
 

 

 

Nota Técnica – PLC nº 48/2022 

 

I. Do contexto do pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal 

(RRF) 

 

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul protocolou junto à Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN), em 28/01/2022, pedido de adesão ao Regime 

de Recuperação Fiscal (RRF). Em termos de discussão de mérito sobre a 

adesão ao RRF, o tema foi examinado por duas comissões no parlamento 

gaúcho a saber: Comissão de Adesão ao Regime de Recuperação Fiscal e a 

Comissão Especial sobre a Crise Fiscal e a Reforma Tributária Necessária. 

Tais comissões produziram conclusões diametralmente opostas: a primeira 

pela adesão ao RRF, a segunda pela não adesão. Aspecto que revela o grau 

de dissenso e a necessidade de discussão de mérito.  

 

 

As discussões das comissões subsidiaram normas preparatórias para a 

adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, dentre eles, o Projeto de Lei 

Complementar 378/2021 que originou a Lei Complementar Estadual 

15.756/2021, referida como lei do teto de gastos estadual. Trata-se 

justamente de um dos requisitos exigido pela Lei Complementar federal 

159/2017 para possibilitar a adesão do Estado ao RRF. Nessa lei do teto 

de gastos um dos aspectos mais relevantes para a produção do 

convencimento dos parlamentares, direcionador da fala dos 

participantes convidados para os debates, estava a questão da 

possibilidade de investimentos pelo Estado. Nessas discussões, um 



dos argumentos centrais sustentados pelo governo junto ao parlamento 

fora aquele consagrado no §7º, art. 2º da Lei Complementar 

15.756/2021, qual seja: 

 

 

Art. 2º Fica estabelecido, a partir do exercício de 2022, como 

limite individualizado para o crescimento anual das despesas 

primárias de cada um dos Poderes, do Ministério Público, do 

Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado, 

compreendidas as respectivas administrações diretas, fundos, 

autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, a 

despesa primária empenhada no exercício de 2021, sem a 

inclusão de despesas intraorçamentárias, corrigida pela 

variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA, publicado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou de outro 

índice que vier a substituí-lo, observadas as definições, 

deduções e metodologias de apuração estabelecidas na 

regulamentação do disposto no inciso V do § 1.º do art. 2.º da 

Lei Complementar Federal n.º159/17. 

 

(...) 

 

§ 7º A partir do quarto exercício seguinte ao do pedido da 

adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal, 

instituído pela Lei Complementar Federal n.º 159/17, os 

limites e a base de cálculo de que trata o “caput” deste 

artigo poderão ser alterados por ato normativo do Poder 

Executivo para excluir as despesas referentes aos 

investimentos e às inversões financeiras. 

 

 



Basicamente, no trecho em destaque, consignou-se em lei (com caráter 

de ato preparatório para aderir ao RRF) que, após 04(quatro) anos da 

adesão ao regime, os investimentos e inversões financeiras do Estado 

não seriam mais alcançados pelo teto de gastos que limita despesas 

primárias ao crescimento da inflação oficial (índice de preço ao 

consumidor amplo). A possibilidade de permitir investimentos fora do 

teto de gastos após 04 (quatro) anos fora arrolada como um dos 

argumentos de convencimento, influenciando na construção da 

convicção dos (as) parlamentares. Independentemente do mérito e das 

escolhas desses (as) parlamentares, pela adesão ou não ao RRF, 

houve uma profunda discussão de mérito sobre um aspecto 

relevante: os investimentos e inversões financeiras não estariam 

alcançados pelo teto de gastos a partir do 5º ano após a adesão do 

RRF.  

 

 

O aspecto destacado não é um epifenômeno e afeta diversos aspectos 

associados à sociedade gaúcha. A construção e manutenção de 

rodovias que escoam a produção, a instalação de subestações 

meteorológicas que permitem antecipar a previsão de secas nocivas 

a produção agrícola, dentre tantos outros exemplos, representam 

investimentos do ponto de vista das finanças públicas. A perspectiva 

da possibilidade legal de se construir uma estrada orienta toda uma 

cadeia produtiva, representa fator definidor de investimento 

privado no Estado. Trata-se de matéria que, pela complexidade, 

deve ter um exame de mérito profundo, tal como a Assembleia 

Legislativa procedeu em grande medida nas comissões de mérito que 

abordaram o RRF: esgotando argumentos, integrando representantes da 

sociedade civil.  



II. Dos investimentos e inversões financeiras no PLC 48/2022 

 

 

Produzido o pedido de adesão ao RRF, onde as discussões nas 

comissões de mérito sobre a possibilidade de não mais submeter 

investimentos e inversões financeiras aos limites do teto de gastos após 

04 (quatro) estão plasmadas no convencimento do parlamento, 

encaminha-se o PLC 48/2022 alterando esse aspecto no art. 3º: 

 

Art. 3º. Fica revogado o § 7º do art. 2º da Lei Complementar 

nº 15.756, de 8 de dezembro de 2021. 

 

 

Conforme trecho em destaque, agora, satisfeita a intenção de se produzir 

o pedido de adesão ao RRF. O entendimento se modifica. O governo 

pretende que investimentos e inversões financeiras fiquem 

submetidos ao teto de gastos pelo tempo que vigorar a Lei 

Complementar 15.756/2021, não mais os 04 (quatro) anos. 

Entretanto, contrastando com o processo inicial,  apresenta disposição 

para  levar a cabo sua intenção, dispensando a discussão nas comissões 

de mérito, com um pedido de urgência. A mesma via legislativa que 

produziu o argumento útil à adesão do RRF, não será mais percorrida 

para alteração desse mesmo argumento.  

 

 

As razões para tal alteração estão contidas na justificativa do próprio 

PLC 48/2022: 

 

 

 



(...) 

Ademais, a revogação do § 7º do art. 2º alinha a legislação 

estadual à recente manifestação da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional de que o cumprimento do limite de 

crescimento anual das despesas primárias no âmbito do 

Regime de Recuperação Fiscal compreende a vigência do 

RRF e de que o Estado do Rio Grande do Sul, ao pretender 

excluir as despesas referentes aos investimentos e às 

inversões financeiras, extrapola o rol contido no § 4º do art. 

2º da LC nº 159/2017.  

Assim, para retomar a sustentabilidade fiscal, o Estado segue 

avançando na implementação de reformas estruturais 

profundas. Uma vez que a repercussão financeira dessas 

medidas se dará principalmente a médio e longo prazo, o 

ingresso no RRF é peça imprescindível na estratégia de 

reequilíbrio das contas públicas, na medida em que 

propiciará o fôlego financeiro necessário para atravessar as 

severas restrições de fluxo de caixa, que inviabilizam a 

retomada do pagamento da dívida com a União no curto 

prazo. 

 

 

Conforme destacado, a intenção de submeter investimentos e inversões 

financeiras pelo tempo que vigorar o teto de gastos estadual (LC 

15.756/2021) é justificada por uma manifestação da Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN) sobre a interpretação do § 4º do art. 2º da 

LC nº 159/2017. Em outros termos, agora é a referida manifestação 

da PGFN que pretende ser plasmada na lei, porém sem transitar 

por comissão de mérito, apesar de modificar substancialmente o 

conteúdo da LC 15.756/2021.  Novamente, ratifica-se a relação com 

a adesão ao RRF na justificativa do PLC 48/2022: “Uma vez que a 

repercussão financeira dessas medidas se dará principalmente a 



médio e longo prazo, o ingresso no RRF é peça imprescindível na 

estratégia de reequilíbrio das contas públicas (...)”. 

 

 

Importante destacar que a referida manifestação da Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN) não consta nos anexos ao projeto de lei 

complementar. Desconhece-se seu conteúdo, o grau de formalidade que 

a constitui. Pelos documentos que instruem o PLC 48/2022, sequer é 

possível saber se tal manifestação representa um parecer, com caráter 

conclusivo ou preliminar. Também não há referências associadas à 

manifestação que ensejam um rito de tramitação urgente. O próprio 

plano de recuperação encaminhando pelo Estado à Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional, gerando sua manifestação, é um 

documento sigiloso, sem o amplo acesso pelos(as) parlamentares. 

 

 

Essa é a consistência dos argumentos que subsidiarão um processo 

legislativo que pretende dispensar o trâmite por comissões de mérito. 

Com esse grau de consistência, pretende-se discutir se a sociedade 

gaúcha poderá, por exemplo, deixar de investir em estrada após 04 

(quatro) anos de adesão ao RRF. Mais ainda, com esse grau de 

consistência pretende-se ratificar um ato preparatório para 

ingressar no próprio RRF que implica em a sociedade gaúcha 

assumir e saldar uma dívida de R$ 73 bilhões questionada 

judicialmente. Assim, sem tramitar em comissões de mérito e 

fundamentando-se em uma manifestação inominada, lançada por 

um órgão de outra esfera e não apresentada. Essa é a proposta que 



está na iminência e tramita por regime urgência, tendo como objeto 

temas de alto impacto no futuro da sociedade gaúcha.  

 

 

O § 4º do art. 2º da LC nº 159/2017 associado a manifestação inominada 

da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diz: 

 

Art. 2º.  O Plano de Recuperação Fiscal será formado por 

leis ou atos normativos do Estado que desejar aderir ao 

Regime de Recuperação Fiscal, por diagnóstico em que se 

reconhece a situação de desequilíbrio financeiro, por metas e 

compromissos e pelo detalhamento das medidas de ajuste, 

com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção. 

 

§ 1º Das leis ou atos referidos no caput deverá decorrer, 

observados os termos do regulamento, a implementação das 

seguintes medidas: 

 

(...) 

 

V - a instituição de regras e mecanismos para limitar o 

crescimento anual das despesas primárias à variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

 

(...) 

 

§ 4º  Não se incluem na base de cálculo e no limite de que 

trata o inciso V do § 1º: 

 

I - as transferências constitucionais para os respectivos 

Municípios estabelecidas nos arts. 158 e 159, §§ 3º e 4º, e as 



destinações de que trata o art. 212-A, todos da Constituição 

Federal; 

 

II - as despesas custeadas com recursos de transferências 

previstas nos arts. 166 e 166-A da Constituição Federal; 

III - (revogado); 

 

IV - as despesas em saúde e educação realizadas pelo ente 

em razão de eventual diferença positiva entre a variação 

anual das bases de cálculo das aplicações mínimas de que 

tratam o § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal 

e a variação do IPCA no mesmo período.    

 

V - as despesas custeadas com recursos de transferências da 

União com aplicações vinculadas, conforme definido pela 

Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia.        

 

 

O trecho da LC nº 159/2017 em destaque já vigorava quando das 

discussões no parlamento gaúcho que originaram a Lei Complementar 

15.756/2021. O texto era muito claro e objetivo quanto da limitação dos 

gastos primários: só poderiam crescer até o limite do índice de inflação 

(IPCA), nos termos do §1° do art. 2º acima destacado. Ou seja, 

Investimentos e Inversões Financeiras eram e continuam sendo 

exemplos de despesas primárias, ou seja, aquelas despesas 

orçamentárias que não se referem a juros e encargos da dívida.  

 

 

As exceções a essa limitação pelo IPCA, igualmente estavam previstas 

no § 4º do art. 2º, também destacados. Nelas nunca estiveram incluídos 

investimentos e inversões financeiras. Ou seja, a excepcionalização de 



investimentos e inversões financeiras contida na Lei Complementar 

Estadual nº 15.756/2021 expressou a vontade autônoma do parlamento 

gaúcho, mesmo em aparente contrariedade a Lei Complementar Federal 

nº 159/2017. Isso de forma evidente, pela simples leitura do texto. 

 

 

III. Da necessidade de discussão de mérito   

 

 

A mesma excepcionalização da Lei Complementar Estadual nº 

15.756/2021 quanto a investimentos e inversões financeiras serviu como 

argumento de convencimento político para construção de um ato 

preparatório à adesão ao RRF. Não é possível precisar quantos(as) 

parlamentares foram convencidos(as) à adesão ao RRF por um 

argumento político sem amparo na própria norma que definia as 

regras para tal adesão, a LC nº 159/2017. Uma vez induzidos por 

um argumento sem a devida aderência jurídica, terão agora que 

reexaminar a questão.  Contudo, na hipótese de pedido de urgência, 

será suprimida a possibilidade de tramitação por uma comissão de 

mérito, deflagrando uma completa assimetria do processo 

legislativo. Sequer a composição do parlamento é a mesma, seja em 

termos dos integrantes, seja em termos aos partidos pertencentes. 

Inclusive a composição das comissões de mérito não são mais as 

mesmas. Aspectos que reforçam a necessidade da discussão do 

mérito sob pena de cercear a atividade parlamentar. Teríamos 

parlamentares de uma mesma legislatura que, sobre um mesmo 

tema, com tratamento diferentes: a alguns foi permitido o exame de 

mérito, a outros não.  

 



IV. Conclusão 

Sendo assim, diante dos aspectos trazidos, fica evidente a necessidade 

da discussão de mérito impondo um afastamento de um regime de 

urgência para o exame dessa matéria. Fica caracterizada que ela é não 

só definidora do processo de convencimento parlamentar sobre as 

limitações de investimentos e inversões financeiras, mas também sobre 

a ratificação da adesão ao RRF. As condições de adesão foram 

significativamente alteradas, a própria validade da adesão a esse 

regime precisa ser reexaminada. Seja para ratificá-la, seja para 

alterar a posição. Logo, muito mais não precisa ser dito para se 

concluir sobre a necessidade de retirada do pedido de urgência do 

PLC nº 48/2022, oportunizando a discussão nas comissões de 

mérito, permitindo que a nova composição parlamentar exerça 

plenamente as atividades para qual foi eleita, reexaminando a 

própria adesão ao RRF nas condições de impossibilidade de 

excepcionalizar investimentos e inversões financeiras do teto de 

gastos.  

 


