis 
de investimento. O biênio 2020–21 foi o período de franca recuperação nesses 
estados selecionados com resultados fiscais acima da média histórica (Tabela 2). 
 

 



Tabela 2 – Principais indicadores fiscais em estados selecionados – 2010–
21 (em % da RCL) 

ESTADOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
MINAS GERAIS             

Pessoal/RCL 61,4  62,9  64,8  63,0  68,7  76,1  79,6  82,7  83,6  74,4  70,3  63,9  
Inativos e pensionistas/RCL 24,5  24,7  25,9  28,0  29,3  33,8  35,8  39,9  41,2  38,5  35,5  21,1  
Investimento/RCL 12,0  8,8  18,8  9,9  8,6  6,2  5,2  6,0  2,7  4,0  2,8  7,8  
Operação de crédito/RCL 4,8  0,8  9,5  13,6  0,0  0,1  2,1  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  
Serviço da dívida/RCL 10,5  11,3  11,1  18,3  12,1  13,2  5,4  7,8  13,3  14,9  15,1  12,9  
Resultado orçamentário/RCL 1,7  1,0  5,1  -2,2  -4,5  -17,4  -7,7  -17,7  -19,9  -13,5  -4,0  0,1  
Resultado primário/RCL 5,6  7,4  7,6  -0,2  2,2  -6,3  -6,0  -11,1  2,5  7,4  8,3  16,4  
Poupança corrente/RCL 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -3,7  4,6  10,3  
Relação DCL/RCL 1,82  1,82  1,75  1,83  1,79  1,99  2,03  1,86  1,89  1,91  1,88  1,7  

RIO DE JANEIRO             
Pessoal/RCL 55,8  55,0  60,7  39,6  39,6  37,4  43,2  77,1  69,6  70,1  68,9  53,3  
Inativos e pensionistas/RCL 23,1  23,4  25,5  25,0  28,6  26,9  34,1  38,4  32,4  32,6  32,8  16,4  
Investimento/RCL 15,0  12,0  13,8  15,0  16,6  13,0  5,8  2,0  2,7  1,8  1,6  2,3  
Operação de crédito/RCL 3,8  3,2  11,7  10,7  0,0  9,8  2,3  4,6  1,9  0,1  0,0  0,0  
Serviço da dívida/RCL 10,3  10,4  12,2  12,2  14,5  14,2  10,2  3,6  1,0  1,6  1,4  1,8  
Resultado orçamentário/RCL -0,0  2,3  -0,6  -1,0  0,2  -8,4  -21,9  -10,9  4,6  4,6  4,4  16,7  
Resultado primário/RCL 5,1  7,3  -1,4  -8,7  -15,9  -7,7  -13,7  -12,4  3,4  4,0  3,8  17,9  
Poupança corrente/RCL 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  6,9  6,6  19,9  
Relação DCL/RCL 1,56  1,46  1,65  1,54  1,78  1,98  2,34  2,70  2,63  2,82  3,16  2,0  

             
RIO GRANDE DO SUL             

Pessoal/RCL 66,0  67,8  70,1  71,7  75,7  79,6  73,1  77,3  77,3  78,3  72,5  57,8  
Inativos e pensionistas/RCL 32,0  33,0  34,3  35,4  37,2  40,6  38,4  41,2  41,6  42,5  40,5  31,8  
Investimento/RCL 9,2  4,0  4,1  5,1  5,1  2,2  2,4  3,0  4,3  2,1  2,1  4,3  
Operação de crédito/RCL 3,9  1,1  4,0  2,1  0,0  0,7  1,0  1,6  0,7  0,5  0,1  0,1  
Serviço da dívida/RCL 14,6  11,4  11,1  11,0  11,4  12,4  5,0  6,4  10,5  10,9  10,3  8,1  
Resultado orçamentário/RCL -0,8  -2,2  -3,1  -5,3  -4,4  -16,4  -0,4  -4,8  -7,2  -8,6  -1,4  4,7  
Resultado primário/RCL 7,8  6,6  3,4  2,4  -1,9  -5,9  2,5  -1,2  2,1  1,7  6,8  8,6  
Poupança corrente/RCL 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -4,4  2,6  13,1  
Relação DCL/RCL 2,14  2,14  2,18  2,09  2,09  2,27  2,13  2,19  2,23  2,24  2,22  1,8  

             
SANTA CATARINA             

Pessoal/RCL 55,8  56,8  61,0  61,4  63,5  64,1  65,6  67,0  64,9  62,2  60,6  57,9  
Inativos e pensionistas/RCL 19,6  19,7  21,8  22,3  23,4  25,6  27,3  28,2  27,8  26,8  26,5  18,8  
Investimento/RCL 9,2  7,0  6,7  7,9  12,0  9,3  8,9  9,0  6,3  4,5  5,1  7,4  
Operação de crédito/RCL 0,5  0,7  11,4  12,9  0,0  5,9  6,1  7,4  0,8  0,7  0,5  0,0  
Serviço da dívida/RCL 10,5  10,9  12,3  14,2  7,7  9,2  6,3  6,2  7,9  7,8  4,6  7,5  
Resultado orçamentário/RCL 0,0  2,2  -2,3  2,5  2,1  -1,2  0,5  -1,0  -5,2  0,6  6,9  1,3  
Resultado primário/RCL 7,4  9,1  6,0  1,9  -3,7  -1,7  -3,8  -5,4  1,2  7,9  10,0  11,7  
Poupança corrente/RCL 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  8,7  14,2  14,2  
Relação DCL/RCL 0,63  0,46  0,41  0,48  0,45  0,53  0,50  0,51  0,93  0,80  0,71  0,5  

             
PARANA             

Pessoal/RCL 64,1  65,3  66,0  49,4  60,5  70,8  75,9  75,3  67,5  67,3  67,0  56,5  
Inativos e pensionistas/RCL 18,1  17,8  17,1  23,4  23,2  22,6  24,8  24,2  25,1  26,4  27,5  19,7  
Investimento/RCL 8,0  3,9  6,0  7,0  5,5  3,2  4,8  10,0  8,7  6,5  7,6  9,0  
Operação de crédito/RCL 0,0  0,0  0,0  0,6  0,0  0,8  0,9  0,6  0,6  0,6  4,2  1,0  
Serviço da dívida/RCL 7,8  6,5  6,5  5,5  5,5  5,5  3,0  2,5  3,5  3,2  2,2  6,4  
Resultado orçamentário/RCL 0,1  2,5  -3,0  7,0  2,3  6,5  1,4  -2,1  0,4  0,9  3,4  8,5  
Resultado primário/RCL 5,4  7,1  1,8  9,0  -3,3  5,8  -1,4  -7,7  0,1  2,9  0,1  15,1  
Poupança corrente/RCL 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  11,0  11,6  21,0  
Relação DCL/RCL 0,89  0,76  0,60  0,60  0,58  0,50  0,39  0,29  0,39  0,44  0,37  0,2  

             
SÃO PAULO             

Pessoal/RCL 49,4  50,5  53,3  52,7  54,3  57,6  58,9  56,7  55,6  57,0  58,4  48,7  
Inativos e pensionistas/RCL 17,0  17,7  19,6  17,9  18,7  20,0  21,2  20,8  21,5  22,7  25,6  14,6  
Investimento/RCL 12,7  9,0  7,0  10,3  9,3  6,3  5,9  7,0  5,6  5,1  5,0  9,1  
Operação de crédito/RCL 1,6  1,1  0,7  3,6  0,0  4,3  3,5  3,0  1,8  1,4  0,8  0,6  
Serviço da dívida/RCL 9,9  10,4  11,0  10,7  11,3  12,0  7,5  7,7  11,0  12,4  4,1  10,1  
Resultado orçamentário/RCL 2,3  -0,7  -0,2  -0,8  -0,3  -1,1  -0,5  0,6  0,6  -0,3  4,7  3,0  
Resultado primário/RCL 5,2  5,7  5,6  3,4  3,4  3,6  1,1  3,5  7,8  11,4  12,1  21,3  
Poupança corrente/RCL 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7,2  12,1  17,5  
Relação DCL/RCL 1,53  1,46  1,54  1,42  1,48  1,68  1,75  1,71  1,76  1,71  1,65  1,3  

                          

FONTE: Tesouro Nacional. SISTN (2001-13) e Siconfi (2015-20). Santos (2010) para o ano 2014. 
Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf. 
 
 



2. O RS frente aos demais Estados 
 
 
Além da análise detalhada das receitas, das despesas e dos indicadores 

da execução orçamentária,  qualquer avaliação sobre a sustentabilidade do ajuste 
fiscal em curso no RS não pode prescindir da compreensão dos fatores conjunturais 
que propiciaram o atingimento dos resultados positivos, em especial no biênio 2020-
21. Os anos recentes foram atípicos devido à pandemia da Covid-19, à crise hídrica 
e à aceleração inflacionária. Tampouco não se pode deixar de realizar a análise 
comparativa dos indicadores do RS em relação aos demais Estados da Federação.  

Nesse sentido,  é feita tais comparações no Quadro 1, onde se pode 
observar a posição ordinal do RS vis-à-vis as demais Estados e Distrito Federal. 

Quadro 1 – Posição ordinal ocupada pelo RS em comparação aos demais estados 
brasileiros para os itens selecionados – 2000–21 

 
RELAÇÕES  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Receita Corrente 
Líquida 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 

Pessoal/RCL 3 4 3 2 3 3 2 1 1 2 4 3 3 2 1 2 6 5 2 2 2 10 
Inativos e 
pensionistas/RCL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Investimento/RCL 21 23 27 19 23 27 27 27 27 27 23 25 27 25 27 27 27 26 22 26 26 24 
Serviço da 
dívida/RCL 10 9 8 6 7 4 5 6 1 6 1 6 9 9 6 6 19 10 3 4 2 3 

Operação de 
crédito/RCL 6 7 14 5 6 11 20 22 1 25 14 19 17 25 1 21 19 18 20 21 22 20 

Resultado 
orçamentário/RCL 26 23 19 19 25 27 25 13 20 10 16 26 25 23 21 26 18 20 25 24 26 16 

Resultado 
primário/RCL 24 21 14 15 26 24 20 20 4 1 3 17 13 7 11 23 14 14 16 25 20 21 
Dívida Consolidada 
Líquida 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

DCL/RCL 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

FONTE DE DADOS BRUTOS: Tesouro Nacional, Siconfi. 
NOTA: O Quadro mostra a posição ordinal do RS em comparação aos demais estados brasileiros para 
cada uma das relações acima listadas, considerando-se os 26 estados e o Distrito Federal. Todos os 
dados são calculados em termos relativos, isto é, em relação à RCL. Após o estabelecimento dessas 
relações, é definido o ranking. 

 
Em 2021, detendo-se, mais especificamente, as evidências estatísticas 

do RS no Quadro 1 e examinando-se os seus indicadores fiscais em relação aos 
demais entes federados, percebe-se que houve avanços relativos nas seguintes 
relações, como proporção da RCL: pessoal e resultado orçamentário. Os gastos 
com pessoal tiveram uma queda muito significativa, já que não há revisão geral dos 
salários há vários anos. A capacidade de geração de poupança primária continua 
relativamente baixa na proporção da RCL, sendo este um dos problemas estruturais 
das finanças do Estado. 

Desde 2000, em um ranking de 26 estados e o Distrito Federal, continua 
a sucessiva repetição preocupante de alguns indicadores: a elevada participação 
de gasto com previdência, a baixa geração de resultados primários e os baixos 
níveis de investimento (sentido restrito) na proporção da respectiva RCL (24ª dos 



Estados). O RS possui um dos maiores níveis de endividamento entre os Estados 
(2ª colocação na relação Dívida Consolidada Líquida/RCL).   

As reformas estruturais aprovadas ajudam a atenuar o crescimento futuro 
das despesas previdenciárias e o teto de gasto será um instrumento para congelar 
as despesas primárias, incluindo-se aí a futura adesão ao Regime de Recuperação 
Fiscal. Elas têm maior alcance a médio e longo prazo e as privatizações geraram 
receitas extraordinárias, sinalizando corretamente para a redução do tamanho do 
Estado. No entanto, o custo continuado do ajuste fiscal terá influência na redução 
da qualidade da prestação dos serviços públicos e trará possíveis reflexos sobre os 
indicadores de eficiência em educação, em segurança e em saúde. 

O Relatório de Transparência Fiscal (dez./21), editado pela  Secretaria 
Estadual da Fazenda e que representa uma posição oficial de governo, possui uma 
análise técnica rigorosa das contas estaduais. Contudo, o documento não 
contextualiza a comparação com os demais estados, bem como não enfatiza a 
importância do apoio financeiro recebido do Governo Federal. Cabe indagar se as 
medidas locais — as reformas estruturantes e o controle de gastos —  foram as 
responsáveis pela elevada expansão do ICMS, bem como, se elas foram as 
determinantes dos resultados fiscais de 2021?  A pergunta deixa de lado as receitas 
de privatização que são, obviamente, extraordinárias. 

No entanto, as conclusões daquele Relatório de Transparência Fiscal 
passam uma mensagem, de natureza política, com termos relativos a uma “enorme 
transformação”, “recuperação da capacidade de investimento” e o “saneamento das 
contas públicas”, fruto em grande medida da ação administrativa do governo, 
que regularizou o fluxo de caixa e tomou as medidas necessárias para pôr fim 
aos históricos desequilíbrios orçamentários.   

 
O paralelo entre as gestões Yeda Crusius e Eduardo Leite 

 
Aqui merece ser feito um paralelo com a administração de Yeda Crusius 

(2007-10). Ela foi favorecida pelo impacto do boom das commodities, mas teve que  
enfrentar uma forte oposição do Governo Federal. A operação de crédito de US$ 
1,0 bilhão com o Banco Mundial quase foi inviabilizada pelo Tesouro Nacional. Não 
houve nenhum apoio financeiro substancial da União e a Assembleia Legislativa 
recusou a majoração de alíquotas do ICMS.  

Nesse sentido, pode-se afirmar  que seu trabalho como gestora foi mais 
complicado do que o atual, como ficou bem demonstrado com a introdução da 
substituição tributária naquele período. Em contraste, a atual administração recebeu 
forte apoio financeiro da União, não precisou honrar os pagamentos com os 
contratos de refinanciamento da dívida em função das liminares junto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) e, fundamentalmente, teve a inflação como aliada para 
alavancar o crescimento da arrecadação tributária. 



Aliás, alguns fatos recentes parecem contradizer a narrativa da “enorme 
transformação”. Foi divulgado nos meios de comunicação4 a crise financeira que 
atravessa o IPE Saúde. Com disponibilidades no Caixa Único do Estado,  como o 
atual governo negligenciou uma dívida de R$ 1,0 bilhão com as instituições 
hospitalares, se os recursos da contribuição dos servidores estavam sendo 
repassados à Autarquia? 

Assim, este artigo demonstra que, ainda, é cedo para propalar uma 
resolução definitiva dos problemas que afligem os déficits estruturais do Estado. 
Isso em nada desmerece as reformas estruturantes encaminhadas pelo atual 
governo. Ao contrário, apenas enfatiza que há muito trabalho a ser realizado no 
campo fiscal. 

 
3. As narrativas contraditórias em torno da política fiscal 

 
É preciso ser dito que havia um eixo norteador entre as administrações 

Sartori e Leite, já que ambas se propuseram a aprofundar as reformas necessárias 
para buscar o equilíbrio fiscal das contas estaduais. As medidas de política fiscal 
assumidas pelo atual governo se mostraram mais incisivas, todavia mais erráticas, 
bem como levaram a uma enorme polarização com o Governo Federal, em especial 
no auge da pandemia. 

Nunca é demais lembrar que o governador Leite se elegeu sem um 
diagnóstico financeiro adequado do Estado, em que havia boa dose de 
voluntarismo. Relembrando que houve:  

• falta de entendimento sobre  as reais dificuldades do fluxo de caixa 
do Tesouro Estadual, sendo que a promessa de colocar em dia a folha 
salarial no primeiro ano de governo não se realizou;  

• falta de entendimento do porquê houve a elevação de alíquotas do 
ICMS e a necessidade de sua manutenção em 2019–21;  

• falta de clareza sobre o significado do Regime de Recuperação Fiscal; 
• falta de explicação sobre a situação financeira da CEEE, que estava 

sob a direção majoritária do PSDB.  

 
Ainda em 2018, durante campanha eleitoral, o então candidato Leite 

afirmou que não privatizaria o Banrisul por ser um banco estratégico para o 
desenvolvimento gaúcho, havendo uma reorientação do discurso inicial a partir de 
2021. Além disso, houve a negativa ao Governo Sartori em privatizar a CEEE, uma 

 
4 Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2022/03/atraso-em-repasses-
descaso-e-fim-da-gestao-paritaria-servidores-apontam-motivos-para-a-crise-do-ipe-saude-
cl11anncl008901653w92xqlw.html 



vez que o então candidato orientou a bancada do PSBD a votar contra essa 
proposta. De meados de 2017 até a privatização da CEEE-D, não houve o 
recolhimento mensal de ICMS, gerando uma dívida tributária de R$ 2,8 bilhões com 
o Tesouro Estadual.  

Em 2019, no início do governo, foram tomadas as tradicionais medidas 
de contenção do orçamento público e iniciados os estudos preparatórios das  
reformas estruturais. Ao final de 2019 e início de 2020, foram aprovadas pela 
Assembleia Legislativa as  Reformas  Previdenciária e Administrativa, seguindo as 
linhas mestras definidas pela Previdência Federal. 

Durante o período crítico da pandemia da Covid-2019, houve a ação 
articulada com outros governadores contra as diretrizes do Governo Federal, 
havendo a imposição da redução das atividades econômicas, que ficou expressa, 
em parte, na queda de 7% do PIB do RS em 2020.   Ademais, a adesão ao ativismo 
judiciário do Supremo Tribunal Federal estimulou a descoordenação federativa das 
políticas de saúde pública no País, uma vez que cada ente subnacional teve 
autonomia para tomar suas decisões sanitárias e econômicas. Ao mesmo tempo, 
alguns governadores passaram a usar a crise sanitária como plataforma para 
projetos eleitorais. 

A política de fechamento das atividades econômicas significou uma 
destruição de empregos e o fechamento de tradicionais atividades empresariais e 
muitas falências de empresas. Note-se que o governador de Minas Gerais, mesmo 
se opondo as diretrizes do Ministério da Saúde, teve uma atitude de menos 
confronto, talvez mais preocupado com os interesses do Estado do que com as 
futuras pretensões eleitorais.  

Durante aquele ano, o Tesouro Nacional enviou R$ 2,205 bilhões ao RS, 
sendo R$ 1,945 bilhão em recursos livres e R$ 260 milhões para à Saúde. Enquanto 
isso, a principal narrativa do governo estadual foi afirmar que os salários foram 
colocados em dia devido à ação exclusiva da regularização do fluxo de caixa. Nada 
mais dissimulado, pois o aporte financeiro da União teve participação decisiva. O 
reconhecimento da ajuda federal, como era de se esperar, nunca aconteceu.  

Outra contradição da política tributária está relacionada ao aumento 
(redução) das alíquotas originais de ICMS. Durante o processo eleitoral, foi dito que 
não era necessário manter a majoração aprovada por Sartori. A seguir, veio uma 
intensa campanha em torno do Projeto de Reforma Tributária do RS. O referido 
projeto sofreu fortes críticas e teve seu encaminhamento tumultuado até a sua 
retirada da pauta da Assembleia Legislativa. 

 Finalmente, em meados de 2021, surge a narrativa de que o ajuste fiscal 
propiciou à redução de alíquotas de ICMS. Novamente, a defesa dos méritos do 
governo em detrimento da decisão soberana da Assembleia Legislativa, que 
confirmou o retorno, em 2022, dos patamares originais das alíquotas de ICMS. 



Quanto às privatizações das estatais, houve a decisão correta de realizá-
las. A CEEE-D era uma empresa com patrimônio líquido negativo e, provavelmente, 
qualquer valuation contratada apresentaria um valor negativo, com o risco maior de 
perda da concessão devido à situação patrimonial e a baixa eficiência técnica e 
operacional. Contudo, sua privatização foi postergada pela orientação tucana em 
2018, servindo para depreciá-la ainda mais e gerando um passivo com Estado no 
valor de R$ 2,8 bilhões, considerando a incapacidade financeira da Companhia em 
repassar o ICMS mensal.  

A engenharia financeira, contratada junto ao BNDES e associados, 
parece ter encontrado um subsídio implícito ao capital privado no montante de R$  
1,8 bilhão, pois ocorreu (i) a dação em pagamento com ações da CEEE-Par, no 
valor de R$ 1,65 bilhão5 e (ii) o desconto realizado através do Programa Refaz 
Energia Elétrica, instituído pelo Decreto n.º 55.577/20, no valor de R$ 202,1 
milhões.  

Além disso, o Estado retirou do Balanço Patrimonial da CEEE-D um 
passivo que há anos onerava suas Demonstrações Financeiras e elevava a 
constituição de reservas matemáticas, qual seja, os pagamentos mensais com a 
aposentadoria dos  ex-autárquicos. O valor desta última operação significou R$ 599 
milhões, com o devido ressarcimento ao Estado. O Estado passou a arcar com essa 
despesa previdenciária originária da CEEE-D. 

Em resumo, o Governo Estadual tratou de equacionar dois passivos 
relevantes da CEEE-D para viabilizar sua privatização por apenas R$ 100 mil. Em 
que pese isso, a situação da Companhia era insustentável e os ganhos com o 
retorno do pagamento em dia do ICMS poderão atenuar a assunção da dívida 
tributária e dos ex-autárquicos. Com base nas informações disponíveis6, a Tabela 3 
tenta esboçar um resumo financeiro muito simples sobre a engenharia financeira da 
operação de privatização da CEEE-D. 

 
 
 
 
 

 
5  “Através de fato relevante publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Companhia 
Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) informou ao mercado que seu Conselho de 
Administração aprovou a transferência da obrigação do pagamento de dívida relativa a ICMS no 
montante de aproximadamente R$ 2,77 bilhões para a sua holding, a Companhia Estadual de 
Energia Elétrica Participações (CEEE-Par) – cujo acionista controlador é o governo gaúcho. Também 
foi repassado o ressarcimento do Estado do Rio Grande do Sul com relação ao passivo oriundo de 
ex-autárquicos (antigos servidores aposentados vinculados à CEEE) no montante de cerca de R$ 
313 milhões. Disponível em: https://uniaogaucha.org.br/2020/11/empresa-repassou-onus-para-a-
holding-ceee-par-que-e-controlada-pelo-governo-do-estado/ 
 
6 https://estado.rs.gov.br/estado-repassa-o-controle-da-ceee-d-ao-grupo-equatorial. 



Tabela 3 – Assunção de passivos da CEEE-D 
 

CEEE-D ATIVO PASSIVO 
I- AJUSTE DO PASSIVO EM DÍVIDA ATIVA 2.778.734.524,31 2.778.734.524,31 
A- (-) Desconto do Programa Refaz Energia Elétrica  -202.131.669,78  
 2.576.602.854,53  
   
B- Integralização das Ações da CEEE-Par 2.576.602.854,53  

Dação em pagamento com ações da CEEE-Par 1.656.962.177,90  
Valor da GIA de pagamento com desconto (dinheiro) 919.640.676,63  

II - Registro Orçamentário RECEITA DESPESA 
Receita de Dívida Ativa 2.576.602.854,53  
Inversões Financeiras  2.576.602.854,53 

   
III- Dedução para o FUNDEB e aos Munícipios  R$ 804 milhões 

   
IV- Transferência dos autárquicos ao Estado com assunção   

dos compromissos mensais  R$ 599 milhões 
FONTE: Secretaria da Fazenda/RS. Relatório de Transparência Fiscal, dez./2021. 

 
 
Por fim, atendo-se aos resultados orçamentário e primário, é necessário 

ter muito cuidado com a natural apologia de números.  De fato, foi registrado o 
melhor desempenho do resultado orçamentário em 2021 e o montante do superávit 
primário alcançado salta aos olhos, no valor de R$ 4,6 bilhões (critério pago). Para 
um Estado historicamente deficitário isso representa uma significativa vitória.  

As Tabelas 4 e 5 apresentam a evolução dos resultados orçamentário e 
primário no período 2018-21, lembrando que o serviço da dívida é empenhado pelo 
seu valor de competência, independentemente do efetivo pagamento. 

 
 

Tabela 4 – RREO: Síntese do Balanço Orçamentário do Estado do RS, 2018–21 
R$ milhões 

RECEIITAS  ORÇAMENTÁRIAS  2018 2019 2020 2021 
 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)             53.232,3             55.050,0             47.080,8             56.873,2  
  RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)              13.385,1             15.379,2             16.884,8             16.643,0  
  SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)              66.617,4             70.429,2             63.965,5             73.516,3  

 DESPESAS EMPENHADAS  2018 2019 2020 2021 
  DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)              56.143,7             58.250,4             47.846,5             54.638,6  

  DESPESAS CORRENTES              52.993,5             55.709,9             45.110,4             47.164,4  
  PESSOAL,  E ENCARGOS SOCIAIS              29.215,4             31.160,3             30.486,9             31.125,0  
  JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA               2.571,5              2.726,3              2.573,7              2.415,6  
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES              21.206,6             21.823,3             12.049,8             13.623,9  

  Transferências a Municípios              11.410,2             10.543,1                    0,0                    0,0  
  Demais Despesas Correntes               9.796,3             11.280,2             12.049,8             13.623,9  

  DESPESAS DE CAPITAL               3.150,2              2.540,5              2.736,0              7.474,2  
  INVESTIMENTOS               1.642,0                 837,4                 864,3              2.300,6  
  INVERSÕES FINANCEIRAS                  109,3                   90,9                 105,9              3.207,6  
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               1.399,0              1.612,2              1.765,8              1.965,9  

  DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)              13.211,4             15.611,2             16.711,4             16.331,4  
  SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)              69.355,1             73.861,6             64.557,9             70.970,0  
 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO  -2.737,8  -3.432,5  -592,4  2.546,3  
Serviço da dívida empenhado             3.970,5              4.338,5              4.339,5              4.381,5  
Serviço da dívida pago                772,0                 887,4                 868,8                 960,2  

FONTE: Tesouro Nacional, Siconfi. 
 
 



Tabela 5 -  RREO: Síntese do Resultado Primário do Estado do RS, 2018–21 
R$ milhões 

ITENS 2018 2019 2020 2021 
 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL          52.006,4                53.987,3            46.790,0             54.026,4  

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES        51.652,53             53.420,87          45.784,23          53.787,47  
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL              353,91                   566,48            1.005,75                238,90  

 DESPESAS PRIMÁRIAS 
    

 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL EMPENHADAS        52.158,20             53.902,66          43.482,61          50.244,62  
 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL LIQUIDADAS        51.097,75             52.865,35          41.964,00          47.461,78  
 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL PAGAS          47.445,6                49.097,9            39.459,0             46.308,9  

Restos a pagar processados pagos            3.241,8                  3.498,2              3.855,5               2.324,0  
Restos a pagar não processados pagos                525,2                     721,8                  605,6                  735,6  

RESULTADO PRIMÁRIO (CRITÉRIO EMPENHO) -151,8  84,7  3.307,4  3.781,7  
RESULTADO PRIMÁRIO (CRITÉRIO LIQUIDADO)                908,7                  1.122,0              4.826,0               6.564,6  
RESULTADO PRIMÁRIO (PAGO)                793,9                     669,4              2.869,9               4.657,9  

FONTE: Tesouro Nacional, Siconfi. 
 
 
Como se sabe, o resultado orçamentário é obtido pela diferença entre as 

receitas e despesas totais empenhadas. Como isso, foram revertidos três anos de 
sucessivos déficits orçamentários. Ainda que não tenha ocorrido o pagamento de 
parcelas da dívida refinanciada, suspensa por liminares obtidas junto ao STF, o 
Balanço Orçamentário registra o empenho do serviço da dívida por competência. 
Esta despesa registrou R$ 4,4 bilhões em 2021, contra o valor pago de R$ 960,2 
milhões (Tabela 4).   

Para o equilíbrio orçamentário sustentável, torna-se crucial manter 
reduzido o montante pago do serviço da dívida nos anos vindouros e não depender 
de receitas extraordinárias, entrando em cena a adesão ao Regime de Recuperação 
Fiscal. Após a adesão ao RRF e o período de redução das prestações com a dívida, 
os próximos governos sentirão o peso crescente desse compromisso financeiro, que 
crescerá ao limite da taxa nominal de 4% ao ano e atualização pelo IPCA-IBGE, 
ficando limitada à taxa Selic.  

A política monetária executada pelo Banco Central manterá a taxa Selic 
elevada até a redução das expectativas do mercado e da inflação em patamares 
aceitáveis. Contudo, haverá a acumulação de dívida do RS devido ao não 
pagamento integral de suas parcelas mensais após a adesão ao RRF. Na prática, 
o Regime de Recuperação Fiscal nada mais é do que um plano de 
postergações de prestações da dívida com acumulação crescente do saldo 
devedor no prazo de 10 anos.  

Por fim, analisando-se, na Tabela 6, o comportamento das funções 
orçamentárias do RS em  2018-21, pode-se refletir sobre  as decisões tomadas pelo 
governador no período em que havia crescimento vertiginoso do ICMS. Fica 
evidente  que se aproveitou o efeito da inflação sobre as receitas de impostos para 
incrementar os gastos com Transporte, especialmente os rodoviários, Educação e 
Saúde em 2021. No ano passado, por exemplo, foram empenhados em Transporte  



R$ 1,582 bilhão, ante R$ 548 milhões de 2020. Em 2022, as rodovias estaduais 
deverão receber R$ 1,6 bilhão em recursos para obras7. 

 

Tabela 6 – RREO: Funções Orçamentárias do RS – 2018–21 
R$ milhões 

FUNÇÕES 2018 2019 2020 2021 2021/2020 
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)        56.144        58.250        47.846         54.639          6.792  

Legislativa              669              581              535               616                81  
Judiciária          2.377           2.380           2.426           2.579              153  
Essencial à Justiça          1.419           1.477           1.397           1.515              119  
Administração          1.653           1.609              889           1.476              588  
Segurança Pública          4.517           4.882           5.531           5.800              269  
Relações Exteriores                 -                   -                   -                    -    

 

Assistência Social              361              378              144               169                25  
Previdência Social        15.654        16.676        17.250         17.301                51  
Saúde          5.994           6.219           7.361           8.220              859  
Trabalho                53                54                50                 51                  1  
Educação          4.014           3.813           3.736           4.210              474  
Cultura                78                59              130                 59  -            71  
Direitos da Cidadania                70                73              314               323                  9  
Urbanismo                17                17                14                 15                  0  
Habitação                41                39                35                 38                  4  
Saneamento                72                58                56                 48  -               8  
Gestão Ambiental              160              139              148               146  -               2  
Ciência e Tecnologia              171              158              153               164                11  
Agricultura              604              426              523               554                32  
Organização Agrária                 -                   -                   -                    -                   -    
Indústria                  4                   1                   1                   1  -               0  
Comércio e Serviços                18                18                61                 32  -            28  
Energia                41                   1                   1                   1                  1  
Comunicações                33                46                56                 56  -               0  
Transporte              986              694              548           1.582          1.034  
Desporto e Lazer                  4                10                   9                   6  -               3  
Encargos Especiais        17.133        18.442           6.481           9.675          3.195  

FONTE: Tesouro Nacional, Siconfi. 
 
 

 
Considerações finais 

 
 
Alguns economistas e técnicos estaduais defendem que o Regime de 

Recuperação Fiscal é o único caminho possível. Isso é rigorosamente verdadeiro, 
uma vez que é a única regra institucional proposta e aceita pela União. Contudo, 
isso não impede de avaliar as consequências futuras e buscar os fundamentos da 
sustentabilidade fiscal. Até agora não foi apresentada, publicamente, uma análise 
fiscal sobre a sustentabilidade de médio e longo prazo das contas gaúchas.   

No fundo, há uma tese dominante que vislumbra uma a crescente 
geração de poupança primária, levando à queda gradual da relação DCL/RCL. O 
grande problema desse gradualismo é que só percebem e insistem no ajustamento 
pelo lado da despesa. Decorre daí duas hipóteses voluntariosas:  

 

 
7 https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/jocimar-farina/noticia/2022/03/governo-gaucho-vai-investir-
em-duas-estradas-federais-um-terco-do-que-esta-previsto-para-as-rodovias-estaduais-
cl16rjexr0064017cr3x5j7me.html 



(i) a necessidade de contenção permanente dos salários reais dos 
servidores públicos; e  
 

(ii) a crença do crescimento real da RCL acima das despesas 
primárias, ou o contínuo crescimento virtuoso do PIB estadual.  

 
Tais hipóteses não se confirmaram ao longo da história das finanças do 

RS, pois existiram (existirão) governos de contenção e outros de expansão do gasto 
público. As diversas administrações estaduais insistiram em sucessivas majorações 
de alíquotas de ICMS, porque as receitas primárias são, historicamente, 
insuficientes para sustentar o tamanho do Estado, as progressões das despesas 
previdenciárias e o crescimento do estoque da dívida pública. 

Sem alguma Reforma Tributária (estadual ou nacional) abrangente que 
favoreça os estados exportadores e/ou cronicamente endividados (MG, RJ, RS), as 
medidas fiscais se resumem a impor a queda dos gastos primários, em especial 
sobre o maior contingente de baixos salários8, e buscar novas fontes de receitas 
extraordinárias.  Entretanto, espero que eu esteja equivocado e que a História e os 
números não se repitam através de um futuro refinanciamento da dívida estadual. 

 
8 Como alerta Santos (2022), em texto a ser publicado: “Com a implantação do novo Plano de 
Magistério Estadual ficou estabelecido que para aqueles professores que ganhassem mais do que 
o salário resultante do enquadramento, a parcela excedente ficaria com uma parcela autônoma de 
irredutibilidade, que não seria absorvida quando da revisão anual (Lei 15.451/2020, art.4°, inciso I 
§ 1º). No entanto, não foi isso que aconteceu, porque, além de não reajustar a citada parcela, o 
governo estadual se propôs a usar os valores dela para complementar os 32% concedidos. Ficou 
como se o próprio professor pagasse seu salário. Somente receberam os 32% integrais aqueles 
professores que não possuíam excedentes quando da implantação, portanto, os mais novos. Isso 
prejudicou especialmente os professores aposentados. Para compensar, o governo estabeleceu que 
nenhum professor teria um reajuste menor do que 5,5%, quando a inflação do ano anterior foi10,06% 
e defasagem salarial superava 50%. Tudo isso se somou à implantação da alíquota progressiva da 
previdência, que incidia somente para quem recebesse acima do teto do INSS (R$ 7.087,22 em 
2022), para incidir a partir de um salário-mínimo. Foi um confisco salarial em cima de que estava 
sem reajuste há vários anos. Isso atingiu não só os professores, como também os demais servidores 
enquadrados nessa faixa salarial”. 


