
O REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL (RRF)

O Regime de Recuperação Fiscal é um plano elaborado conjuntamente com a Secretaria do Tesouro Nacional, 
abrangendo nove exercícios futuros, que fixa critérios para atingimento de metas mediante determinados métodos de 
controle.

A adesão ao Regime visa à renegociação da dívida pública que o Rio Grande do Sul possui com a União e, 
com ela, o Estado passará a poder realizar: 

a) o refinanciamento, por 30 anos, do montante que deixou de ser pago em decorrência da liminar do STF 
que suspendeu o pagamento da dívida com a União, desde agosto de 2017 (valor de R$ 14,5 bilhões até 
dezembro de 2021);

b) a contratação de empréstimos com a garantia da União para renegociar outros passivos do Rio Grande do 
Sul, permitindo a redução dos dispêndios com juros;

c) a inclusão de dívidas de terceiros (BIRD, BB e BID) no cronograma gradual de pagamentos, permitindo a 
melhora do fluxo de caixa do Estado.

Para a adesão, porém, será necessário o estabelecimento de um teto de gastos, limitando o crescimento das 
despesas primárias pela inflação, daí a necessidade de aprovação da Lei do Teto de Gastos no Rio Grande do Sul.

A Lei do Teto dos Gastos visa, assim, a conter a expansão de gastos primários discricionários e, com isso, preservar 
a sustentabilidade das contas públicas e, em última instância, garantir ao Estado a capacidade financeira necessária ao 
fornecimento de serviços essenciais aos cidadãos, mas não se confunde com a “permissão de adesão” ao Regime de 
Recuperação Fiscal. Essa permissão já foi aprovada anteriormente pela Assembleia Legislativa do Estado.

Destaca-se que a Lei do teto de Gastos não limita, e nem poderia fazê-lo, as obrigações legais e constitucionais de 
investimentos em áreas como saúde, educação e segurança.

Daí a importância da aprovação do Projeto de Lei 48/2022, em trâmite na Assembleia Legislativa, que será levado 
novamente à votação na próxima terça-feira (17/05/2022), que inclusive se harmoniza com a legislação federal de Teto 
de Gastos.

A DÍVIDA PÚBLICA COM A UNIÃO

Quando o Rio Grande do Sul renegociou a dívida pública estadual junto à União, de 1998, estabelecido um 
cronograma para pagamento em 360 meses, mediante a destinação de 13% da Receita Líquida Real do Estado.

A destinação desse percentual, contudo, não era suficiente para os pagamentos das parcelas, pois outras dívidas do 
Estado passaram a ser incluídas nesse limite. Dessa forma, o Rio Grande do Sul pagou parcelas menores do que o 
estabelecido pelo contrato, gerando resíduos que foram acrescidos ao saldo devedor.

A situação se agravou após as duas grandes desvalorizações cambiais ocorridas em 2000 e 2002. O saldo devedor 
da dívida era atualizado pelo IGP-DI acrescido de 6% a.a., sendo que esse indexador passou a apresentar variações 
intensas com os impactos dos aumentos dos produtos importados.

Na renegociação realizada em 2014 o indexador foi trocado para o IPCA + 4% a.a. tendo o seu limite máximo 
igualado à Selic. Naquele momento, a dívida foi recalculada desde 1 º de janeiro de 2013 e, com o novo indexador e 
juros menores, houve um abatimento de R$ 4,9 bilhões e uma projeção de redução do estoque em R 22 bilhões nas 
parcelas (em valores da época). Entretanto, a situação fiscal do Estado se agravou.

Em 2016, a dificuldade com as parcelas da dívida levou o Governo Estadual a ingressar, juntamente com outros 
estados, com ação junto ao Supremo Tribunal Federal. Naquele período, a União bloqueou transferências para o Rio 
Grande do Sul como forma de garantia para o pagamento da dívida.

O valor acumulado dos resíduos ou parcelas de prestações não pagas, em 2016 ano do último acordo, eram 31,3 
bilhões para um principal de R$ 26,1 bilhões, correspondendo a 54,57% do total.

Assim, a revisão da dívida é pertinente. Porém, a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal é essencial para o Estado 
reestruturar as suas contas e poder dispor de um novo cronograma para o pagamento da dívida.

CONCLUSÃO

O Projeto de Lei 48/2022, que está em votação na Assembleia Legislativa, limita-se a estabelecer um Teto para o 
Gasto Público estadual, conferindo sustentabilidade às contas públicas do Rio Grande do Sul. 
A aprovação do Projeto não impede que se discuta o tamanho da dívida, como será paga ou o Regime de Recuperação 
Fiscal em si.
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