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PEÇA: 3245604

CONTAS DE GOVERNO. PARECER FAVORÁVEL, COM
RESSALVAS. RECOMENDAÇÕES, DETERMINAÇÕES E
FIXAÇÃO
DE
PRAZOS
PARA
ADOÇÃO
DE
PROVIDÊNCIAS.
A existência de inconformidades que, em seu conjunto, não
comprometem a Gestão enseja a emissão de parecer
favorável, com ressalvas, à aprovação das Contas do
Governador.
As infringências ao ordenamento jurídico justificam
recomendações, determinações e fixação de prazo para
adoção de providências no sentido da implementação de
medidas preventivas e corretivas.
A necessidade de acompanhamento de medidas anunciadas
nos autos e de ampliação de análises conduz à
determinação de providências à Unidade Técnica da Casa.
RELATÓRIO
Trata-se do Processo de Contas de Governo do Excelentíssimo
senhor Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite, Governador do Estado do Rio
Grande do Sul no exercício de 2019, cuja análise foi realizada por este Tribunal
de Contas de acordo com as competências estabelecidas nos artigos 70 e 71 da
Constituição Estadual.

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

Parecer do MPC:

Página da
peça

Peça
3331488

Estado do Rio Grande do Sul
Tribunal de Contas
Gabinete do Conselheiro Cezar Miola

Com vistas a proporcionar uma formatação que possibilitasse melhor
compreensão acerca do conteúdo do Processo de Contas do Governo de 2019,
tendo como foco o atendimento aos artigos 35 da Lei Orgânica deste Tribunal e
66 e 67 do seu Regimento Interno, o relatório foi dividido em seis grandes
grupos, a saber: Gestão Orçamentária, Vinculações Constitucionais, Gestão
Patrimonial, Sociedades de Economia Mista e Entidades Controladas, Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF e Transparência e Controle Social.
O primeiro, correspondente à Gestão Orçamentária, identificou os
instrumentos legais componentes do sistema orçamentário: Plano Plurianual –
PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA e,
de forma mais detalhada, avaliou o comportamento da execução do Orçamento
em relação à previsão inicial e suas alterações, examinando amostralmente os
valores empenhados, liquidados e pagos no exercício e a respectiva
comprovação da aplicação dos recursos no atendimento ao interesse público,
mediante a atuação do Governo nas áreas de abrangência social e de
infraestrutura.
No capítulo 2 foram verificadas as Vinculações Constitucionais, ou
seja, o atendimento aos limites fixados pelas Constituições da República e do
Estado para os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE,
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação – Fundeb, Salário-Educação, manutenção do
ensino superior comunitário e aplicação no fomento ao ensino e à pesquisa
científica e tecnológica e aplicação em ações e serviços públicos de saúde –
ASPS.
No capítulo 3, Gestão Patrimonial, analisaram-se as demonstrações
contábeis da Administração Direta, das autarquias e das fundações, com ênfase
para as informações consolidadas do Estado. Dentre elas, os ingressos e
desembolsos de recursos, o acompanhamento da administração dos recursos do
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O relatório produzido pela Supervisão de Auditoria e Instrução de
Contas Estaduais – SAICE, através do Serviço de Auditoria, Instrução do Parecer
Prévio e Acompanhamento da Gestão Fiscal – SAIPAG, compreendeu a análise
do Balanço Geral do Estado – BGE, dos demonstrativos da gestão fiscal
elaborados pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – CAGE e dos registros
do Sistema de Contabilidade da Secretaria da Fazenda, os quais estiveram
disponíveis aos Técnicos desta Casa para consulta em tempo real, durante todo
o exercício. O trabalho avaliou os resultados alcançados pela Administração
Pública estadual, com base nos princípios constitucionais de legalidade,
legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia e
economicidade.
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As Sociedades de Economia Mista e Entidades Controladas
pertencentes à Administração Indireta do Estado foram tratadas no capítulo 4,
com uma abordagem que visou a trazer informações mais abrangentes, tendo
por objeto as respectivas análises consolidadas do Balanço Patrimonial e do
Resultado do Exercício. Nessa linha, foram apresentados os dados referentes
principalmente às seguintes empresas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul –
Banrisul, Badesul Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomento/RS,
Conglomerado da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, Companhia
Riograndense de Saneamento – Corsan e Banco Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul – BRDE.
O capítulo 5 foi dedicado à Lei de Responsabilidade Fiscal. Ali,
realizou-se a apuração dos dados a partir das regras da referida norma, mais
especificamente os relacionados a gastos com pessoal, restos a pagar,
disponibilidades financeiras, endividamento, garantias concedidas, operações
de crédito, alienação de ativos, resultado primário e nominal, receitas e
despesas previdenciárias e respectivas projeções atuariais do Regime Próprio
de Previdência. Avaliou-se, também, o alcance das situações definidas no Anexo
de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O último capítulo tratou da Transparência e Controle Social,
analisando a estrutura, os processos e o substrato normativo regulamentador
para evidenciar aspectos limitadores que se impõem ao funcionamento e aos
bons resultados das ações de governo, a fim de subsidiar o chefe do Poder
Executivo e demais gestores para a tomada de decisão orientada ao
aperfeiçoamento da Administração.
A partir da análise detalhada desses seis grupos, na sequência, foram
relacionados os pontos objeto de destaque no relatório e parecer prévio de
2018 que permanecem, os “baixados” em 2019 e os novos pontos passíveis de
esclarecimentos, os quais, no entender da equipe técnica, podem vir a ser
considerados como irregularidades, impropriedades ou inconsistências.
Devidamente intimado, nos termos do artigo 12, inciso IV, do
Regimento Interno deste Tribunal (aprovado pela Resolução nº 1.028/2015), o
senhor Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite prestou esclarecimentos de forma
tempestiva, já consideradas as prorrogações, as quais estenderam o respectivo
prazo de 13-10-2020 para 23-10-2020. Tais substratos foram analisados pelo
SAIPAG.
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Sistema Integrado de Administração de Caixa – SIAC, as ações de cobrança da
dívida ativa, o levantamento do saldo efetivo de créditos de longo prazo, além da
avaliação dos limites de endividamento, da dívida apurada com precatórios
judiciais, da análise das contas de controle e dos demais aspectos relevantes.
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No referido exame, a Unidade Técnica concluiu pela
descaracterização dos apontes 1, 54, 58, 61, 63, 72 e 73, bem como pela
permanência de todos os demais itens.

Posteriormente, por meio do Parecer nº 322/2021, também da lavra
do eminente Procurador-Geral, o MPC examinou detalhadamente a matéria e
concluiu pela emissão de parecer desfavorável à aprovação destas Contas.
É o relatório.
VOTO
I – Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, passo ao exame do mérito.
II – Antes de adentrar o exame dos apontamentos, cabe tecer
algumas considerações acerca das peculiaridades das Contas do Governador
referentes ao exercício de 2019.
a) Inicialmente, é importante pontuar que grande parte dos
trabalhos técnicos e a elaboração do parecer ministerial, bem como deste
relatório e voto se deram em meio à pandemia gerada pela Covid-19, com
inúmeras adversidades. Tendo isso presente, reconheço, de um lado, as
dificuldades do Administrador, que se viu instado a atender às requisições e a
prestar esclarecimentos em meio à crise sanitária. De outro, registro que este
Tribunal foi abruptamente levado a adaptar seus instrumentos de fiscalização e
de tomada de decisões, num contexto de aumento expressivo de demandas, a
maioria determinada pela calamidade.
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Os autos foram então encaminhados ao Ministério Público de Contas
– MPC. O Parquet, inicialmente, pronunciou-se através da Promoção
nº 854/2020, subscrita pelo Procurador-Geral, Geraldo Costa da Camino,
propugnando pela “abertura de prazo ao Excelentíssimo Governador do Estado,
previamente à apreciação do presente processo, para que, querendo, apresente
plano de ação, cronológica e financeiramente estruturado, voltado à superação
dos apontes destacados nos autos, especialmente daqueles indicados na
presente peça Ministerial” (peça 3220934). A proposição em tela foi examinada
por este Relator nos termos do despacho da peça 3224637, com o consequente
retorno do expediente ao MPC, oportunizando-lhe a manifestação prevista no
artigo 36, inciso II, do Regimento Interno desta Casa.

E, embora as ocorrências constatadas digam respeito ao ano de 2019,
sabe-se que eventuais recomendações e determinações visando à correção das
inconformidades invariavelmente terão que levar em consideração as
externalidades negativas da pandemia e as dificuldades delas decorrentes.
Essa linha de atuação prestigia o princípio da razoabilidade, um dos
pilares do Direito Administrativo, e atende às diretrizes estabelecidas pela Lei
Federal nº 13.655/2018, que acrescentou importantes dispositivos na Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei
nº 4.657/1942).
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Conforme tenho salientado em minhas manifestações, a citada norma
passou a evidenciar as duas dimensões das análises realizadas pelos órgãos
controladores. A primeira diz com a aferição da existência, ou não, de uma
inconformidade; a segunda, com a responsabilização do agente público que
tenha praticado ato capitulado como irregular, a qual pode ser subdividida, para
fins didáticos, em “julgadora”, “sancionatória” e “reparatória”.
Nessa linha, a doutrina explica que os “(...) atos de comando só
podem ser editados para correção ou punição de irregularidades
(‘ilegalidades’), em virtude da avaliação do Tribunal de que uma violação de
uma norma jurídica está em curso ou foi cometida (CF, art. 71, VIII e IX)”1.
De fato, da primeira dimensão resultam comandos como a anulação
de atos, sustação de contratos na forma prevista na Constituição, fixação de
prazo para que se adotem medidas corretivas, recomendação, entre outros.
Aqui, é necessário que se considerem, por exemplo, as “consequências práticas,
jurídicas e administrativas” da decisão (arts. 20 e 21 da LINDB) e “as
orientações gerais da época” (art. 24 do mesmo diploma). Quanto a estas
últimas, entretanto, é imperioso considerar que tal preocupação deve partir já
das “instâncias decisórias”, ou seja: o primeiro a atentar para as consequências
deve ser o próprio administrador.
Na responsabilização decorrente das funções sancionatórias e
julgadoras dos órgãos de controle, para a qual se reputa imprescindível a
configuração de dolo ou “erro grosseiro” (art. 28 da referida lei), há a
possibilidade de aplicação de multa e de repercussão do fato na apreciação das
Contas, o que não exclui, p. ex., o encaminhamento da matéria para os demais
SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de Controle dos Tribunais de
Contas – Possibilidades e Limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari (org.). Contratações Públicas e Seu
Controle. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 184.
1
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A propósito, faço aqui um breve recorte, a fim de tratar desse marco
regulatório.

Por fim, quanto à responsabilização pelos danos causados ao erário,
cuja gênese é a mesma da reparação civil (art. 977 do Código Civil – CC), dela
decorre a imputação de débitos. O ressarcimento aos cofres públicos, a partir do
que dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição, “está sujeito à demonstração do
dano, do nexo causal e da conduta do agente consubstanciada na culpabilidade
em sentido amplo, tomando como parâmetro o proceder de um gestor público
que atua com o zelo, a competência e a responsabilidade exigidos pelo
cidadão”2. Nesse sentido, faço referência, mais uma vez, à jurisprudência do
Tribunal de Contas da União, transcrevendo excerto do Acórdão 2.391/2018-P,
da lavra do Ministro Benjamin Zymler3:
146. Isso ocorre porque as alterações promovidas na LINB, em
especial no art. 28, não provocaram uma modificação nos requisitos
necessários para a responsabilidade financeira por débito.
147. O dever de indenizar os prejuízos ao erário permanece sujeito à
comprovação de dolo ou culpa, sem qualquer gradação, como é de
praxe no âmbito da responsabilidade aquiliana, inclusive para fins de
regresso à administração pública, nos termos do art. 37, § 6º, da
Constituição: (...)

Em resumo, registro que o exame deste feito será pautado na
premissa de que o reconhecimento de inconformidades e a emissão de
recomendações e determinações visando ao respectivo saneamento
independem da configuração de dolo ou culpa por parte do agente público. Já a
responsabilização, lato sensu, passará pela análise do contexto em que se
inseriram as ocorrências e da atuação que se esperava de um gestor público
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-mai-14/opiniao-artigo-28-lindb-questaoerro-grosseiro.
3
Disponível
em:
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/*/NUMACORDAO%253A2391%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2
520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=5f30b2f0-1ed0-11ebb0a1-8fedd6653d49.
2
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organismos de controle, visando ao eventual apenamento, conforme as
respectivas esferas de competência. De acordo com os precedentes do Tribunal
de Contas da União, é do gestor o ônus da prova quanto à demonstração de que
houve a observância da legislação de forma diligente (Acórdãos 7.308-1ªC,
1.746-P e 1.493-P, todos de 2020). A partir dos elementos constantes nos autos,
deve o julgador considerar “os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as
exigências das políticas públicas a seu cargo”, bem como “a natureza e a
gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a
administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os
antecedentes do agente” (art. 22 da LINDB).
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zeloso, partindo do conceito de que compete ao administrador alegar e
comprovar os elementos excludentes de sua responsabilidade.

Ressaltei que este Órgão de Controle, com raízes na Lei Maior da
República, não poderia, no seu ofício, conduzir-se pelo simplismo de um
raciocínio silogístico. A justiça é feita por seres humanos, e não por máquinas,
exatamente para que possam, com sua sensibilidade, aplicar com justeza e
equilíbrio as suas avaliações. Assim, o constituinte dotou os Tribunais de Contas
com um conjunto de responsabilidades severas na análise e nas deliberações
com relação às contas públicas.
Do exame dos (por vezes reiterados) comandos daqui emanados,
constata-se que não faltaram, nos pareceres emitidos, alertas e análises críticas,
direcionadas aos próprios Gestores e submetidas à avaliação de quem foi
constitucionalmente incumbido de deliberar, em caráter terminativo, a respeito:
o Parlamento.
E justamente na referida intervenção dual reside muito da sabedoria
do sistema, na medida em que se partilhou o cometimento de dizer acerca das
Contas dos chefes do Executivo entre as Cortes controladoras e o Legislativo.
Sabedoria que se expressa igualmente no quórum de deliberação exigido para
acolher ou não o opinativo do TC: nos Municípios, dois terços dos membros da
Câmara local; e, nos demais (caso dos Estados), a maioria simples. Isso para se
dizer que o compartilhamento de deveres e responsabilidades está a presidir
essa análise.
Assim dizendo, não se pretende justificar ou defender que o cenário
crítico que hoje vivemos nas finanças estaduais nos é absolutamente estranho:
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Naquela oportunidade, mencionei que, ao longo dos anos, os
pronunciamentos do TCE-RS acerca das Contas dos Governadores resultaram
em inúmeras recomendações, ressalvas e até eventuais determinações que
arremataram os posicionamentos da Instituição no âmbito das muitas páginas
de cada um dos processos. Isso porque, como tantas vezes se argumentou (com
razão, em certa medida), se assim não se laborasse, ao ser eleito e empossado o
titular do Governo já veria também decretada sua “sentença condenatória”
quanto às Contas (tamanho os desajustes, os déficits, as dificuldades
estruturais).
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b) Ainda sobre as diretrizes adotadas neste documento, recupero
algumas das reflexões lançadas no voto que proferi em 2016, no julgamento do
Recurso de Reconsideração nº 8592-0200/15-9, a respeito das Contas relativas
ao exercício de 2015.
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se até aqui chegamos, há muitas causas; que nenhum dos atores dessa cena se
aparte dos seus ônus e deveres.

Como se sabe, a Constituição da República reservou aos Tribunais de
Contas diversas competências. Assim é que, por exemplo, mensuram o
atendimento, pelos entes federados, dos percentuais mínimos de gastos com
educação (art. 212) e saúde (art. 198), bem como a observância aos limites para
despesas com pessoal fixadas pela Lei Complementar Federal nº 101/2000
(essa competência, a propósito, foi expressamente reforçada pelo Supremo
Tribunal Federal, conforme se extrai, por exemplo, da decisão proferida na Ação
Cautelar nº 20264).
E, no caso da LRF, diante da falta, quando da sua promulgação, de
efetivas regras de transição para determinadas normas, e da não instituição do
Conselho de Gestão Fiscal a que se refere o seu artigo 675, o TCE-RS, ao longo
“Ocorre que o próprio art. 59, § 2º, atribui aos Tribunais de Contas e ao Poder Legislativo dos
Estados a competência de fiscalizar o cumprimento das normas que integram a Lei de
Responsabilidade Fiscal, em especial no tocante à observância dos limites de despesas com
pessoal:
(...)
Assim, se ao Ministério da Fazenda cabe verificar o cumprimento dos limites e condições para a
realização de operações de crédito no caso dos Estados-membros, sua atuação, em princípio, há
de basear-se nos pareceres dos tribunais de contas, quanto aos limites com despesas de pessoal.
Se o TC do Rio Grande do Sul atestou a higidez das contas públicas nesse aspecto, entendimento
contrário da STN, acostado às fls. 55-62, não pode, por si só, obstar a apreciação do pleito de
empréstimo formulado por aquele ente federado pelo Senado Federal.”
5 De acordo com o referido dispositivo, o Conselho de Gestão Fiscal, a ser constituído por
representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades
técnicas representativas da sociedade, deverá acompanhar e avaliar, de forma permanente, a
política e a operacionalidade da gestão fiscal, visando a:
I - harmonização e coordenação entre os entes da Federação;
II - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto
público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão
fiscal;
III - adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de
contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta Lei Complementar,
4
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Nesse sentido, o sistema de controle é acertado e adequadamente
estruturado: aprovadas as leis e definidas as escolhas, passa, então, o Tribunal
de Contas a atuar, para aferir se o que foi planejado e autorizado efetivamente
foi alcançado, com eficiência, eficácia, economicidade e consentâneo com os
demais princípios constitucionais.
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Frequentemente repito: as Cortes de Contas não legislam. Da mesma
forma que não legislamos, também não nos é dado decidir substituindo o gestor
e o legislador nas suas escolhas políticas, nas prioridades que são eleitas. Assim,
por elas também não podemos responder.
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dos anos, produziu um conjunto de interpretações quanto a determinadas
matérias.

Nesse sentido, considerando a necessidade de se promover o
aperfeiçoamento contínuo da atividade de controle exercida pelo Tribunal de
Contas gaúcho e os benefícios de uma eventual uniformização das
interpretações relativas à Lei de Responsabilidade Fiscal e aos mínimos
constitucionais de aplicação em saúde e educação, foi instituído grupo de
trabalho, com o objetivo de avaliar as divergências existentes em relação aos
referidos temas, identificar possíveis oportunidades de melhoria e, se
existentes, propor o devido aprimoramento.
As atividades foram desenvolvidas entre os meses de dezembro de
2018 e junho de 2019 e contemplaram o cotejo entre as normativas e
orientações internas e aquelas emitidas por outros organismos, sobretudo as
constantes nos manuais editados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Ao
final, esse grupo sugeriu a revisão de alguns dos entendimentos adotados por
esta Casa. Tais estudos estão encartados no Pedido de Orientação Técnica
nº 5141-0200/16-0 e, oportunamente, poderão vir a ser apreciados pelo
Tribunal Pleno.
Todavia, independente dessa tramitação, em decorrência das
inovações legislativas que vieram a lume nos últimos meses, será inevitável,
doravante, revisitar diversas posições consolidadas nesta Corte. Refiro-me,
sobretudo, à Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020, e à Lei
Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 2021, cujos comandos
acabam por dispensar maiores digressões, embora a primeira, por não estar
acompanhada de “regra de transição”, reclame a devida ponderação quanto ao
aspecto “temporal” da sua exigibilidade; já no tocante à segunda, o próprio texto
legal se incumbiu de construir essa “área de passagem”.

normas e padrões mais simples para os pequenos Municípios, bem como outros, necessários ao
controle social;
IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos.
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Essas situações, aliadas ao decurso de tempo havido desde a edição
das normas em comento e o consequente amadurecimento de algumas das
concepções que se tinha sobre esses temas, já justificariam uma rediscussão
quanto a alguns dos critérios adotados pela Casa, no contexto dessas
interpretações.
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O mesmo se deu, em diferentes proporções, no âmbito de outros
órgãos de controle, redundando numa ausência de uniformidade na aplicação
das leis e dos ditames constitucionais no território brasileiro.

c) Noutra perspectiva, saindo do terreno mais comumente adotado
pelo controle externo, ou seja, do olhar preponderante no gasto público, é
tempo de se aprofundar a apreciação atinente à seara da receita estadual.
Aqui, é importante referir uma situação que se pode considerar
inédita no plano local: o acesso desta Corte a informações dizentes com as
desonerações fiscais concedidas pelo Estado do Rio Grande do Sul, seja de forma
vinculada – a exemplo das imunidades –, seja por força do exercício de sua
discricionariedade.
Ainda, conforme referido no relatório técnico, “com relação aos
benefícios fiscais fruídos no Rio Grande do Sul, ressalta-se o fato da Receita
Estadual Gaúcha ter estabelecido a codificação das desonerações concedidas aos
contribuintes, em especial àquelas realizadas com a utilização de créditos
presumidos, importante instrumento de renúncia fiscal do Estado, sendo o
primeiro se considerarmos apenas os de competência do Fisco Estadual”. A
equipe explicou que “a criação de códigos para cada item de desoneração
passou a possibilitar a agregação dos benefícios por tipo, identificando
claramente o propósito perseguido e facilitando o acompanhamento e controle
dos valores fruídos por empresa e, ou, setor da economia”.
Ingo Wolfgang Sarlet e Carlos Alberto Molinaro6 ensinam que “com o
advento da redemocratização do país, a cidadania readquire a plena liberdade
de expressão, seja no exercício da opinião, da consciência, ou da informação em
todos os seus amplos conteúdos significantes”. Assim, a partir desse marco
histórico, a Constituição de 1988 passou a prever o direito à informação,
SARLET, Ingo Wolfgang; MOLINARO, Carlos Alberto. Direito à informação na ordem
constitucional brasileira: breves apontamentos. In: SARLET, Ingo Wolfgang; MARTOS, José
Antônio Montilla; Ruaro, Regina Linden (Coord.). [et. al....] Acesso à Informação como Direito
Fundamental e Dever Estatal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p. 13.
6
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Com efeito, particularmente no tocante à matéria versada no artigo
212 da Lei Maior, a modificação do entendimento adotado por esta Casa deverá
ter efeitos prospectivos. E assim se conclui também com base nos termos da
citada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pela qual a alteração
de posicionamento (in casu, ainda que decorrente de emenda à Constituição)
necessitará observar a regra disposta em seu artigo 23. Assim, a decisão da
“esfera controladora”, estabelecendo nova orientação para o tema, após longo
período de aplicação, deverá cogitar de um regime de transição, se entendido
indispensável para que o novo dever seja cumprido de modo proporcional,
equânime e eficiente, e sem prejuízo aos interesses gerais. E, embora de
“orientação” aqui não se trate, parece que a mesma diretriz deva balizar os
posicionamentos deste Tribunal quanto ao tema em causa.
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Mas a transparência não é um fim em si mesmo. Consiste em um
mecanismo de efetivação do princípio democrático e componente essencial na
Administração Pública, tanto sob a perspectiva do gestor quanto dos
administrados.
Relativamente ao aspecto democrático, Leonardo Valles Bento8
menciona que a participação igualitária em procedimentos de tomada de
decisão pressupõe que os agentes interessados são capazes de deliberar
racionalmente, o que, por sua vez, implica o acesso efetivo ao conhecimento
relevante.
O tema, consoante pontua Leonel Pires Ohlweiler9, insere-se no
âmbito do festejado direito à boa administração:
É crível dizer, portanto, que a indicação de boa administração pública
compreende-se como estruturante do núcleo da cidadania,
contribuindo para reafirmar o protagonismo do cidadão nas relações
com a Administração Pública, marcada pela legitimidade. Trata-se de
aspecto significativo do direito à boa administração, reafirmar a
permanente necessidade de se repensar as relações entre cidadãos e
Estado e, de forma mais específica o direito de acesso às informações
administrativas.”

Conforme Jaime Rodríguez-Arana Muñoz10, “a boa administração, ou
o bom governo, aspira colocar no centro do sistema a pessoa e seus direitos
fundamentais”. Nessa linha, refere que:

SARLET, Ingo Wolfgang; MOLINARO, CARLOS ALBERTO. Direito à informação na ordem
constitucional brasileira: breves apontamentos. In: SARLET, Ingo Wolfgang; MARTOS, José
Antônio Montilla; Ruaro, Regina Linden (Coord.). [et. al....] Acesso à Informação como Direito
Fundamental e Dever Estatal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p. 18.
8 BENTO, Leonardo Valles. Acesso a Informações Públicas: Princípios Internacionais e o
Direito Brasileiro. Curitiba: Juruá, 2015, p. 54 e 62.
9 OHLWEILER, Leonel Pires. A efetividade do acesso à informação e o direito à boa
administração pública: questões hermenêuticas sobre a transparência na administração pública
e a Lei 12.527/2011. In: Sarlet, Ingo Wolfgang; Martos, José Antônio Montilla; Ruaro, Regina
Linden (Coord.). [et. al....] Acesso à Informação como Direito Fundamental e Dever Estatal.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p. 38.
10 MUÑOZ, Jaime Rodríguez-Arana. Direito Fundamental à Boa Administração Pública. Belo
Horizonte: Fórum, 2012, p. 34 e 38.
7
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expressa ou implicitamente, em diversos dispositivos, inclusive lhe conferindo
status de direito fundamental. E, ostentando essa natureza, é certo que tais
normas têm aplicação imediata (art. 5º, § 1º, da CRFB), do que resulta, como
bem explicam os referidos autores7, uma vinculação direta dos órgãos, funções,
agentes e atos do Poder Público.
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Falar da participação como método é tratar da abertura do governo e
da Administração Pública que a quer praticar, com vistas à sociedade.
[...] E a primeira instrumentalização que exige uma disposição aberta
é a comunicativa, a comunicação.

Assim, sendo o cidadão o destinatário da atividade administrativa
realizada pelo governo (em sentido amplo), mormente quanto aos serviços e às
políticas públicas realizadas com o objetivo de implementar os direitos
fundamentais, é imprescindível que seja chamado a participar da condução dos
negócios do Estado. E essa participação somente será efetiva e refletirá os reais
anseios da sociedade se houver pleno acesso às informações necessárias a uma
tomada de decisão consciente.
Afinal, é de se ter sempre presente o basilar enunciado, que, por
assim dizer, inaugura o Estatuto da República: “Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos
desta Constituição”.
Dito isso, o exame que se fará dos elementos aportados aos autos,
preservado o sigilo, nas hipóteses em que incidente (art. 198 da Lei Federal
nº 5.172/1966, Código Tributário Nacional – CTN), terá por objetivo, sobretudo,
colocar à disposição do Parlamento gaúcho (titular, no caso, da função
julgadora) e da sociedade um panorama sobre a sistemática que se vem
adotando a respeito das desonerações fiscais. E a partir desses substratos
propiciar que se aprofundem os estudos e debates, e que se delibere a respeito
da pertinência, ou não, dos benefícios, dos seus montantes e alcance, e,
conforme o caso, das políticas públicas por eles subsidiadas.
d) É ainda importante destacar que, no decorrer do presente feito,
adotaram-se ações de acompanhamento, compatíveis com o controle
concomitante, expedindo-se diversas notificações no curso do exercício.
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Por isso, a determinação dos objetivos das políticas públicas não pode
operar-se realmente se não for a partir da participação cidadã. A
participação cidadã configura-se como um objetivo público de
primeira ordem, já que constitui a própria essência da democracia e,
por isso, ocupa um lugar sobressalente entre os parâmetros centrais
do bom governo e da boa administração; uma atuação pública que
não persiga, que não procure um grau mais alto de participação
cidadã, não contribui com o enriquecimento da vida democrática e se
opera, portanto, em detrimento dos mesmos cidadãos aos quais se
pretende servir. [...]
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Com essas providências, buscou-se oportunizar ao senhor
Governador a atuação tempestiva em relação a questões identificadas ao longo
do exercício, dotando a Gestão e o controle externo de maior resolutividade.

- intimação do senhor Governador do Estado para, querendo,
manifestar-se a respeito da Informação nº 13/2019 – SAIPAG (peça 2929110), a
qual versou sobre a Gestão Financeira do Fundeb, a Gestão Financeira do
Salário-Educação, o Sistema de Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE e a
Gestão Financeira das ações e serviços públicos de saúde (peça 2929111);
- emissão de alerta e cientificação do Administrador quanto ao
contido na Instrução Técnica nº 25/2019 – SAIPAG (peça 2929128), em que
efetuada a avaliação da gestão fiscal do Poder Executivo do Estado do Rio
Grande do Sul atinente ao 2º quadrimestre de 2019 (peça 2929129);
- cientificação do Gestor sobre o inteiro teor da Informação
nº 30/2019 – SAIPAG (peça 2929138), a qual tratou sobre a “Exclusão de
Despesas Controversas consideradas no Cálculo da Aplicação em Ações e
Serviços Públicos de Saúde – ASPS” (peça 2929140);
- cientificação do senhor Governador do Estado relativamente à
Informação nº 20/2019 – SAE II (peça 2929144), na qual foram examinadas as
obras de restauração do Instituto Estadual de Educação General Flores da
Cunha (peça 2929145);
- cientificação do Chefe do Poder Executivo no tocante às
Informações nºs 22/2019 e 33/2019 – SAIPAG e à Informação nº 60/2019 da
Assessoria Técnica da Direção de Controle e Fiscalização – AT/DCF (peças
2929150, 2929152 e 2929154), as quais “contemplam substanciais análises
acerca do conteúdo do Plano Plurianual do Estado (PL nº 339/2019, convertido
na Lei nº 15.326, de 1º-10-2019)” em cotejo com o Plano de Governo registrado
na Justiça Eleitoral, o Plano Estadual de Educação e a política de saúde (peça
2929155);
- cientificação do Gestor quanto ao teor da Informação nº 39/2019 –
SAIPAG (peça 2929165), que tratou sobre a divulgação das informações
relativas à Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência, com
recomendação de adoção da providência ali trazida (peça 2929168);
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- cientificação do senhor Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite acerca
do conteúdo da Instrução Técnica nº 18/2019 – SAIPAG (peça 2929090), na
qual foi realizada a avaliação da gestão fiscal do Poder Executivo do Estado do
Rio Grande do Sul referente ao 1º quadrimestre de 2019, bem como emissão de
alerta (peça 2929093);
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Nesse sentido, foram determinadas as seguintes medidas:

- cientificação do Gestor sobre a Informação nº 01/2020 – SAIPAG
(peça 2929209), atinente à “Certidão de Aplicação em Saúde referente ao
exercício de 2019” (peça 2929210).
e) Por fim, registro que este Conselheiro, no curso dos
procedimentos instrutórios relativos ao presente parecer prévio, foi ao
encontro da egrégia Assembleia Legislativa do Estado, pretendendo interagir
com os Parlamentares gaúchos acerca daquele que, por certo, constitui um dos
expedientes mais substantivos produzidos pelo Tribunal de Contas.
Assim, em 12 de agosto de 2019, aquela Casa, por seu então
Presidente, Deputado Luís Augusto Lara, recebeu este Relator, Assessores e
Auditores com atuação na matéria. À ocasião, com a presença de diversos
Deputados, foi feita uma exposição acerca de aspectos técnicos, jurídicos e
operacionais relacionados ao exame das Contas do senhor Governador, seus
objetivos, fases, tramitação e também sobre os assuntos objeto de abordagem.
O mais relevante, todavia, segundo penso, foi colocar à disposição as
estruturas desta Instituição ao Legislativo, que, conforme é sabido, tem a
incumbência de julgar as Contas do Chefe do Poder Executivo, com base no
trabalho técnico oferecido pelo controle externo. Com isso, facultou-se
(facilitou-se, aliás) um canal de comunicação a partir do qual os Legisladores
poderiam propor assuntos, seus respectivos enfoques, todos de interesse
público e voltados à performance do Governo Estadual. Foram, em última
análise, os senhores Parlamentares estimulados a participar do processo (de
forma prévia e concomitante), tudo em nome de um resultado mais efetivo e
eficaz. Afinal, são essas autoridades que exercerão a função de efetivos
julgadores.
III – Formuladas essas considerações iniciais, anuncio, desde já, que
acolho a manifestação da Unidade Técnica para considerar descaracterizados os
itens 1, 54, 58, 61, 63, 72 e 73 do relatório e parecer prévio sobre as Contas do
Governador do Estado. No particular, faço remissão aos argumentos
apresentados pelo senhor Governador em seus esclarecimentos, e pelo SAIPAG,
na respectiva análise. Na mesma linha, entendo pela exclusão do apontamento
71, anuindo, a esse respeito, às conclusões do Ministério Público de Contas.
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- remessa de cópia da Informação nº 01/2020 – SAE II (peça
2929183) ao Administrador, propiciando a “adoção das medidas necessárias ao
equacionamento dos graves problemas levantados no âmbito do Instituto-Geral
de Perícias” (peça 2929182); e
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Além desses, entendo que devem ser afastados os seguintes apontes,
sem embargo das eventuais recomendações e determinações contempladas no
dispositivo deste voto:
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A Autoridade informou que está aprimorando os mecanismos de
transparência e argumentou que a exigência de explicitação, na LDO, das
renúncias fiscais já vigentes, extrapola os comandos legais.
De fato, o artigo 14 da LRF estabelece que “a concessão ou ampliação
de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de
receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentáriofinanceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições: (...)”. Ao mesmo tempo, a norma em causa foi aprovada
ainda em 2018, o que impede que se impute qualquer cominação ao atual
Gestor.
Não obstante, a máxima transparência, como corolário do princípio
democrático, deve ser sempre um objetivo a ser perseguido pela Administração,
cabendo recomendar ao Gestor no sentido de que sejam envidados esforços
visando ao aprimoramento da LDO, na forma preconizada no relatório técnico.
12) De acordo com a Corpo Técnico deste Tribunal, “no que se refere
ao conteúdo das Avaliações Atuariais relativas ao Plano Financeiro, há
informações que, embora sejam a fonte oficial das projeções atuariais que
devem ser apresentadas no RREO, não foram adequadamente consideradas pelo
Gestor na elaboração do referido Relatório” (item 1.25.4.2).
Conforme consta na “Nota Técnica Conjunta CAGE/Ipe Prev 2020”
(peça 2929199), o Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de
Previdência do Plano Financeiro – Anexo 10 do Relatório Resumido de Execução
Orçamentária – RREO é elaborado de acordo com o Manual de Demonstrativos
Fiscais – MDF, documento aprovado por portaria da Secretaria do Tesouro
Nacional.
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2) De acordo com o SAIPAG, o Executivo Estadual, tendo relacionado,
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 15.202/2018), apenas uma renúncia
de receita e não se referindo às despesas obrigatórias de caráter continuado,
deixou de apresentar informações relevantes para fins de transparência,
embasamento para a elaboração da Lei Orçamentária Anual e avaliação do
impacto nas metas fiscais, infringindo, ainda, o artigo 4º, § 2º, da Lei
Complementar Federal nº 101/2000 (item 1.3).

Diferentemente do alegado pela equipe, o fato de determinado plano
financeiro encontrar-se em extinção pode, sim, evidenciar um “aumento
infindável” de insuficiência financeira, já que não haverá aportes de novos
contribuintes. A sustentabilidade do plano dependerá, quase que
exclusivamente, dos desembolsos realizados pelo Estado nesse período de
encerramento. Nessa linha, para fins de planejamento e como medida de
transparência, é importante que seja calculado e divulgado o montante de
recursos que serão direcionados a satisfazer as obrigações previdenciárias.
A partir do RREO, o Executivo sabe que, até o ano de 2092, terá que
desembolsar com o Plano Financeiro o valor de R$ 384,45 bilhões.
Já o demonstrativo enviado à Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho apresenta a insuficiência financeira anual do plano. Aqui, parte-se da
premissa de que o Estado aportará recursos anualmente e “zerará” a
insuficiência ano a ano.
Assim, conforme o demonstrativo em foco, caso o Estado seja
adimplente em todos os exercícios anteriores, no ano de 2092, terá que aportar
R$ 47,1 milhões ao plano.
Ademais, conforme consta nos esclarecimentos, o layout das duas
tabelas é o mesmo, diferenciando-se na última coluna quanto à forma de cálculo
da insuficiência financeira. Vale dizer: a partir dos dados constantes nas
primeiras colunas, é possível chegar a qualquer um dos resultados.
Em conclusão, o RREO e o demonstrativo enviado à referida
Secretaria de Previdência são documentos distintos, com objetivos igualmente
diferentes, sendo que a coexistência dos relatórios, na forma como se
apresentam atualmente, privilegia a transparência. Por esses motivos, constato
que a crítica tecida no relatório não se sustenta.
41) O Executivo Estadual foi instado a informar se “os valores de
saldo credor acumulado, constantes no item 1.7.3, são compostos
exclusivamente de créditos em virtude de exportações, ou se existem naqueles
saldos créditos acumulados devido à aplicação do instituto do não-estorno do
crédito para saídas isentas ou com base de cálculo reduzida”. A Unidade Técnica
argumentou que “caso positivo, a não segregação dos créditos acumulados em
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O RREO demonstra a insuficiência financeira do Plano Financeiro até
a sua “extinção” (falecimento do último aposentado ou pensionista), ou seja,
apresenta todos os valores que o Estado terá que despender até o término do
plano. Ele tem por objetivo informar sobre a sustentabilidade da Previdência em
longo prazo, subsidiando as tomadas de decisão do Governo.
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Conforme pontuado pelo Gestor “os saldos credores acumulados não
apresentam apenas os valores referentes a acúmulo de créditos decorrentes das
saídas imunes de exportação. O campo atual de saldo credor acumulado não
possui separação quanto à origem dos créditos, sendo necessária realização de
auditoria para que seja possível identificar a motivação do acúmulo”.
Foi referido que a “avaliação de inclusão ou não de não estorno é tão
complexa quanto a de concessão do benefício fiscal em si”, tendo sido
exemplificadas as seguintes hipóteses:
a) Zona Franca de Manaus e outras Zonas de Livre Comércio, BEFIEX
- As saídas para essas zonas extrafiscais acabam equivalendo a uma
“desinternação” da mercadoria, pois possuem finalidade de
exportação. Se a mercadoria for novamente internada no território
nacional ou invés de ser exportada, o estado de origem tem direito de
cobrar o imposto que foi isentado.
b) Livro III, art. 105, parágrafo 4º, saídas de produtos farmacêuticos,
para efeito de ST – é um ajuste indireto da margem de substituição
tributária para adequar à realidade de margem do RS, não possível de
ser alterada diretamente na tabela.
c) Órgãos diplomáticos – atende a Convenção de Viena sobre Relações
Diplomáticas de 1961 e a Convenção de Viena sobre Relações
Consulares de 1963.
d) Fornecimento a órgãos públicos – tem a finalidade de redução de
preço para aquisições do próprio governo.
e) Benefícios que são dados por outros estados – guerra fiscal.

Por fim, registrou-se que “quanto ao fornecimento dos termos de
acordo de transferência de saldo credor, como apontado no item 1.7.3, informase que não há óbice, no entanto, há necessidade de repasse de responsabilidade
de sigilo aos solicitantes. A verificação de cumprimento é feita a cada liberação
solicitada, que não são automáticas e necessitam de avaliação na delegacia de
jurisdição do contribuinte”.
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virtude de exportações daqueles devido às hipóteses de não estorno vinculadas
a saídas isentas ou com base de cálculo reduzida traduz uma ideia imprecisa
acerca das possibilidades legislativas do Estado do Rio Grande do Sul
relativamente a esses créditos acumulados – enquanto os decorrentes de
exportação o RS não tem influência legislativa, os demais são passíveis de
revisão pelo Estado mediante revogação de hipóteses de não-estorno do crédito
fiscal” (item 1.7.4.2.1).
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42) Constou no relatório que “permanecem em vigor no art. 35 do
Livro I do RICMS, vinculados a desonerações por meio de isenção e redução de
base de cálculo, dispositivos que permitem o não estorno do crédito fiscal, a
despeito das saídas não terem sido total ou parcialmente tributadas. Em
decorrência dessas regras os valores de desoneração efetivos por meio de
Isenções e Reduções de Base de Cálculo podem ser superiores aos divulgados no
Demonstrativo de Desonerações Fiscais da Receita Estadual” (itens 1.7.4.2.1.2 e
1.7.4.2.2).
De acordo com o Administrador, “muitos contribuintes, (mal)
interpretando essa disposição legal, pretendem manter, indiscriminadamente, o
crédito do imposto incidente sobre as aquisições de insumos agropecuários
(comumente adquiridos fora do Estado), mesmo revendendo os respectivos
produtos ao abrigo da regra isentiva do artigo 9º, incisos VIII e IX, do Livro I do
Regulamento do ICMS (RICMS)”. Referiu que a pretensão dessa grande massa de
contribuintes vem encontrando ressonância na jurisprudência do Tribunal de
Justiça e alcançou guarida em precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
onde a matéria ainda é controvertida. Informou que, entre os julgados do STJ, há
(i) os que não enfrentam o mérito da discussão, (ii) aqueles que acolhem a tese
dos contribuintes e (iii) os que abrigam a tese do Estado (posição minoritária).
Assim, como apontado pela equipe de auditoria, os valores efetivos
de desoneração referentes a isenções e reduções de base de cálculo podem
realmente ser superiores aos divulgados no demonstrativo de desonerações
fiscais da Receita Estadual. Entretanto, é compreensível que tal documento seja
elaborado a partir do conjunto de interpretações defendidas pelo Executivo (as
quais, aliás, são compatíveis com aquelas sustentadas pela Unidade Técnica) e
que acabe se divorciando da realidade em razão de decisões judiciais
supervenientes, sobre as quais não há ingerência da Administração Estadual a
respeito.
Dessa forma, aqui também sou pela determinação de
acompanhamento da matéria por parte da Direção de Controle e Fiscalização.
44) Os incisos XCVI, CVI, CVII, CLVIII, CLXVIII, CLXIX, CLXXIV, CLXXV,
CLXXVI e XI(A) do artigo 32 do Livro I do RICMS dispõem a respeito da
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Embora seja possível ampliar, no particular, os mecanismos de
transparência, conforme frisado pelo Serviço Técnico, tenho por esclarecido o
presente ponto, sendo suficiente, in casu, a emissão de determinação à Direção
de Controle e Fiscalização – DCF, no sentido de que promova o
acompanhamento da matéria a partir das informações aqui transcritas.
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No particular, anuncio, desde já, que acolho as razões apresentadas
pelo senhor Governador. O fato de a emissão de nota fiscal eletrônica ainda não
ser obrigatória para todos os produtores rurais não significa que o documento
não seja emitido. Aliás, existe obrigação no sentido de que os contribuintes que
recebem mercadorias de produtores ou não contribuintes emitam o documento
fiscal eletrônico referente à entrada desses itens (art. 26, I, e 26-A, I, Livro II,
RICMS). E, como bem pontuado nos esclarecimentos, “a verificação de
veracidade da emissão das notas de entrada ocorre assim como a de veracidade
de emissão de notas de saída, em procedimentos de fiscalização”. Ou seja, as
possíveis irregularidades poderão ser desveladas no curso das atividades de
fiscalização levadas a efeito pela Secretaria da Fazenda.
48) Consoante a Unidade Técnica, “na esteira da LC nº 160/2017
foram introduzidos dispositivos no RICMS/RS, já praticados por outro Estado da
Região Sul, todavia sem que tenha sido editada Lei específica para a entrada em
vigor das desonerações, o que fere o § 6º do art. 150 da Constituição Federal”
(itens 1.7.4.2.4 e 1.7.4.2.5).
49) Na mesma linha, criticou-se que “foram concedidas desonerações
fiscais no âmbito dos institutos da isenção e da redução de base de cálculo,
derivadas da celebração de Convênios no CONFAZ, porém sem a posterior
edição de lei específica, tampouco decreto legislativo, conforme exige o
mandamento constitucional do § 6º do art. 150 da Carta Magna” (itens
1.7.4.2.5.1.1 e 1.7.4.2.5.1.2.4).
50) O Poder Executivo foi ainda instado a comprovar a existência de
controle sobre apreciação e aprovação, pela Assembleia Legislativa, das
concessões de benefícios fiscais praticadas na esteira do artigo 58 da Lei
Estadual nº 8.820/1989, indicando de que forma é ratificado o ato (se por lei ou
decreto legislativo), bem como a listar as desonerações fiscais eventualmente
praticadas por outra unidade federativa que orientaram a utilização da
possibilidade aventada na citada norma em relação aos dispositivos do Livro I
do RICMS exemplificativamente listados: RICMS, Livro I, artigo 32, incisos XI,
XXVI, XXXVI, LXIII, LXXI, LXXVI, LXXXII, LXXXVIII, CVI, CVII, CXXVI, CXXXV, CXLI,
CLXVII e CLXXVI (itens 1.7.4.2.5.1.2.2 e 1.7.4.2.5.1.2.4).
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concessão de crédito presumido na entrada nos casos em que os insumos foram
produzidos/criados no Estado do Rio Grande do Sul. Segundo a equipe técnica,
em que pese seja positiva a ação em prol do setor primário gaúcho, “há
dificuldades inerentes a essas regras no que diz respeito ao controle da efetiva
aquisição dos insumos locais, em especial pelo fato de a nota de produtor rural
não adotar o modelo eletrônico” (item 1.7.4.2.3.1.1).
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Quanto aos tópicos 48, 49 e 50, reconheço, desde logo, que o tema
neles abordado é complexo e controvertido.

Não obstante, também consta, no citado § 6º do artigo 150, a
seguinte locução: “sem prejuízo do disposto no artigo 155, § 2º, XII, g”. Nesse
dispositivo, a Constituição estabelece que cabe à lei complementar regular a
forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções,
incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados no que diz respeito
ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação. Atualmente, a “deliberação conjunta” toma a forma de convênio
celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ,
órgão formalmente inserido na estrutura do Ministério da Economia, mas com
assento garantido aos titulares das respectivas Pastas estaduais11. Ou seja:
exige-se, para a instituição de desonerações relativas ao ICMS, convênio
celebrado no âmbito do CONFAZ.
A matéria, conforme determina a Carta da República, está
regulamentada pela Lei Complementar Federal nº 24/1975. No seu artigo 4º, a
norma estabelece a necessidade de o Poder Executivo editar decreto aderindo
ou não aos convênios celebrados (CONFAZ), admitindo-se a ratificação tácita no
caso de silêncio daquele Poder por prazo superior a 15 dias:
Art. 4º - Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação
dos convênios no Diário Oficial da União, e independentemente de
qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada Unidade da
Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios
celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta
de manifestação no prazo assinalado neste artigo.
§ 1º - O disposto neste artigo aplica-se também às Unidades da
Federação cujos representantes não tenham comparecido à reunião
em que hajam sido celebrados os convênios.
11

ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 145.
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As desonerações são inicialmente tratadas, na Constituição
Brasileira, em seu artigo 150, § 6º, que se traduz em uma regra geral sobre o
tema. Pelo referido dispositivo, “qualquer subsídio ou isenção, redução de base
de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as
matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição”. Em
outras palavras, a Carta da República condiciona a concessão de benesses fiscais
à edição de lei específica.

§ 2º - Considerar-se-á rejeitado o convênio que não for expressa ou
tacitamente ratificado pelo Poder Executivo de todas as Unidades da
Federação ou, nos casos de revogação a que se refere o art. 2º, § 2º,
desta Lei, pelo Poder Executivo de, no mínimo, quatro quintos das
Unidades da Federação.
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Nessa esteira, suscitaram-se questionamentos sobre a necessidade,
além da aprovação do convênio no CONFAZ e da ratificação do Poder Executivo
local, de edição de lei específica para concessão de desonerações de ICMS. Em
outras palavras: são cumulativas ou excludentes as regras dos artigos 150, § 6º,
e 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Carta Magna? E, nesse contexto, a Lei
Complementar nº 24/1975 foi recepcionada pela Constituição de 1988?
Para autores como Canotilho, Mendes, Sarlet e Streck12, em razão do
que dispõe o artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g” da Constituição, “a legalidade
viu-se integralmente excepcionada no âmbito do ICMS, tanto para conceder
quanto para revogar quaisquer isenções em vigor fundadas em convênios”.13
No sentido contrário, Eduardo de Moraes Sabbag14 refere que:
Em uma perspectiva crítica, é fácil perceber que o convênio de ICMS
não se confunde com a “lei”, nem o CONFAZ com um “órgão do
Legislativo”. Assim, os integrantes de tal Conselho – geralmente
Secretários de Fazenda ou de Finanças – não podem, a pretexto
dispor sobre isenções de ICMS, “legislar” a seu respeito no lugar do
Poder Legislativo de cada Estado e do Distrito Federal.
Tais convênios apenas integram o processo legislativo necessário à
concessão dessas desonerações tributárias, que exsurgem, sim,
jurídica e validamente, com o decreto legislativo ratificador do
convênio interestadual, somente passando a valer como direito
interno dos Estados e do Distrito Federal depois da ratificação.

De acordo com o autor, Alcides Jorge Costa, Geraldo Ataliba e Roque
Antônio Carrazza compartilham a citada postura crítica.15
CANOTILHO, José Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio
Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1722.
13 No mesmo sentido: “A sistemática estudada configura a única exceção à regra segundo a qual
os benefícios fiscais somente podem ser concedidos por lei, não sendo possível a adoção de
procedimento semelhante para outros tributos além do ICMS.” (ALEXANDRE, Ricardo. Direito
Tributário Esquematizado. São Paulo: Método, 2014, pp. 145 e 146).
14 SABBAG, Eduardo de Moraes. Limites Formais à Concessão de Incentivos Fiscais. In:
MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais. São Paulo: Malheiros:
2015, p. 118.
12
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Não há qualquer referência, na lei, sobre eventual submissão da
matéria à apreciação do Poder Legislativo Estadual.
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ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
§ 2º DO ART. 2º E ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N. 24/75.
NORMAS ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DE 1988. CABIMENTO DA
ADPF. ICMS. EXIGÊNCIA DE UNANIMIDADE ENTRE OS ENTES
FEDERADOS REPRESENTADOS NO CONFAZ PARA A CELEBRAÇÃO
DE CONVÊNIO CONCESSIVO DE BENEFÍCIO FISCAL. RATIFICAÇÃO
POSTERIOR DO ACORDO POR DECRETO LOCAL. EFETIVIDADE DO
DISPOSTO NA AL. G DO INC. XII DO § 2º DO ART. 155 DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. RECEPÇÃO DAS NORMAS IMPUGNADAS
PELO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL VIGENTE. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E
DEMOCRÁTICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL JULGADA IMPROCEDENTE. (ADPF 198, Relator(a):
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020)

Porém, o placar – 5 votos pela improcedência e 4 votos pela
procedência da ação17 – reforça que a matéria permanece polêmica.
De qualquer forma, e na linha de outros julgados da mesma Corte, é
possível extrair do ordenamento jurídico interpretação segundo a qual, muito
embora as regras previstas na legislação complementar em foco, os ajustes
formulados no âmbito do CONFAZ não dispensam a participação do Poder
Legislativo no processo de desoneração do ICMS.
Na decisão a seguir transcrita, o Supremo, novamente exercendo o
controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, e valendo-se, ao que se
infere, da técnica da “interpretação conforme”, se posicionou no sentido de que
o artigo 4º da Lei Complementar nº 24/1975, ao estabelecer a necessidade
ratificação do convênio (ainda que tácita) pelo Poder Executivo, não o exclui da

SABBAG, Eduardo de Moraes. Limites Formais à Concessão de Incentivos Fiscais.
In:MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais. São Paulo:
Malheiros: 2015, p. 118
16 Julgamento em 18-08-2020, publicação em 06-10-2020.
17 Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a arguição de descumprimento de
preceito fundamental, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Edson Fachin,
Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Não participou deste julgamento o Ministro
Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020.
15
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Tais questionamentos foram reiteradas vezes submetidos ao crivo do
Supremo Tribunal Federal. Recentemente16, aquela Corte, na Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 198, ou seja, em controle abstrato
e concentrado de constitucionalidade, entendeu pela recepção da Lei
Complementar nº 24/1975:
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apreciação do Parlamento. Assim decidiu levando em consideração a regra geral
posta na primeira parte do § 6º do já citado artigo 150 da Constituição.

No âmbito do Rio Grande do Sul, a matéria é regulamentada pela
Constituição Estadual (art. 141), pela Lei nº 8.820/1989 (art. 28) e pelo
Regimento Interno da Assembleia Legislativa (art. 128), a saber:
CE, Art. 141 – A concessão de anistia, remissão, isenção, benefícios e
incentivos fiscais, bem como de dilatação de prazos de pagamento de
tributo só será feita mediante autorização legislativa. (Grifei.)
Lei nº 8.820/1989, Art. 28 – Dependem de convênios celebrados
nos termos da Constituição Federal, art. 155, § 2º, VI e XII, "g" e
da Lei Complementar nº 24, de 07/01/75:
I – a concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios
fiscais, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou
indireta, do ônus do imposto;
II – a fixação de alíquotas internas inferiores às fixadas pelo Senado
Federal para as operações e prestações interestaduais.
§ 1º – Para os efeitos do disposto no art. 4º da Lei Complementar
nº 24, de 07/01/75, os convênios celebrados nos termos do
"caput" serão submetidos, até o quarto dia subseqüente ao da
sua publicação no Diário Oficial da União, à apreciação da
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12. De acordo com o art. 4º da Lei Complementar nº 24/75, após
a celebração dos convênios, deve haver a sua ratificação,
expressa ou tácita, pelo Poder Executivo estadual ou distrital.
Esse dispositivo foi severamente criticado pela doutrina, por
aparentemente autorizar a desoneração tributária sem a
intervenção do Poder Legislativo, em afronta ao princípio da
legalidade tributária. A crítica é procedente, mas se baseia
apenas numa das possíveis interpretações do preceito, a de que
a ratificação pelo Poder Executivo estadual seria uma condição
necessária e suficiente para a concessão de incentivos frente ao
ICMS. Nada impede que se leia o preceito de modo diverso, à luz
dos ditames constitucionais, no sentido de que a ratificação pelo
Poder Executivo é apenas um pressuposto à instituição válida do
benefício, que ocorre mediante a edição de ato do Poder
Legislativo (lei ou decreto legislativo), em observância ao
princípio fundamental da legalidade tributária, inscrito no art.
150, I, e ratificado, na seara das desonerações, pelo art. 150, § 6º,
ambos da Constituição. (ADI 3936, Relator(a): Min. ROSA WEBER,
Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-243 DIVULG 06-11-2019 PUBLIC 07-11-2019 – excerto do voto
da Relatora, acolhido no particular por unanimidade) (Grifei.)
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Assembleia Legislativa, que deliberará e publicará o Decreto
Legislativo correspondente nos 10 (dez) dias seguintes ao
quarto dia antes referido.
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§ 3º – Na hipótese de o contribuinte ter optado por benefício fiscal ou
sistema especial de tributação concedido com fundamento nesta Lei
ou em convênio celebrado com outra unidade da Federação, o
retorno ao regime de tributação normal somente poderá ser efetuado
no 1º dia de um novo ano-calendário, devendo permanecer no regime
normal pelo menos até 31 de dezembro do mesmo ano. (Grifei.)
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Regimento Interno da AL, Art. 218. Os convênios e acordos em que o
Estado seja parte serão apreciados pela Assembleia Legislativa no
prazo de 30 (trinta) dias.
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§ 2º – Nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 24, de
07/01/75, não havendo deliberação da Assembleia Legislativa
no prazo referido no parágrafo anterior, consideram-se
ratificados os convênios.

§ 1º Excetuam-se do disposto no "caput" os convênios e/ou
acordos celebrados nos termos do art. 155, § 2.°, VI e XII, "g", da
Constituição Federal e da Lei Complementar Federal nº 24, de 07
de janeiro de 1975, não deliberados no prazo estabelecido no
§ 1.º do art. 28 da Lei nº 8.820, de 27 de janeiro de 1989, e os
previstos no art. 116, "caput" e § 2º, da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, que serão arquivados, após publicados no
Diário da Assembleia para conhecimento.
§ 2º Os convênios e acordos que estiverem tramitando há mais de 30
(trinta) dias na Assembleia serão arquivados ao final da sessão
legislativa, sendo previamente publicados no Diário da Assembleia
para conhecimento. (Grifei.)

Assim, segundo as mencionadas normativas, os convênios referentes
a desonerações de ICMS serão submetidos à apreciação do Parlamento, o qual
poderá ratificar expressamente o ajuste, por meio da edição de decreto
legislativo, ou fazê-lo tacitamente, se, no prazo assinalado pela lei, deixar de se
manifestar a respeito.
Aqui, como bem pontua a Unidade Técnica, instaura-se mais um
debate na doutrina e na jurisprudência: demanda-se lei formal para a ratificação
dos convênios, ou o decreto satisfaz a exigência? E mais: seria constitucional a
aprovação tácita?
Sobre a primeira hipótese, o STF, analisando a Lei Estadual
nº 8.820/1989, estabeleceu que a publicação de decreto legislativo, aliada ao
preenchimento de outros requisitos, “satisfaz à saciedade” a exigência
constitucional:

Embora o thema decidendum não esteja pacificado no âmbito do STF,
conforme registra a equipe de auditoria, o decisório antes colacionado, o qual
trata especificamente da legislação gaúcha, constitui certamente o norte a ser
seguido por esta Casa enquanto não sobrevenha decisão em sentido contrário.
Nesse particular, é também importante destacar que o próprio
Supremo, em muitos dos seus julgados, não restringe o alcance da expressão “lei
específica” (art. 150, § 6º, da CR) à “lei formal”, admitindo a satisfação do
requisito por meio de decretos legislativos e outros instrumentos “análogos”.

No mesmo sentido: TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. RESERVA LEGAL. LEI EM SENTIDO
ESTRITO NECESSÁRIA PARA CONCESSÃO DO INCENTIVO. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR
CONVÊNIO E POR RESOLUÇÕES ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DE 1988. SEPARAÇÃO DE
PODERES. ARTS. 19, III, §§ 1º E 2º DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 E 150, VI, §§ 3ºª E 6º DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Cabe ao Poder Legislativo autorizar a realização de despesas e a
instituição de tributos, como expressão da vontade popular. Ainda que a autorização
orçamentária para arrecadação de tributos não mais tenha vigência (´princípio da anualidade´),
a regra da legalidade tributária estrita não admite tributação sem representação democrática.
Por outro lado, a regra da legalidade é extensível à concessão de benefícios fiscais, nos termos
do art. 150, § 6º da Constituição. Trata-se de salvaguarda à atividade legislativa, que poderia ser
frustrada na hipótese de assunto de grande relevância ser tratado em texto de estatura
ostensivamente menos relevante. 2. Porém, no caso em exame, é incontroverso que o benefício
fiscal foi concedido com a anuência dos Legislativos local e estadual (Resolução 265/1973 da
Câmara Municipal e Resolução 1.065/1973 da Assembleia Legislativa). Portanto, está afastado o
risco de invasão de competência ou de quebra do sistema de checks and counterchecks previsto
no art. 150, § 6º da Constituição. Aplicação dos mesmos fundamentos que inspiraram o
RE 539.130 (rel. min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 022 de 05.02.2010). 3. “Isenções
tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas” (Súmula
544/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento.(RE 414249 AgR, Relator(a): JOAQUIM
BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 31/08/2010, DJe-218 DIVULG 12-11-2010 PUBLIC
16-11-2010 EMENT VOL-02431-01 PP-00069)
18
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Como se denota dos autos, o princípio da estrita legalidade
consubstanciado no art. 150, § 6º, da Constituição Federal, ao
contrário do que afirmado pela parte recorrente, está satisfeito
à saciedade. Em primeiro lugar, constato a existência de ratificação
do Convênio pelo órgão competente (no caso, o CONFAZ), em
obediência ao previsto na LC 24/75. Em segundo lugar, tem-se
presente a Lei Estadual 8.820/89, um ato jurídico normativo
concreto, específico. E, em terceiro lugar, o já referido Decreto
Legislativo 6.591/92, norma que consolida e viabiliza a benesse fiscal
em discussão. (RE 539130, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda
Turma, julgado em 04/12/2009, DJe-022 DIVULG 04-02-2010
PUBLIC 05-02-2010 EMENT VOL-02388-05 PP-00900 RTJ
VOL-00213-01 PP-00682 RDDT n. 175, 2010, p. 179-185 RT v. 99,
n. 895, 2010, p. 177-185 LEXSTF v. 32, n. 374, 2010, p. 227-241)
(Grifei.)18
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O fato é que, muito embora a compreensão do tema esposada pela
Supervisão da Casa e os apontamentos por ela realizados, o Governo tem
cumprido o que estabelece a legislação local, encaminhando à Assembleia os
convênios ratificados para apreciação. E, conforme exaustivamente
demonstrado, não há que se falar em normas manifestamente inconstitucionais.
Portanto, não vejo como censurar a atuação do Poder Executivo no particular.
De outro lado, na linha do que já foi pontuado neste voto, poder-se-ia
questionar, com efeitos prospectivos, a constitucionalidade da previsão
constante no § 2º do artigo 28 da Lei Estadual nº 8.820/1989 (repiso: versa
sobre a ratificação tácita dos convênios), sobretudo quando se considera o
exíguo prazo concedido àquele Poder para discussão e deliberação a respeito
das benesses ficais que lhes são submetidas a exame.
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. Convênio Confaz
69/2004. Substituição tributária. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do
STF. 4. Ratificação tácita do convênio pelo Legislativo estadual. Necessidade de reexame de
conteúdo fático-probatório e análise de legislação local. Súmulas 279 e 280. 5. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega
provimento. (RE 580788 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
02/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014)
20 “Este tema tem sido maltratado pela jurisprudência. A despeito de sua evidente importância
no contexto da federação, é dos problemas que tem recebido menor cuidado. A propósito de
questões emergentes dessa temática (o a elas ligadas) é que se tem praticado as mais
repugnantes violações constitucionais. As isenções e os convênios têm servido de pretexto, ou
ocasião, para todo tipo de omissão ou mesmo de agressão ao que de mais sagrado e fundamental
se encerra no Texto Constitucional. A esse propósito o Judiciário tem sido negligente e até
conivente com as ofensas constitucionais mais graves, vidas quer do Legislativo nacional, quer
dos Executivos estaduais; as Assembleias Legislativas estaduais tem brilhado pela omissão [...]”
(ATALIBA, Geraldo. “Convênios Interestaduais”. Revista de Direito Público, Ano XVI, nº 67,
Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: julho/setembro, 1983, p. 47).
21 MOREIRA, Bernardo Motta. A Participação do Poder Legislativo na Ratificação dos
Convênios de ICMS: A Evolução da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Disponível em: http://revistasgraduacao.una.emnuvens.com.br/rej/article/view/78/84. Acesso
em 09 jul. 2020.
19
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Quanto à ratificação tácita, a matéria é ainda mais polêmica19.
Conforme destacado por Bernardo Motta Moreira, “na prática, há diversos
Estados em que a internalização dos convênios firmados no CONFAZ se dá por
meio de simples decreto do Poder Executivo, ao passo em que outros são
aprovadas leis para tal”. O autor explica, na linha do que referi, que “a
indefinição quanto aos procedimentos se dá em boa parte por um certo
conformismo da doutrina da prática generalizada de ratificações por meros atos
do Executivo num contexto de ‘guerra fiscal’ instalado no país, além do fato de
que o tema não tem grande apelo judicial, dado o baixo interesse dos
contribuintes em suscitar a inconstitucionalidade dos convênios por falta de
ratificação do Poder Legislativo, afinal deles se beneficiam20”.21
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Assim, cabe ao Poder Legislativo Estadual se posicionar formalmente
sobre os projetos a ele remetidos acerca dos convênios referentes ao ICMS. E
que, nesse processo, se assegure a mais ampla transparência nas discussões e
deliberações a respeito.
65) O Banrisul celebrou convênios com entidades públicas do Rio
Grande do Sul, segundo os quais as mesmas deveriam efetuar o desconto em
folha de pagamento das parcelas dos empréstimos (crédito consignado) e
repassar os valores à instituição financeira. A equipe relatou, a partir de dados
oriundos do Banco Central do Brasil, que, em diversas ocasiões, as entidades
deixaram de repassar os valores dentro dos prazos previstos, configurando
assim violação do disposto no artigo 29, inciso III e § 1º, c/c o artigo 32 da Lei
Complementar Federal nº 101/2000. Concluiu que a prática configura um
financiamento do Banrisul ao Estado do Rio Grande do Sul. Conforme consta no
relatório, são cerca de R$ 50 milhões repassados com até 43 dias de atraso, para
além de outros repasses, envolvendo instituições diversas, o que aumenta ainda
mais esse montante (item 4.4.1.1).
Acolho a manifestação do Administrador, no sentido de que a
demora na quitação dos empréstimos consignados decorreu diretamente do
atraso no pagamento da folha, o que justifica a ocorrência destacada pela
equipe. De fato, os descontos consignados dependem invariavelmente do
recebimento da remuneração pelo servidor. E, como bem pontuado nos
esclarecimentos, os vencimentos e os subsídios possuem caráter alimentar, de
modo que as retenções em referência só poderiam ocorrer quando do
pagamento integral da remuneração.
IV – Outrossim, tenho que são parcialmente procedentes os seguintes
apontamentos, também aqui sem prejuízo das recomendações e determinações
contidas na parte dispositiva do presente voto:
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De fato, entendo de extrema relevância a participação do Parlamento
no processo de concessão de desonerações no âmbito do ICMS, a fim de que
este, com sua legitimidade democrática, avalie todos os aspectos incidentes e
lhes dê a máxima publicidade. Embora seja utilizado para fins de regulação na
economia, cuida-se de tributo com característica preponderantemente fiscal,
sendo responsável pela maior fatia da arrecadação do Estado e de parcela
significativa da receita dos Municípios (aliás, quanto a estes últimos, seu
inequívoco interesse é outro componente a demandar uma criteriosa análise da
matéria por parte da Assembleia).
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pela Autoridade, sobretudo aquelas implementadas em janeiro de 2020, embora
não elidam a totalidade do apontamento, devem ser consideradas por este
Tribunal.
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8) De acordo com o relatório, a existência de saldos em Depósitos de
Terceiros, no Passivo Circulante, referentes às contribuições previdenciárias
retidas dos servidores, indica a pendência de repasses ao Instituto de
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS (Regime Próprio de
Previdência – RPPS). Foi referido que o saldo de depósitos das contribuições dos
servidores ao Fundo Previdenciário – Fundoprev passou de R$ 28 milhões em
2018 para R$ 34 milhões em 2019. Esse montante não foi capitalizado em razão
da ausência do repasse, gerando prejuízos ao equilíbrio financeiro e atuarial do
mencionado Fundo (item 1.25).
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3) Apontou-se que os pagamentos sem prévio empenho, na maior
parte, relativos a precatórios, requisições de pequeno valor e outras
condenações judiciais, registrados no Ativo Circulante/Outros Créditos a
Receber e Valores a Curto Prazo, nas contas Devedores, Responsáveis e
Sequestros Judiciais, ocorrem em desacordo com o estabelecido na Lei Federal
nº 4.320/1964 e no inciso II do artigo 167 da Constituição (itens 1.4.4 e 3.1.1.5).
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10) Foram consignadas pendências de repasses das contribuições
patronais empenhadas ao Fundoprev, registradas no Balanço Patrimonial do
Estado, em Restos a Pagar Processados, no total de R$ 45,7 milhões, em
31-12-2019 (item 1.25.1).
13) Conforme a equipe de auditoria, não houve empenhamento de
R$ 20,1 milhões referente às contribuições patronais (competência de 2019) ao
Fundo de Assistência à Saúde – FAS. Esses valores dizem respeito às pensões
vinculadas a servidores falecidos do Poder Executivo. Além disso, constatou-se
atraso na execução mensal de valores empenhados (item 1.26.1).
14) Foi registrado, na linha do aponte anterior, e quanto à falta de
regularidade dos repasses das contribuições patronais empenhadas ao Fundo
de Assistência à Saúde – FAS, que houve aumento significativo do saldo
acumulado em Restos a Pagar (de R$ 199,3 milhões em 30-01-2020). A
Administração Direta do Poder Executivo, com R$ 191,6 milhões (96,14%), foi a
maior responsável pela falta de pagamento dos valores empenhados com a
contribuição patronal ao IPE Saúde (item 1.26.1).
Analiso, de forma conjunta, os apontes 8, 10, 13 e 14.

Entendo que tal sistemática não enseja objeções, pois atende ao
princípio da razoabilidade e encontra amparo nos ditames constitucionais
(art. 41, § 2º, da Carta Gaúcha) e legais regentes da matéria (sobretudo o art. 4º
da Lei Estadual nº 12.066/2004). Assim, no caso, acolho as razões apresentadas
pelo senhor Governador.
De outro lado, não havendo elementos, nos autos, que permitam
quantificar o impacto dos “atrasos salariais” no adimplemento das obrigações
previdenciárias, e considerando as medidas anunciadas (especialmente quanto
ao item 13), é de se reconhecer a elisão parcial dos apontes. No particular, cabe
determinação à Direção de Controle e Fiscalização que aprofunde o exame da
matéria e acompanhe o cumprimento das providências corretivas informadas.
15) De acordo com a Unidade Técnica, os recursos do Fundo de
Assistência à Saúde, historicamente, vêm sendo utilizados para financiar outras
atividades do IPERGS. Foi referido que os saldos bancários registrados no
Balanço do Fundo em 2019 não condizem com os resultados orçamentários
acumulados desde a sua criação, em julho de 2004. Registrou-se que, enquanto
o total acumulado da execução orçamentária foi de R$ 573,5 milhões, houve
acréscimo de apenas R$ 191,1 milhões no saldo bancário do FAS. E que,
tomando-se apenas o exercício de 2019, houve uma diferença a maior de
R$ 13,9 milhões nos saldos bancários em relação ao resultado orçamentário, o
que significaria uma devolução ao FAS deste valor (item 1.26.1).
O Responsável argumentou que, no período de 2003 a 2010, além de
os relatórios contábeis serem distintos dos atuais, iniciaram-se os sequestros
judiciais operados através do Banco Central. Referiu que, em que pese a
segregação das áreas de saúde e previdência, ambas operavam à época sob o
mesmo CNPJ, dificultando, assim, o controle. Relatou sobre a adoção de um novo
modelo a partir da Lei Estadual nº 15.404/2019, regulamentada pela Instrução
Normativa da CAGE nº 08/2019. Por fim, disse haver um saldo de recursos
próprios não executados à conta de depósitos judiciais no montante de
R$ 47.140.392,26.
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As referidas inconformidades têm sua gênese notadamente nos
atrasos dos pagamentos efetuados aos servidores, ativos e inativos, e
pensionistas. De fato, conforme pontuado pelo Gestor “as obrigações
previdenciárias do Poder Executivo foram adimplidas conforme a satisfação da
folha líquida do funcionalismo”, o que impactou tanto os repasses das
contribuições retidas das remunerações, pensões e aposentadorias quanto o
adimplemento da quota patronal.
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Muito embora a edição das citadas normativas tenha ocorrido ao
final do exercício examinado, impedindo a aferição de sua eficácia, entendo que
as providências adotadas podem ser ponderadas em favor do Administrador.

Ao analisar os esclarecimentos prestados, a Supervisão manifestouse nos seguintes termos:
Primeiramente, o Executivo detalhou que, dentro dos valores
indicados por esta Equipe Técnica como transferências a municípios,
nas modalidades 40 e 41, totalizando R$ 1,05 bilhão em empenhos no
exercício de 2019, encontra-se a subfunção 0302 – Assistência
hospitalar/ambulatorial, a qual se refere ao Programa Incentivo aos
Hospitais, cujo destinatário final é a Instituição de Saúde e o repasse é
realizado ao Fundo Municipal de Saúde (modalidade 41), por ser o
município gestor da Saúde e contratante da Instituição.
Na sequencia, o Estado referiu que a conta Obrigações Pendentes de
Execução Orçamentária possui respaldo na Instrução Normativa
CAGE 07/2016 e, ao final de cada exercício, a SES informa a CAGE
sobre o total de passivos para registro.
Também informou que, em 2020, relativamente à forma de
apresentação, mensuração e controle das dívidas, haverá um esforço
na busca de maior evidenciação e transparência dessas transações a
partir de informações mais precisas obtidas junto à Secretaria da
Saúde.
São informadas as tratativas efetuadas pelo Executivo para quitação
das dívidas com os fundos municipais de saúde, como aqueles
passivos que se encontram empenhados e não pagos, inscritos em
restos a pagar, no valor de R$ 216 milhões, que foram parcelados em
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29) O Rio Grande do Sul possui uma dívida com os Fundos
Municipais de Saúde que remonta ao exercício de 2013. São valores de diversos
programas locais, pactuados em Comissão Intergestores Bipartite – CIB, sendo
parte empenhada, e outra não, por ausência de disponibilidade orçamentária,
contabilizada na conta 2.1.8.9.1.98.01.0509 – Obrigações Pendentes de
Execução Orçamentária. De acordo com a equipe, constatou-se que os
lançamentos contábeis da conta obrigações pendentes de execução
orçamentária não permitem maior detalhamento dos valores, como a separação
entre dívidas com hospitais e Municípios, ou a identificação da competência de
cada uma, ou a qual credor se referem (item 2.4.4).
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De outro lado, conforme registrado pela equipe, há ainda pendências
de conciliação que devem ser verificadas e solucionadas, fato que não restou
satisfatoriamente esclarecido na peça de defesa. Em conclusão, deve a matéria
permanecer sob exame da Unidade Técnica.
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16 vezes a contar de junho de 2019, encerrando-se em setembro de
2020.

Portanto, reconhece-se o esforço do Executivo no sentido de
melhorar a contabilização e evidenciação dos valores das dívidas com
os fundos municipais de saúde, bem como, verifica-se o empenho
estadual para quitar as dívidas com os fundos municipais de saúde,
no entanto, no que concerne ao exercício de 2019, tais problemas
continuaram vigentes, mantendo-se, assim, o aponte.

Acolhendo quase que integralmente as citadas alegações, entendo
que os esforços empreendidos pelo Administrador devem ser reconhecidos.
Assim, concluo que os esclarecimentos e as medidas corretivas anunciadas,
mesmo que, quanto a estas, seus efeitos não tenham sido sentidos ainda em
2019, elidem parcialmente o apontamento.
Não obstante, sou pelo acompanhamento da matéria pelo Corpo
Técnico deste Tribunal, a fim de que confirme se houve a concretização das
medidas corretivas anunciadas.
39) A Lei Estadual nº 14.982/2017 autorizou a extinção de
fundações de direito privado da Administração Pública Indireta do Estado do
Rio Grande do Sul, quais sejam: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul –
FZB, a Fundação de Ciência e Tecnologia – CIENTEC, Fundação de Economia e
Estatística Siegfried Emanuel Heuser – FEE, Fundação Piratini, Fundação para o
Desenvolvimento e Recursos Humanos – FDRH e Fundação Estadual de
Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN. Questionou-se quanto à
existência de um plano de transição, a fim de, por um lado, se viabilizar o
acompanhamento da matéria e, de outro, garantir a continuidade dos serviços
prestados à sociedade (item 5.3.2).
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É informado que, quanto à mensuração e detalhamento da dívida da
SES com os municípios, o Fundo Estadual efetua registro contábil no
sistema de Finanças Públicas do Estado, sem a liberação
orçamentária, forma encontrada pelo FES para um efetivo controle
das pendências sem disponibilidade orçamentária. Em reunião com a
SEFAZ, foi solicitada a implantação de um sistema para registro das
pendências, e, assim, dar maior transparência às efetivas pactuações,
contratações e execuções.

Página da
peça

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

Bem como, foi citada a aprovação da Lei nº 15.448 de 13-02-2020,
que dispõe sobre a quitação de dívidas do Estado mediante dação em
pagamento de bens imóveis – PROGRAMA DAÇÃO. Conforme referido
pelo Executivo, o programa está em plena operação e dezenas de
processos administrativos já tramitam junto à Secretaria da Saúde e
no âmbito do Departamento do Patrimônio Público Estadual.
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Em seus esclarecimentos, a Autoridade informou que as atribuições
desses entes foram ou estão sendo incorporadas às competências de órgãos
integrantes da Administração Direta.

45) Apontou-se que parte das regras colocadas no artigo 32 do Livro
I do RICMS/RS (incisos XI, alínea “c”, LXIX e LXXVI) permite a apropriação de
crédito presumido nas hipóteses de transferência entre estabelecimentos da
mesma empresa, o que pode resultar na redução de arrecadação ao Estado
através de fatos que não configuram operação comercial de venda (item
1.7.4.2.3.1.2).
Conforme se depreende da peça técnica, a crítica centrou-se no fato
de que a regulamentação do ICMS hoje vigente confere espaço para a prática de
possíveis ilegalidades pelos contribuintes, consistente em simulações de
transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa com
objetivo de gerar créditos presumidos. Essas ocorrências, em última análise,
poderiam implicar redução na arrecadação.
Na peça de defesa, o Gestor explicou, relativamente a uma das três
hipóteses normativas referidas pelo Corpo Técnico (alínea “c” do inc. XI do
art. 32 do Livro I do RICMS), que tais simulações são extremamente
improváveis, pelos motivos que alinhavou.
Quanto ao particular, verifico que, de fato, não foram identificadas
situações concretas de descumprimento da legislação referida e,
consequentemente, prejuízos ao erário. De igual modo, sabe-se que, configurada
uma irregularidade – nos casos em que o contribuinte adotar interpretação
diferente daquela considerada como correta pelo Fisco e recolher valor inferior
ao devido – a situação poderá ser identificada, por meio das rotinas de
fiscalização da Secretaria da Fazenda, e revertida através do lançamento de
ofício.
Sem embargo, entendo válido o quanto anotado pelos Auditores da
Casa como contribuição ao eventual aprimoramento dos processos respectivos.
Por assim, justifica-se que a matéria continue a ser acompanhada pela Unidade
Técnica, o que possibilitará o aprofundamento do respectivo exame.
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Não obstante, ainda que, ao menos no plano formal, a questão esteja
aparentemente equacionada, não há dúvidas de que merece ter seu exame
aprofundado pela Direção de Controle e Fiscalização. Deveras, transcorridos
mais de três anos da extinção das entidades, é imprescindível que se verifique se
os cometimentos reservados às antigas fundações estão sendo desempenhados
de forma adequada, ou se houve algum prejuízo à continuidade e à qualidade
das entregas devidas à sociedade.

Em resumo, o Gestor explicou que os valores relativos ao recurso
orçamentário “298 – salário educação-municípios” encontram-se adimplidos,
em que pese a contabilidade ainda não reconhecer a baixa do passivo. Informou
que as diferenças observadas são decorrentes de acionamentos judiciais
individualizados. Foi também esclarecido que “alguns cumprimentos foram
sanados à conta de recursos livres” e que “as ações judiciais que tratavam do
assunto estão extintas”.
Ao analisar os esclarecimentos, a equipe concluiu que “é necessária
uma análise mais profunda para verificar as alegações do Gestor, e caso sejam
confirmadas, deve-se efetuar os devidos ajustes contábeis para dar baixa ao
passivo constante”. Considerando, de um lado, as justificativas apresentadas e,
de outro, a confirmação de inconsistências contábeis, resta o aponte
parcialmente mantido, sendo necessário o aprofundamento da matéria pela
Direção de Controle e Fiscalização, conforme aventado pelo próprio Corpo
Técnico.
64) Solicitaram-se esclarecimentos quanto às medidas adotadas pelo
Executivo em relação ao requerimento de transferência das instalações da
Reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS, conforme os
termos do Ofício nº 219/2019/GAB/Reitoria/UERGS, de 20 de agosto de 2019,
dirigido à Subsecretaria do Patrimônio do Estado do RS (item 2.2.1.2.1).
O senhor Governador destacou a complexidade do tema, tratado em
diversas reuniões e expediente administrativos. Referiu que já foram indicados
imóveis dominicais para análise da UERGS. Quanto às antigas instalações da
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59) Segundo o relatório, “a partir de 2004, a distribuição do SalárioEducação, da parcela que compete aos Municípios, passou a ser repassada
diretamente para esses, não transitando pela contabilidade do Estado, existindo,
entretanto, valores a empenhar e valores a pagar relativos ao período 1998 a
2003. Em 2011, o Estado pagou parte dos atrasados aos Municípios (R$ 312
mil), um valor significativamente inferior ao montante regularizado em 2010
(R$ 11,9 milhões). No exercício de 2012, novamente o volume de pagamentos
(R$ 110 mil) foi muito abaixo dos valores anuais pagos desde 2004 e, a partir de
2013, não foi mais efetuado nenhum repasse do montante do Salário-Educação
devido aos Municípios. Da quantia ainda não empenhada e dos valores inscritos
em Restos a Pagar anulados em 2013, resta ser repassado o montante de
R$ 52,5 milhões da quota Municípios/Salário-Educação, procedimento que pode
vir a comprometer uma série de projetos municipais na área de educação, vindo
a se configurar em retenção indevida de recurso previsto na Constituição, cuja
distribuição está regulamentada na Lei nº 9.766/1998 e Lei nº 11.126/1998,
situação esta agravada sobremaneira nos últimos exercícios” (item 2.1.2.2).
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CIENTEC, informou que a possibilidade do seu aproveitamento também tem
sido objeto de debate nas mais variadas instâncias governamentais.

Em seus esclarecimentos, o Responsável relatou as medidas
corretivas já implementadas e as previstas para os próximos exercícios. No
particular, adoto a manifestação da Unidade Técnica, concluindo estar
parcialmente elidido o apontamento:
A análise realizada pelo Órgão técnico revelou oportunidades de
aperfeiçoamento a partir de deficiências por omissão e limitações
operacionais (funcionalidades, acessibilidade ou usabilidade). Em
relação a estes aspectos, os esclarecimentos evidenciam tanto a
implementação de medidas que atendem ao indicado, quanto a
sinalização de medidas futuras cujas ações encontram-se em curso.
No que se refere às limitações de instrumentos de consulta sobre
licitações, os esclarecimentos prestados concentram-se em informar
mudanças previstas para o “novo portal de transparência” previsto
para o final de 2020.
Quanto à disponibilização de informações e relatórios referentes aos
pedidos de acesso a informações, os argumentos trazidos restringemse a indicar relatórios estatísticos sobre dados quantitativos
referentes aos pedidos. Informações sobre os pedidos em seu
conteúdo não estão presentes.
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67) O estudo diagnóstico nos portais de transparência elaborado por
este Tribunal em 2015 sobre os sítios institucionais de órgãos e entidades do
Poder Executivo Estadual, sendo cinco secretarias, quatro sociedades de
economia mista e duas autarquias, foi atualizado em 2019. Segundo a equipe, o
recorte de análise realizado revela importantes oportunidades de
aperfeiçoamento nas práticas de transparência em face das sensíveis lacunas
observadas em relação aos portais e à observância dos parâmetros da Lei de
Acesso à Informação, especialmente quanto a: (i) informações sobre licitações,
dispensas e inexigibilidades; (ii) acesso aos termos de contratos e aditivos;
(iii) disponibilização de informações e relatórios referentes aos pedidos de
informação; (iv) classificação e desclassificação de informações sigilosas;
(v) dados sobre remuneração, nos termos do que preconiza a lei; e
(vi) demonstração de andamento de programas e projetos. Ao final, os
Auditores frisaram que a transparência impacta potencialmente em outros
objetivos expressos no Mapa Estratégico de Governo 2019–2020 (item 6.4).
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No particular, entendo que foram prestados os esclarecimentos
requeridos. Não obstante, não tendo sido resolvida a ocorrência identificada
pela equipe, é de se manter o acompanhamento da matéria.

Relativamente ao item classificação e desclassificação sobre
informações sigilosas, foi observado o aperfeiçoamento da
ferramenta de consulta e a disponibilização de informações
correspondentes, presumindo-se a sua integralidade. Também
quanto à disponibilização de informações referentes à remuneração
dos servidores do Poder Executivo verifica-se a adequação aos
termos da lei. Não obstante isto, os esclarecimentos sugerem que a
publicação destes dados por órgãos de outros poderes dispensaria
esta ação no Portal de Transparência do Executivo. Entende-se,
todavia, que o senso de transparência pressupõe uma disposição da
administração de levar ao cidadão a informação sob as diferentes
formas e meios. Nessa linha, é razoável presumir que o cidadão
busque, primeiramente, informações sobre servidores do Executivo
no Portal de Transparência deste Poder.
No que tange à oportunidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de
transparência do poder Executivo referente ao acompanhamento de
programas e projetos, cumpre assinalar, que apesar das evidenciadas
e valorosas ações anunciadas nos esclarecimentos, os programas e
projetos a que se refere o relatório não diz respeito à expressão
orçamentária e financeira, eis que estes se extraem dos relatórios de
acompanhamento da correspondente execução, tampouco ao
conceito de projeto de obra ou serviço de engenharia. Trata-se aqui
de informações referentes aos programas e projetos estratégicos de
governo, aqueles destinados à consecução dos objetivos definidos no
Mapa Estratégico do Governo 2019–2022. Neste particular, pendente
de evidenciação à sociedade, em linguagem clara, objetiva e
consistente, informações que bem demonstrem a realização das ações
correspondentes.

Assim, concluo determinando à DCF que mantenha o tema inserido
como item de controle em suas rotinas de fiscalização.
68) Constou no relatório que a Carta de Serviços ao Usuário do Poder
Executivo do Estado do RS está disponível na internet, em observância ao que
dispõe o artigo 7º da Lei Federal nº 13.460/2017. Registrou-se que os quesitos
exigidos nos incisos I a VI do § 2º do já citado artigo 7º estão presentes em
distintos níveis de atendimento. No que se refere aos aspectos exigidos nos
incisos I a V do § 3º do mesmo artigo 7º – compromissos e padrões de qualidade
do atendimento –, verificou-se maior precariedade (item 6.5.1).
Novamente, transcrevo excerto da análise de esclarecimentos:
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Quanto ao acesso aos termos de contratos e aditivos, não se observa a
adoção de medidas saneadoras das limitações referentes à
disponibilização de todos os termos em sua integralidade com acesso
fácil ao cidadão.
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Pelos motivos alinhavados, entendo que as medidas corretivas
devem ser sopesadas favoravelmente, o que não elide a necessidade de
acompanhamento da matéria.
V – Quanto às inconformidades que seguem, cabe ressaltar o acerto e
a pertinência das respectivas abordagens pelo Corpo Técnico, inclusive para
justificar recomendações e determinações. Ao mesmo tempo, no contexto,
entendo que justificativas constantes nos esclarecimentos merecem ser
ponderadas favoravelmente na tomada de posição acerca destas Contas.
6) Conforme o relatório e parecer prévio, o efetivo da Segurança
Pública no Rio Grande do Sul tem diminuído ao longo dos últimos anos, com o
número de cargos vagos estando próximo dos 50% em quase todos os órgãos da
Pasta (Policia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto-Geral
de Perícias – IGP e Superintendência dos Serviços Penitenciários – Susepe).
Registrou-se que a ocorrência impacta diretamente uma das principais políticas
públicas oferecidas à população (item 1.23.2 a 1.23.6).
16) Foi apontado que, no exercício de 2019, a CAGE permaneceu sem
realizar, na integralidade, as funções institucionais que lhe foram atribuídas,
tanto na Constituição Estadual como na sua Lei Orgânica (Lei Complementar
nº 13.451/2010), especialmente quanto aos procedimentos vinculados à
elaboração dos pareceres que devem ser anexados às tomadas de contas de
todas as companhias pertencentes à Administração Indireta do Estado, tendo
em vista o alto número de cargos vagos existentes na carreira (item 1.27).
47) De acordo com a equipe de auditoria, atividades sensíveis no
âmbito da Receita Estadual, que envolvem questões-chave relacionadas aos
benefícios fiscais, como o monitoramento e a revisão, contam com reduzido
quadro de servidores, o que pode prejudicar a fiscalização das fruições, bem
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Acerca das referências indicadas em relatório quanto a deficiências
na Carta de Serviços ao Cidadão de que trata a Lei Federal
nº 13.470/2017, notadamente no que diz com seu art. 7º, §3º, incisos
I ao V, o Executivo manifesta estar empreendendo esforços de
aperfeiçoamento. Os esclarecimentos reportam trabalho em curso,
conduzido pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão –
SPGG, que atualizou e revisou 83% das cartas de serviços no âmbito
do Projeto Rs.gov.br. Informa, ainda, que por meio da Escola de
Governo do Estado do RS, no âmbito do Projeto Descomplica, está
prevista a realização de ação de capacitação de servidores para a
elaboração das Cartas de Servidos.
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como tornar intempestiva a avaliação da efetividade das concessões em vigor
(item 1.7.4.2.3.3).

Essas circunstâncias, na esteira do que foi referido na parte
introdutória deste voto, ensejam mesmo a devida ponderação, mas não excluem
a configuração das inconformidades, que, aliás, restaram incontroversas.
Nessa linha, inobstante a necessária recomendação ao Gestor, e
ainda considerando que, para este Magistrado, há espaço para se avaliar a exata
dimensão do apontado déficit (na perspectiva da otimização da força de
trabalho já existente e dos crescentes e imprescindíveis investimentos em
tecnologia), é pertinente o acompanhamento e o aprofundamento do exame da
matéria em expediente de fiscalização específico.
34) Apontou-se o agravamento da situação financeira do Estado,
comprometendo a busca pelo equilíbrio das contas públicas como disposto no
§ 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 101/2000. Consoante o relatório, o
aumento real da insuficiência financeira de recursos livres em 2019 foi de
11,76%, chegando a um déficit de R$ 31,93 bilhões (R$ 32,57 bilhões caso
consideradas as obrigações pendentes de execução orçamentária) (item
5.2.3.1).
36) No relatório e parecer prévio, foram relacionadas as conclusões
acerca de diversos indicadores que medem a responsabilidade na gestão fiscal
com o objetivo de prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas. Dentre eles, constatou-se o não cumprimento das
metas de resultado primário e nominal (item 5.2.9)

Nesse sentido, notícia veiculada no portal institucional do Governo do Estado. Disponível em:
https://www.estado.rs.gov.br/para-aprimorar-servicos-governo-anuncia-plano-de-reposicoesde-servidores-em-areas-estrategicas. Acesso em 01 fev. 2021.
22
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Entendo que, para além das questões suscitadas nos esclarecimentos,
também devem ser ponderadas as repercussões de atos editados ao longo de
exercícios anteriores, os quais sabidamente impactaram as despesas com
pessoal do Estado, e, quanto aos itens 16 e 47, o fato de que tais gastos foram
enquadrados, no exercício em exame, dentro do limite prudencial fixado pelo
artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal (peças 2929090, 2929128 e
2929212), o que deve ser levado em consideração ao se pensar no eventual
preenchimento de cargos vagos.
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Em relação aos referidos apontamentos (6, 16 e 47), o Gestor
invocou a grave crise fiscal pela qual passa o Estado e referiu a existência de
planos editados pelo Governo visando à recomposição de seus quadros22.

Processo
01414-0200/19-3

Estado do Rio Grande do Sul
Tribunal de Contas
Gabinete do Conselheiro Cezar Miola
Foram oferecidos esclarecimentos conjuntos para os tópicos 34 e 36.

Embora não tenha redarguido os percentuais apurados pela equipe,
o Administrador aduziu que questões fora do seu campo de discricionariedade
afetaram (e continuam impactando) os resultados nominal e primário, bem
como o patamar de insuficiência financeira do Estado. Dentre eles: a) o quadro
econômico do país, de fraco crescimento e em recuperação, bem como o
intervalo de tempo necessário para enfrentar os efeitos da crise financeira; b) o
resultado de ações de Gestões anteriores do RS e de mudanças constitucionais e
legais ocorridas em âmbito nacional, com reflexos negativos nas finanças do
Estado.
Tenho que, em termos gerais, assiste razão ao Responsável.
Como bem pontuado pelo Gestor, para o ano de 2019, a LDO previu
resultado primário baseado em crescimento de 3% do PIB, mas este se
apresentou ao final do ano com 2%, em razão notadamente da desaceleração
industrial. Também frisou a continuidade da busca pelo equilíbrio fiscal e a
importância da pactuação do Regime de Recuperação Fiscal, o qual continua
sendo negociado.
No tocante às despesas, merece destaque a afirmativa de que foram
estabelecidas metas bimestrais de resultado primário e o cronograma mensal de
despesas, em cumprimento à LC 101/2000.
Em acréscimo, registro que, conforme consta nos esclarecimentos,
concretizou-se parte dos riscos fiscais previstos no anexo correspondente da
LDO: em relação à receita, o risco efetivou-se com o desempenho menor do que
esperado dos PIBs nacional e gaúcho; no tocante à despesa, materializaram-se
aqueles derivados de decisões judiciais transitadas em julgado e que
aumentaram os dispêndios, bem como os riscos associados ao não cumprimento
do artigo 9º da LRF. Sublinhou-se, naquela peça, que os Poderes e o Ministério
Público poderiam promover, por ato próprio, limitação de empenho e
movimentação financeira para corrigir os desequilíbrios, o que não aconteceu.
23

Os valores referentes à evolução da receita corrente líquida foram extraídos a partir dos dados
constantes na tabela 5.2 do relatório e parecer prévio (p. 495 da peça 2939725).
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Do exame dos autos, verifico que a diminuição real de receita
corrente líquida em 2019 (perda aproximada de R$ 406,70 milhões) foi em
muito superada pelo acréscimo na insuficiência financeira apurada (no
montante de R$ 3,36 bilhões).23
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Na peça de defesa, a Autoridade não contestou a insuficiência
financeira, tampouco o percentual de aumento real apurado pela equipe de
auditoria (11,76%, equivalente a R$ 3,36 bilhões de reais).

Acrescenta-se a isso o agravamento do déficit do RPPS do Estado em
2019, na ordem de R$ 12,5 bilhões (aproximadamente R$ 900 milhões superior
ao de 2018). De acordo com a Autoridade, esses valores estão sendo “gestados”
ao longo de décadas, embora já se possa notar os efeitos positivos de medidas
saneadoras adotadas nos últimos anos.
Também foi referido pelo Administrador que a elevação salarial
concedida a agentes da segurança somou cerca de R$ 8,2 bilhões no período
2015-2018, e que seus efeitos continuarão se fazendo sentir e dificultarão o
cumprimento de metas de resultados, a exemplo dos exercícios anteriores.
Registrou-se ainda que, com os aportes relacionados ao Piso do Magistério (Lei
Federal nº 11.738/2008), o Rio Grande do Sul despendeu adicionalmente, em
2019, cerca de R$ 270 milhões para pagamento de completivo, enquanto em
2018 esse gasto foi de praticamente R$ 222 milhões. Foi referido que,
considerado o período 2015-2019, o adicional de despesas chega muito
próximo a R$ 900 milhões.
Todos esses fatos devem ser levados em consideração no exame da
responsabilidade do Administrador em relação às ocorrências apontadas.
Conforme refiro em meus votos acerca da matéria, é sabido que a
responsabilidade fiscal pressupõe o planejamento governamental, constituindo
a legislação atinente um elemento indutor. As previsões reais de receita e uma
leitura de cenário, ampla nos sentidos geográfico e temporal, integram o rol de
atribuições do bom gestor. Não menos elementar é o fato de que a
Administração Pública preocupa-se e despende recursos, quase sempre, em
áreas importantes, tais como aquelas aqui mencionadas, realidade que não logra
afastar a incidência da norma. Muito pelo contrário, a LRF traz mecanismo em
seu artigo 9º que, em tese, se adotado, seria a prevenção adequada para
impedir, pelo menos, o aumento de insuficiência financeira ao final de um ano.
No entanto, é necessário ponderar que se trata do primeiro ano do
mandato do senhor Eduardo Leite, que administrou o Estado, no exercício em
exame, sob a égide da legislação orçamentária aprovada antes da sua
investidura no cargo (mas de acordo, evidentemente, com o modelo
constitucional vigente). Esse fato, aliado à insuficiência herdada, à rigidez da Lei
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De fato, observo que, levando-se em conta exclusivamente o Poder
Executivo, haveria a necessidade de se reduzir as despesas em R$ 3,3 bilhões
para o atingimento da meta de resultado primário prevista na LDO, o que não
seria exequível. Sabe-se que a maior parte das despesas previstas na LOA
decorre de comandos constitucionais e legais e devem ser efetivadas
independentemente da flutuação dos valores arrecadados, o que se traduz em
restrições para a atuação discricionária do gestor público.
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Dessa forma, entendo caber determinação ao Gestor no sentido de
que adote providências visando a, no mínimo, não incorrer em novos
incrementos de insuficiência financeira superiores às possíveis perdas reais de
receita corrente líquida.
35) A Resolução nº 40/2001 do Senado Federal estabeleceu formas
de controle sobre o estoque da dívida pública dos Estados e Municípios (dívida
consolidada – DCL), fixando o exercício de 2001 como base para a verificação de
um limite do passivo de, no máximo, duas vezes sobre a receita corrente líquida
– RCL (200% – art. 3º, inciso I). Ocorre que, em 2019, o valor atingido foi de
224,38%, ou seja, 24,38 pontos percentuais acima da meta. A equipe relatou que
a inconformidade ocorre desde 2015, quando então o Governo deveria ter
reconduzido a dívida ao limite no prazo de 3 quadrimestres, o que não se
concretizou. Contudo, tendo o Estado apresentado crescimento real baixo ou
negativo do Produto Interno Bruto – PIB nacional, regional ou estadual por
período igual ou superior a 4 trimestres, acabou por se enquadrar na regra do
artigo 66 da LRF, o que lhe permitiu duplicar os prazos de adequação (de 3 para
6 quadrimestres, estendendo o limite de 2015 para 2017). Ainda assim,
conforme constou no relatório, o desatendimento perdurou. Por esse motivo, os
Auditores ponderaram que, embora exista decisão liminar emitida pelo
Supremo Tribunal Federal permitindo a suspensão do pagamento da dívida do
Estado com a União, é importante que o Administrador apresente um plano
visando à recondução da dívida ao patamar estabelecido pelo Senado (DCL/RCL
< 200,00%), contendo projeções desta relação para os próximos anos (item
5.2.4).
37) Consoante o relatório técnico, a apresentação de um plano com
vistas ao equilíbrio fiscal pelo Estado “vem sendo solicitada nos últimos
relatórios, tendo em vista a Promoção MPC nº 306/2016, acolhida parcialmente
pelo Conselheiro-Relator das Contas do Governador de 2016” e não foi atendida
integralmente. Assim, a equipe postulou que se oportunize à atual Gestão
“esclarecer e apresentar um plano que mostre os resultados alcançados e as
devidas projeções, levando-se em conta a ampla reforma administrativa
discutida em 2019 (alteração nas alíquotas previdenciárias e demais projetos de
alteração nas carreiras dos servidores)” (item 5.3).
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Orçamentária quanto às despesas previstas, ao quadro econômico do país em
2019 e aos reflexos financeiros de ações adotadas em períodos anteriores,
conduz à conclusão de que, muito embora o descumprimento dos dispositivos
da LRF, seria demasiada, in casu, a responsabilização exclusiva do
Administrador pelo apontamento.
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Referiu que, hoje, o Estado tem um saldo de parcelas não pagas com
valor superior a R$ 10 bilhões, o que, comparativamente, representa cerca de
oito meses de folha salarial. Considerou então que, caso os valores tivessem sido
quitados, a situação hoje seria de colapso na prestação de serviços essenciais,
incluindo educação, saúde e segurança. Concluiu que, sendo assim, fica evidente
o aumento no saldo da DCL, pois sobre as parcelas não pagas continuam
incidindo juros e correção monetária.
Frisou ainda que o volume de inscrição de novos precatórios
judiciais (que até 2019 vinha sendo superior ao total de valores pagos
anualmente) constitui outro elemento responsável pelo aumento da dívida.
Informou que, a partir do exercício em exame, o quantum pago de precatórios
foi maior que o valor inscrito, representando uma diminuição no saldo.
Igualmente, registrou que se teve um cenário de queda na receita,
contribuindo também para o aumento da relação entre a DCL e a RCL.
No particular, entendo que as inconformidades restaram
incontroversas e estão suficientemente amparadas nos substratos aportados
aos autos. Não obstante, reconheço, sobretudo quanto ao aponte 35, que o
descumprimento da legislação de regência não decorreu de ato omissivo ou
comissivo do Gestor, não havendo como responsabilizá-lo pela falha apontada.
De outro lado, como bem pontuado pela Unidade Técnica, não foi
apresentada uma projeção para os próximos exercícios e um plano factível para
que o patamar de endividamento volte ao limite definido na Resolução
nº 40/2001 do Senado Federal, o que configura o descumprimento da decisão
proferida pelo Tribunal de Contas.
Dessa forma, fixo o prazo de 6 meses para atendimento do quanto
demandado pela equipe de auditoria e determino o Corpo Técnico prossiga
monitorando o quadro.
66) De acordo com o relatório, “o valor fixado para a Consulta
Popular no ano de 2019, que será utilizado na execução orçamentária de 2020
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A Autoridade deduziu esclarecimentos conjuntos para os itens 35 e
37, argumentando que o fato de o Estado ter excedido, em 2015, a relação de
200% entre a DCL e a RCL não se deve a qualquer ação ativa das Gestões
estaduais, pois não houve novas contratações de operações de crédito nesse
período. Reiterou que o passivo com a União, que representa 87% de toda a
dívida gaúcha, aumentou em um cenário de calamidade financeira, quando o Rio
Grande do Sul buscou a suspensão da sua exigibilidade. Destacou que essa
medida era indispensável e foi aceita pelo STF.
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Conforme esclarecido pelo senhor Governador, a maior parte das
despesas previstas na peça orçamentária está atrelada a vinculações
constitucionais e a obrigações legais, tornando a LOA extremamente rígida e
impondo restrições para a atuação discricionária do gestor público. Acrescentou
que muitas dessas despesas são “fixas” e devem ser cumpridas
independentemente da variação da receita no período.
Não obstante, consoante destacado pela equipe, a participação
popular na gestão pública é importante forma de concretização do princípio
democrático e deve ser, na medida do possível, privilegiada. Portanto, além de
recomendação direcionada ao Administrador, é de ser mantido o
acompanhamento do tema por parte da Direção de Controle e Fiscalização da
Casa.
VI – Passo, então, ao exame das inconformidades que, a partir dos
aspectos examinados pelo Órgão Técnico (peça 3109587) e pelo Parquet (peça
3245604), restaram configuradas na sua integralidade.
17) De acordo com a equipe de auditoria, não houve o cumprimento
do artigo 202 da Constituição Estadual, o qual determina a aplicação mínima de
35% da receita líquida de impostos e transferências – RLIT (R$ 34,91 bilhões)
na manutenção e desenvolvimento do ensino. Concluiu-se que, em 2019, seria
necessário aplicar R$ 2,68 bilhões adicionais em educação para atendimento ao
citado dispositivo. No que diz respeito ao percentual previsto no artigo 212 da
Carta Federal, não se identificou, no relatório, o respectivo descumprimento,
haja vista os entendimentos que a Casa vem adotando até aqui, sobretudo
quanto ao cálculo da “perda” para o Fundeb e da despesa liquidada, bem como à
apropriação dos dispêndios com inativos e pensionistas no montante de gastos
com MDE apurado24 (item 2.1).
O senhor Governador argumentou que “a aplicação de recursos em
educação, constitucionalmente estabelecidos, deve ser observada dentro de um
Conforme constou no relatório: “esclarecidas as divergências em relação aos critérios
utilizados pelo Executivo Estadual na apuração dos gastos com MDE a partir de 2014, este
Tribunal de Contas, até a competente análise da matéria, seguirá os procedimentos amparados
em Normativas e Orientações Técnicas em vigor no cálculo da perda para o FUNDEB, na
utilização do critério da despesa liquidada total, e permanecerá apropriando os gastos com
inativos e pensionistas no montante apurado”.
24
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foi de R$ 20 milhões (R$ 60 milhões menor que o ano anterior). Considerando
que o valor do orçamento do Estado de 2020 (dotação inicial) é de R$ 66,44
bilhões, a consulta popular realizada em 2019 representou 0,03% do orçamento
total, além de estar muito abaixo ao patamar dos anos anteriores” (item 6.3).

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

Estado do Rio Grande do Sul
Tribunal de Contas
Gabinete do Conselheiro Cezar Miola

Nesse particular, é preciso lembrar que a ação civil pública não se
presta como instrumento de controle abstrato de constitucionalidade, isto é, não
pode ser ajuizada como sucedâneo da respectiva ação direta. Considerando o
efeito erga omnes atrelado à ACP (art. 16 da Lei Federal nº 7.374/1985), o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento restritivo em relação ao
alcance do controle (difuso) de constitucionalidade em ação civil pública.
Segundo o STF, este é cabível apenas “como instrumento idôneo de fiscalização
incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do
Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da
República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional,
longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como
simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal” (Min.
Celso de Mello, Rcl 1.733-SP, DJ de 1º-12-2000 – Inf. 212/STF).
Assim, os efeitos pretendidos pelo Administrador em relação à
decisão proferida na citada Ação Civil Pública nº 001/1/17.0034489-8
esbarram na jurisprudência da Corte Suprema. A coisa julgada formada naquele
expediente tem os mesmos contornos ditados pelo pedido inicial, qual seja,
“impor ao Estado do Rio Grande do Sul a obrigação de fazer consistente no
encaminhamento do orçamento de 2018 com a previsão de aplicação do
percentual previsto na CE/89”, conforme constou nos esclarecimentos
prestados. Portanto, não impacta as Contas referentes ao exercício de 2019,
tampouco a fiscalização correspondente.
Acerca da suscitada irrazoabilidade do percentual previsto na Carta
Estadual, trata-se de argumento que pode ser levado ao Poder competente para
deliberar acerca do tema e, eventualmente, dispor a respeito de modo diverso. A
este Tribunal cabe zelar pela observância do quanto disposto no ordenamento
jurídico vigente.
Por fim, quanto aos investimentos alegados na peça de defesa, como
bem referido pela Supervisão, “embora em valores esteja correto o argumento
do Gestor de que houve aumento na aplicação, em termos percentuais, quando
comparado com a receita, na verdade tem ocorrido uma acentuada queda”.
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contexto muito mais amplo, em que também sejam considerados o cenário de
crise financeira do Estado e a recuperação econômica do país em andamento”.
Argumentou que houve queda no número de alunos na rede estadual nos
últimos anos e que, ainda assim, ocorreu significativo incremento das aplicações
de recursos em educação. Referiu, por fim, que a matéria já foi judicializada pelo
Ministério Público por meio da Ação Civil Pública nº 001/1/17.0034489-8, a
qual foi julgada improcedente. Concluiu que há “coisa julgada em favor do ente
público relativamente à matéria objeto do presente apontamento”.
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Nesse sentido, o gráfico 9.1 apresentado pela Unidade Técnica quando da
análise dos esclarecimentos:
GRAFICO 9.1
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Fonte: Relatórios e Parecer Prévio das Contas do Governador do Estado

Avançando no exame do tema, conquanto o relatório técnico tenha
reafirmado posição antiga deste TCE (Parecer Coletivo nº 01/2003), no sentido
de incluir tais despesas “controversas” no cálculo, entendo que, para além dos
elementos trazidos aos autos pela própria equipe, há outros aspectos a serem
ponderados, sobretudo a partir de mudanças recentemente promovidas no
texto constitucional.
Repiso que, ao dissertar sobre o apontamento, a Unidade Técnica
destacou divergências na forma de cálculo do referido percentual quando
considerados os parâmetros estabelecidos pela União e pelo Estado do RS (aqui,
até o momento, em sintonia com esta Casa). Entre eles está o cômputo, como
gasto na MDE, dos valores destinados ao pagamento de inativos e pensionistas.
A propósito da matéria, conforme constou no relatório e parecer
prévio, o Item 03.08.05.01 da 9ª edição do “Manual de Demonstrativos Fiscais –
MDF”, com vigência a partir de 2019 e aplicado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, estabelece que as despesas com pensionistas e
inativos não devem ser apropriadas na apuração do mínimo constitucional
reservado à educação. Muito embora os Tribunais de Contas não se encontrem
vinculados às orientações constantes no referido documento, é certo que o
posicionamento adotado pela Secretaria do Tesouro Nacional com base no MDF,
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nesse particular, prestigia a máxima efetividade do direito fundamental à
educação.

Além dessas, cabe colocar outras duas referências, expressas na Lei
Maior. Por um lado: “O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder
Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade
competente” (art. 208, § 2º). Em outro, uma das raras exceções ao princípio da
não intervenção da União nos Estados: esta poderá se dar quando o ente
federado não aplicar o mínimo constitucional na manutenção e
desenvolvimento do ensino (art. 34, VII, “e”).
E, partindo das mencionadas estipulações, o direito em referência foi
objeto de minucioso detalhamento a partir do artigo 205 da Constituição,
segundo o qual “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”. Já o citado artigo 208 comete ao Estado o dever de
garantir educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Mais:
o artigo 214 dispõe que ao Poder Público cabe articular ações visando ao
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e, principalmente, à
erradicação do analfabetismo, à universalidade do atendimento escolar, à
melhoria da qualidade do ensino, à formação para o trabalho e à formação
humanística, científica e tecnológica do país.
Ainda da Lei Fundamental, cabe reproduzir o induvidoso artigo 227:
A partir do artigo 205, além dos emblemáticos artigos 6º e 227.
Com nada menos de 25 artigos, a partir do 196.
27 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito
Constitucional. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 639.
25
26
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A Constituição Brasileira, em seu artigo 6º, estabelece que são
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e
à infância, a assistência aos desamparados. Conforme lecionam Ingo Wolfgang
Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero27, a inclusão expressa da
educação no mencionado dispositivo (não sem razão, o primeiro de todos a ser
listado) tem o objetivo de reconhecê-la como direito fundamental básico e de
caráter geral, bem como de a sujeitar ao regime jurídico reforçado previsto pelo
Constituinte, especialmente nos artigos 5º, § 1º, e 60, § 4º, inciso IV, da Carta.
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O ordenamento jurídico é pródigo em regras e princípios acerca
desse importante direito fundamental. São disposições que partem da Lei Maior
da República25 (muitas delas reproduzidas e ampliadas na Constituição do
Estado26) e se desdobram no plano infraconstitucional em inúmeros diplomas.

Assim, partindo-se de uma concepção não meramente programática
de tais normas, a correta interpretação dos dispositivos constitucionais
referentes à educação é aquela que confere o maior grau de concretude a esse
importante direito.
Acrescento que a importância do fomento à educação ficou ainda
mais clara no contexto da pandemia gerada pela Covid-19: sem educação não
haveria profissionais da saúde para tratar os doentes, não haveria pesquisa, não
haveria remédios, não haveria vacinas. E o futuro será sombrio para dezenas de
milhões de brasileiros se não se investir com qualidade, evitando que estes
fiquem para trás numa caminhada que se mostra cada vez mais desigual.
Mas o fato é que, como bem salienta Ricardo Antônio Lucas
Camargo28, não existem direitos sem custos: mesmo aqueles que apresentam
caráter negativo, isto é, de abstenção, exigem investimento para lhes garantir a
efetivação tanto no campo preventivo quanto no repressivo, como é o caso dos
gastos destinados à manutenção da segurança pública e do Poder Judiciário
para assegurar, por exemplo, o direito fundamental individual à propriedade
privada. E, se tal espécie de direito já resulta no comprometimento de parcela
da receita do Estado, com ainda mais razão se afirma que os direitos positivos,
isto é, aqueles que demandam da Administração Pública a prestação de serviços
específicos, impactam no orçamento. É o caso da implementação do direito à
educação.
Todas essas premissas foram delineadas para se fixar a tese, com a
qual alinho meu posicionamento, no sentido de que, já a partir desses
elementos, seria necessário interpretar o percentual previsto no artigo 212 da
Lei Fundamental e, da mesma forma, o do artigo 202 da Constituição Gaúcha, de
modo a garantir o volume de recursos disponíveis para a concretização da
educação, direito, repiso, “absolutamente prioritário”, de acordo com a própria
Carta. Trata-se de uma garantia material, e não meramente formal.

CAMARGO, Ricardo Antônio Lucas. Advocacia Pública e o Direito Econômico: o encontro
das águas. Porto Alegre: Núria Fabris: 2009, p. 92.
28
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
(Grifei.)
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É também relevante registrar que, em agosto de 2020, o Supremo
Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.719,
estabelecendo, à unanimidade, que “o cômputo de despesas com encargos
previdenciários de servidores inativos ou do déficit de seu regime próprio de
previdência como manutenção e desenvolvimento de ensino importa em
violação a destinação mínima de recursos exigida pelo art. 212 da CRFB, bem
como à cláusula de não vinculação de impostos do art. 167, IV da CRFB”.29
De acordo com o Relator, a União, no exercício das competências
legislativas que lhes foram conferidas (art. 22, XXIV, e art. 24, IX e § 1º, da CR),
editou a Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB), segundo a qual serão consideradas como de manutenção e
desenvolvimento do ensino as despesas referentes “a remuneração e
aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação”, não
se incluindo, para essa finalidade, os valores destinados ao pagamento de
“pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando em desvio de

A decisão foi assim ementada: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. EDUCAÇÃO. ARTS. 26, I, E 27 DA LEI COMPLEMENTAR
1.010/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÔMPUTO DE DESPESAS COM PREVIDÊNCIA E
INATIVOS PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DE VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL
ORÇAMENTÁRIA EM EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA EDIÇÕES DE NORMAS GERAIS DE
EDUCAÇÃO JÁ EXERCIDA PELA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LEI ESTADUAL DISPOR DO
ASSUNTO DE FORMA DIVERSA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 22, XXIV, 24, IX § 1º § 4°; 212 CAPUT, E
167, VI. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição prevê o dever de
aplicação de percentual mínimo para investimentos na manutenção e desenvolvimento do
ensino. 2. A definição de quais despesas podem ou não ser consideradas como manutenção e
desenvolvimento de ensino é definida em regra geral de competência da União, qual seja, os
artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de n° 9.394/1996. Disposição
diversa de lei local significa afronta aos arts. 22, XXIV, e 24, IX da CRFB. 3. O cômputo de
despesas com encargos previdenciários de servidores inativos ou do déficit de seu regime
próprio de previdência como manutenção e desenvolvimento de ensino importa em violação a
destinação mínima de recursos exigida pelo art. 212 da CRFB, bem como à cláusula de não
vinculação de impostos do art. 167, IV da CRFB 4. Ação julgada parcialmente procedente para:
(i) declarar a inconstitucionalidade integral do art. 26, I da Lei Complementar nº 1.010/2007 do
Estado de São Paulo e (ii) declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 27 da
Lei Complementar nº 1.010/2007 do Estado de São Paulo, para que os valores de
complementação ao déficit previdenciário não sejam computados para efeitos de vinculação ao
investimento mínimo constitucional em educação. (ADI 5719, Relator(a): EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG
08-09-2020 PUBLIC 09-09-2020)
29
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O acerto desse entendimento também pode ser extraído, por
analogia, das regras estabelecidas pelo legislador infraconstitucional, através da
Lei Complementar Federal nº 141/2012, relativamente ao percentual mínimo
de gastos com saúde. De acordo com esse diploma, não devem compor o
referido cálculo as despesas com inativos e pensionistas.
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função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino”
(arts. 70 e 71 da LDB). Assim, concluiu o Magistrado:
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Trata-se, assim, de norma geral estabelecida pela União, ente
constitucionalmente qualificado para legislar sobre educação e
ensino no âmbito nacional, sendo assim formalmente inconstitucional
lei estadual que dispõe sobre matéria já regulamentada em legislação
da competência do ente federal.

Ainda sobre o tema, referiu que:
(...) os gastos com servidores inativos não estão entre as exceções do
art. 167, e o cômputo das despesas da São Paulo Previdência
(SPPREV) na área fim de educação representa uma afronta ao
dispositivo constitucional citado. Dessa forma, resta configurada
também a inconstitucionalidade material dos artigos impugnados.

No mesmo sentido, mais recentemente:
EMENTA CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO E EDUCACIONAL.
SISTEMA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
LEGISLATIVAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA
LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL
(ART. 22, XIV). RESOLUÇÕES Nº 238/2012 E Nº 195/2004 DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DE
ENCARGOS COM INATIVOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO E DE DÉFICIT
FINANCEIRO
DE
REGIME
PRÓPRIO
DE
PREVIDÊNCIA.
REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA DAS DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO NA LEI
Nº 9.394/1996 (ARTS. 70 E 71). INCONSTITUCIONALIDADE
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(...) não depreendo da leitura de ambas as normas a existência de
espaço hermenêutico a ser colmatado pelos entes estaduais, no que
concerne à possibilidade de definição de quais despesas podem ser
computadas para fins de desenvolvimento e manutenção de ensino.
De fato, da conjugação de ambas as normas citadas, compreendo que
somente o pagamento de servidores da educação em atividade
preenche a hipótese normativa e pode, portanto, ser contabilizada
para fins do artigo 212, caput, do texto constitucional. Não antevejo
lacuna ou locus de discricionariedade a ser exercitado pelos Estados,
em especial diante da imperatividade de que a regulação da matéria
seja feita de forma uniforme para todos os Estados, a fim de
concretizar de modo equânime e harmônico o direito social à
educação.

Não bastasse a clareza de tais deliberações, se dúvidas havia, elas se
veem totalmente superadas. Concorde-se, ou não, o fato é que a impossibilidade
de utilização de recursos do piso constitucional para a educação é agora
expressa na Lei Maior, a partir da proposta que tornou permanente o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – Fundeb. Deveras, de acordo com a redação do artigo
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FORMAL. VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTOS PARA CUSTEIO
DE DESPESA NÃO RELACIONADA ÀS EXCEÇÕES ADMITIDAS NO
ART. 212, CAPUT, DA CF E NO ART. 60 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS. AÇÃO PROCEDENTE. 1. No
contexto normativo da política nacional de educação, a Lei
nº 9.394/1996 regulamentou especificamente a questão das despesas
de manutenção e desenvolvimento do ensino nos arts. 70 e 71. A
disciplina normativa explicitou um rol das despesas incluídas e
excluídas nessa categoria, de modo a estabelecer um autêntico
critério de pertinência temática entre as despesas e as suas
finalidades direcionadas às atividades educacionais primárias. No
desenho legislativo, com relação às despesas que não se identificam e
relacionam com a promoção e a implementação dos objetivos básicos
das instituições educacionais, fora excluída a categoria de fato
aposentadorias e pensões de servidores públicos originários da
educação, ainda que a título de complementação. 2. Da leitura dos
arts. 70 e 71, infere-se a exclusão de despesas com pessoal docente e
demais trabalhadores da educação quando em desvio de função ou
em atividade alheia à manutenção e ao desenvolvimento do ensino
(art. 71, VI). E, por outro lado, inclui como despesa a remuneração e o
aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da
educação (art. 70, I). 3. O art. 21, §§ 4º e 5º, da Resolução
238/2012 do TCE/ES, ao regulamentar a inclusão do pagamento
de aposentadorias e pensões de servidores públicos originários
da educação como despesas com manutenção e desenvolvimento
do ensino, em sentido contrário ao texto da legislação federal,
usurpou a competência privativa da União para legislar sobre as
diretrizes e bases da educação nacional, motivo que justifica o
vício da inconstitucionalidade formal. 4. Inclusão de encargos
relativos a inativos da educação (inclusive déficit do regime
próprio de previdência) nas despesas com manutenção e
desenvolvimento do ensino viola a destinação específica dos
arts. 212, caput, da CF e 60 do ADCT, além de transgredir a
cláusula de não vinculação de impostos do art. 167, IV, da
Constituição Federal. Precedentes. 5. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 5691, Relator(a):
ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020).
(Grifei.)
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Nesse quadro, sendo a Suprema Corte a intérprete máxima da
Constituição, e diante da mencionada inovação no terreno normativo, entendo
que não há mais como prevalecer, no âmbito decisório desta Casa, a posição
adotada no Parecer Coletivo nº 01/2003, que concluiu pelo cômputo do
pagamento de pensões e aposentadorias no cálculo dos investimentos com
manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso para que o TCE-RS não se
coloque em posição de conflito com o ordenamento jurídico. De fato, nada mais
há, aqui, a ser “interpretado”.
Por conseguinte, deverá o Estado do Rio Grande do Sul, doravante,
deixar de incluir, no cálculo da MDE, as referidas despesas ditas “controversas”.
Tais conclusões, porém, não são impeditivas que, considerados os
princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, e à luz da especificidade da
situação em tela, se possa modular os respectivos efeitos. Deveras, é de se
reconhecer as dificuldades para a imediata implementação dos novos ditames
constitucionais, sobretudo considerando que, ao longo da consolidada
orientação da Casa, a participação da “folha de inativos” foi crescendo
continuadamente (a ponto de, em 2019, se excluídos os respectivos dispêndios,
o percentual aplicado cairia de 27,32% para 15,67%). Assim, embora a
interpretação ora esposada (em sintonia, repito, com a jurisprudência do STF e
com a recente inovação constitucional) já pudesse ser extraída do ordenamento,
é induvidoso que os impactos dessa mudança devem ser ponderados quanto aos
comandos a serem emitidos a respeito, ainda mais que formalmente não se
previu “regra de transição” para a matéria. E não se desconhecem as

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
(...)
§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social
do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006)
§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação
serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica
nas respectivas redes públicas de ensino. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
§ 7º É vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos §§ 5º e 6º deste artigo para
pagamento de aposentadorias e de pensões. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de
2020)
30
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212, § 7º, da Constituição, conferida pela Emenda nº 108/2020, é vedado o uso
dos recursos enquadrados no percentual mínimo correspondente à MDE e da
contribuição social do Salário-Educação para o pagamento de aposentadorias e
de pensões30. Assim, só cabe reverenciar a sólida construção jurisprudencial do
STF e a dicção constitucional expressa – e dar-lhes cumprimento.
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dificuldades pelas quais passa o Estado e os obstáculos para a implementação
da regra constitucional no curtíssimo prazo.

Assim, quanto à matéria, concluo no sentido de se fixar o prazo de 6
meses para que o Gestor apresente a esta Casa um plano de ação indicando
detalhadamente as providências que pretende adotar, nas dimensões temporal,
orçamentária e financeira, visando à plena adequação das despesas do Estado
ao estatuído no § 7º do artigo 212 da Constituição da República, na redação
dada pela Emenda Constitucional nº 108/2020. E que, uma vez recebido, o
plano seja objeto de análise técnica e submetido à deliberação do Tribunal Pleno
no âmbito das Contas relativas ao exercício de 2021.
Por outro lado, e apenas para argumentar, é preciso que se
contraponha eventual alegação no sentido de que, a par das conhecidas
limitações no plano das finanças estaduais, haveria alguma espécie de
impossibilidade material, no plano da política pública da educação do Estado, de
se executarem os montantes hoje direcionados aos inativos a outras despesas
de custeio e de investimentos. Para tanto, basta ilustrar com alguns dados,
indicações evidentes da dimensão das necessidades vividas pela comunidade
escolar gaúcha, a exigir aportes de recursos para se reverter um cenário
verdadeiramente carente. Nesse sentido, registro que, dentre as mais de 2.40031
escolas da rede estadual do RS:
- menos de 2 mil possuem biblioteca disponível a seus alunos
(havendo notícias de que muitas delas não abrem por falta de profissionais da
área);

Total exato de 2.471, conforme os dados do Censo Escolar da Educação Básica referente ao
ano de 2019, do INEP/MEC.
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Dito isso, considerando que as Contas em análise se referem ao
exercício de 2019 (anterior, portanto à EC 108), cabe, desde logo, alertar no
sentido de que, pacificado o entendimento quanto à matéria (tanto no âmbito da
Suprema Corte quanto a partir da precitada alteração constitucional), o Estado
deve adotar novo parâmetro de aferição para os fins dos artigos 212 da Lei
Maior e 202 da Carta Estadual. E que o seu eventual descumprimento poderá
repercutir na apreciação de futuros Processos de Contas.
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Ademais, conforme o já referido artigo 23 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, a “vigência” de nova interpretação emitida por
órgão controlador pressupõe um regime de transição para que o novo dever ou
condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e
eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.
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- menos da metade dispõe de laboratório de ciências, e apenas 70%
oferecem laboratório de informática;

Ademais, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua – Educação, de
2019), em 2019, de uma população de 452 mil jovens de 15 a 17 anos, 26 mil
encontravam-se fora da escola no RS.
Os números referentes a 2020 são ainda mais preocupantes. O
isolamento social e o consequente fechamento dos estabelecimentos de ensino
desde o início desse ano letivo, em decorrência da pandemia de Covid-19,
aumentou a quantidade de crianças e adolescentes que perderam o vínculo com
a escola. Estudo recente do Unicef32 apontou que, em outubro de 2020, 3%
daqueles com idade entre 6 e 17 anos não frequentavam a escola (ensino
presencial e/ou remoto) no RS33, percentual muito acima dos 1,8% registrados
em 2019. Isso representa um salto de 30 mil para quase 50 mil crianças e
jovens34 dessa faixa etária fora do ambiente escolar no Estado35.

UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância. Enfrentamento da cultura do fracasso
escolar – Reprovação, abandono e distorção idade-série. Jan. 2021. Disponível em:
https://www.unicef.org/brazil/relatorios/enfrentamento-da-cultura-do-fracasso-escolar.
Acesso em 28 jan. 2021.
33 Os números apresentados no estudo do Unicef foram extraídos da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios – Pnad Covid-19 de 2020 (IBGE), que tem reunido dados sobre a situação
educacional na pandemia.
34 Comparativo realizado com dados do IBGE da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios –
Pnad Covid-19 de 2020 e aqueles disponíveis na Pnad Contínua 2019 – Educação.
35 Não apenas no Estado, mas em todo o país houve uma piora significativa nos números de
evasão e abandono escolar, sinalizando os reflexos negativos da pandemia na vida dos
estudantes brasileiros. De acordo com pesquisa realizada pelo Datafolha, em 2020, 8,4% dos
brasileiros com idade entre 6 e 34 anos matriculados antes da pandemia (aproximadamente 4
milhões de indivíduos) abandonaram os estudos. Ao se isolar os dados referentes aos ensinos
fundamental e médio, etapas que se encontram na esfera de competência dos Estados, têm-se os
percentuais de 4,6 e 10,8, respectivamente, de taxa de abandono escolar em 2020 (Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/01/cerca-de-4-milhoes-abandonaramestudos-na-pandemia-diz-pesquisa.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_
campaign=compwa. Acesso em 21 jan. 2021). Na mesma linha, estudo recente do Unicef
apontou que cerca de 1,4 milhão de crianças de jovens de 6 a 17 anos não estavam frequentando
a escola em outubro de 2020, o que representa 3,8% de pessoas dessa faixa etária. Esse
percentual é muito superior aos 2% registrados em 2019 (números extraídos da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad Covid-19 de 2020, do IBGE). A pesquisa identificou,
ainda, que outros 4 milhões afirmaram frequentar a escola, mas não tiveram acesso a atividades
escolares, o que torna o quadro ainda mais preocupante ao se estimar que cerca de 5,5 milhões
de crianças e adolescentes no país tiveram seu direito à educação negado em 2020 (Disponível
32
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- menos de 30% dispõem de banheiro acessível, adequado ao uso de
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
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- somente 40% dos estabelecimentos têm quadra de esporte;
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Ainda: haja vista a responsabilidade do Estado também quanto ao
ensino fundamental (art. 211, § 2º, da CR), e o papel que lhe é cometido para se
assegurar sua oferta às crianças e aos jovens de 6 a 14 anos (art. 10, II e VI, da
LDB), cabe trazer à tona outra abordagem. Em função da perspectiva de que a
crise econômica decorrente da pandemia impulsionará a demanda das famílias
por vagas nas redes públicas, cujos filhos estavam antes matriculados em
instituições particulares, abre-se mais um leque de ações potenciais a serem
realizadas pelo Estado na busca pela universalização do ensino fundamental
(objetivo descrito na Meta 2 do PNE, a ser atingido até 2024).
Quanto ao desempenho dos estudantes da rede estadual no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, observo que, nas três etapas de
ensino, os índices atingidos no Ideb 2019 estão aquém do projetado para aquele
período36:

Anos Iniciais
Anos Finais
Ensino Médio

Ideb observado em 2019
5,8
4,4
4,0

Ideb projetado para 2019
6,1
5,3
5,0

Nota: valores referentes à rede estadual do RS.
Fonte: INEP. Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/. Acesso em 22 jan. 2021.

em: https://www.unicef.org/brazil/relatorios/enfrentamento-da-cultura-do-fracasso-escolar.
Acesso em 28 jan. 2021).
36 A Meta 7 do Plano Nacional de Educação (Lei Federal nº 13.005/2014) visa à melhoria da
qualidade da educação básica e estabelece o aumento gradativo do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb) para os anos iniciais e finais do ensino fundamental e para o ensino
médio.
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep/MEC), vinculado ao MEC, que monitora as metas do PNE, a Meta 7 é analisada por meio
de três indicadores: 7A – Ideb dos anos iniciais do ensino fundamental; 7B – Ideb dos anos finais
do ensino fundamental; e 7C – Ideb do ensino médio.
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Considerando que a responsabilidade de ofertar vagas no ensino
médio é essencialmente dos Estados, conforme preconizado nos artigos 211,
§ 3º da CF e 10, inciso VI, da Lei de Diretrizes e Bases (Lei Federal
nº 9.394/1996), e que a Meta 3 do Plano Nacional de Educação (Lei Federal
nº 13.005/2014) estipula a universalização do acesso à escola para a população
de 15 a 17 anos de idade, há muito o que se fazer pela educação na rede
estadual. Ressalto, ainda, o caráter urgente de esforços nessa área, visto que o
prazo para atingimento desse objetivo da Meta 3 era o ano de 2016.

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

Estado do Rio Grande do Sul
Tribunal de Contas
Gabinete do Conselheiro Cezar Miola

Por fim, é também relevante destacar, à guisa de ilustração, alguns
dos temas relatados nos Processos de Contas da Secretaria da Educação –
SEDUC relativos aos exercícios de 2013 a 2019, os quais reforçam a conclusão
de que há inúmeras demandas a serem enfrentadas no sistema estadual de
ensino:
- item 5.1 do Processo nº 9690-0200/13-2 (estrutura de recursos
humanos, da área de TI, insuficiente): a estrutura de recursos humanos da
Secretaria da Educação, na área de tecnologia da informação, é inadequada e
insuficiente para atender às necessidades do Programa Província de São Pedro,
que tem como objetivo a modernização tecnológica da rede estadual e a
apropriação daquela tecnologia por alunos e professores, através de
dispositivos móveis;
- item 6.2 do Processo nº 9690-0200/13-2 (inexistência de
programas de manutenção para prédios escolares do Estado do Rio Grande do
Sul): a maioria dos problemas existentes nas escolas públicas do Estado, que
determinaram situações emergenciais para a contratação de obras de reforma
por dispensa de licitação, decorre de um deficiente, ou até inexistente, sistema
de manutenção predial, o que implica desrespeito ao Decreto Estadual
nº 50.295/2013 e ao princípio da eficiência, insculpido no artigo 37, caput, da
Constituição da República;
- item 2.1 do Processo nº 7691-0200/14-9 (contratações de projetos
de qualificação do espaço escolar – reformas e/ou ampliações das escolas
estaduais de ensino médio através do plano de necessidades de obras –
rescisões contratuais não justificadas): não foram identificadas, nos documentos
expedidos pelas Secretarias envolvidas nas contratações – SEDUC e SOP –,
informações que indicassem a conveniência das rescisões ao interesse público.
O prejuízo à população escolar tornou-se imensurável, tanto pela provável
desistência de alguns projetos por parte de empresas caso o Estado tenha a
intenção de retomar as contratações, quanto pelo tempo de interrupção das
elaborações dos projetos até que eventualmente os mesmos tenham suas
elaborações reassumidas pelo próprio Estado. Conflito com o disposto nos
artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666/1993 e descumprimento do
Em 2017, os índices do Ideb alcançaram os patamares de 5,7 (anos iniciais), 4,3 (anos finais) e
3,4 (ensino médio).
37
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Inobstante ter sido registrado avanço nos índices das três etapas de
ensino entre 2017 e 201937, o fato é que continuam abaixo do esperado e
possuem espaço para crescer. O desempenho observado no ensino fundamental
anos finais, por exemplo, de 4,4, coloca o RS na 16ª posição no ranking dos
Estados com maiores níveis de IDEB.
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princípio da eficiência contido no artigo 2º da Lei Federal nº 9.784/1999 e no
artigo 37, caput, da Constituição;

- item 4.5 do Processo nº 249-0200/17-2 (ineficiência na gestão das
contratações dos projetos do Plano de Necessidades de Obras – PNO): trata-se
de um Projeto Estratégico de Estado, criado pelo Governo Estadual, Gestão
2011-2014, que tem como objetivo a realização de uma intervenção global na
infraestrutura das escolas, por meio da execução de grandes obras de reforma e
ampliação. Pode-se afirmar que a execução do PNO em 2017 pela Força Tarefa
da Educação, com a coordenação da SPGG, foi lenta e cara, portanto ineficiente e
ineficaz, na medida em que novamente nenhum resultado prático foi alcançado,
considerando que nenhum projeto foi entregue, nenhuma licitação realizada e
nenhuma obra executada;
- item 3.1.1 do Processo nº 2684-0200/18-1 (insuficiência de
profissionais de nutrição na rede escolar estadual, em descumprimento à
Resolução nº 465/2010 do Conselho Federal de Nutrição – CFN, à Resolução
nº 26/2013 do Ministério da Educação e aos princípios da legalidade e da
eficiência previstos na Constituição da República): há apenas 2 Nutricionistas
(uma Responsável Técnica e uma do quadro técnico) atendendo 861.510 alunos
distribuídos nas escolas da rede estadual. Porém, de acordo com o artigo 10 da
Resolução CFN nº 465/2010, a Secretaria da Educação do RS deveria possuir
um total de 344 nutricionistas em seu quadro técnico;
- item 4.1.1 do Processo nº 2684-0200/18-1 (ausência de Plano de
Prevenção Contra Incêndios – PPCI e Alvará de Prevenção e Proteção contra
Incêndio – APPCI): 97% das escolas da rede pública estadual do Rio Grande do
Sul não possuíam PPCI, e nenhuma apresentava APPCI emitido pelo Corpo de
Bombeiros;
- Informação nº 20/2019 do Processo nº 4946-0200/19-7 e item do
Processo nº 1414-0200/19-3 (reforma do Instituto Estadual de Educação
General Flores da Cunha): os projetos de reformas da escola se alongam desde o
exercício de 2012, sem resultado efetivo em 8 anos. O Estado não tem alocado
recursos suficientes para a conclusão das obras, em prejuízo da comunidade
escolar e da preservação do patrimônio histórico-cultural.
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- item 2.1.2 do Processo nº 4262-0200/15-0 (existência de turmas
acima do limite recomendado pelo Conselho Estadual de Educação – CEEd):
conforme o Quadro XI, à folha 744, havia 813 turmas com lotação acima das
recomendações do CEEd (536 do ensino fundamental, séries iniciais; 218 do
ensino fundamental, séries finais; e 59 do ensino médio), o que pode gerar, em
tese, prejuízos didáticos ou de aprendizagem em relação a turmas dentro dos
limites preconizados;

Com isso, considerado o contexto retro (ao qual ainda se poderia
acrescer os aspectos relacionados ao Piso Nacional do Magistério) há muito por
se fazer nesse terreno, sem risco de “desperdício”, demasias ou possíveis
arguições do gênero. “Sem dinheiro não há direitos”, e o Estado necessita, sim,
investir recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino. “Manter” e
“desenvolver” são os verbos, e dados como aqueles aqui reproduzidos bem
indicam que se está longe da “plenitude” nesse campo. E se, apesar da clareza
desses informes, ainda houver aspectos a perquirir, que então se ouçam
gestores, profissionais da educação, alunos e famílias.
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Nesse contexto, cabe determinar ao Administrador que, no prazo de
6 meses, apresente a esta Casa um plano de ação indicando detalhadamente as
providências que pretende adotar, nas dimensões temporal, orçamentária e
financeira, visando à plena adequação das despesas do Estado ao artigo 212,
§ 7º, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional
nº 108/2020, o qual deverá ser objeto de análise técnica e submetido à
deliberação no Tribunal Pleno no âmbito das Contas relativas ao exercício de
2021.
18) De acordo com a peça técnica, “verificou-se a existência de contas
correntes sem vinculação privativa com os recursos da educação, colocando em
risco a utilização, com exclusividade, de seu saldo para o custeio de despesas em
MDE, tal qual definido em Lei. Exemplificadamente, consultando-se o cadastro
das
contas
correntes
do
Banrisul
nº
0100/03.344392.0-5
e
nº 0100/03.344392.9-9 no Sistema FPE, verifica-se que elas são vinculadas com
os recursos da saúde de nº 006, 0016, 1681, bem como, com os da educação, de
nº 0011 e 1185. A utilização de contas sem vinculação exclusiva permite a
transferência de valores entre recursos ou a utilização de importâncias
pertencentes a um recurso com despesas de áreas diversas a sua exclusiva
vinculação, em evidente afronta legal, dificultando sobremaneira o controle
desses valores. A abertura de contas correntes vinculadas tem por finalidade
garantir que o numerário recebido seja reconhecido e utilizado somente no
objeto da sua vinculação e que os pagamentos sejam efetuados e contabilizados
diretamente na respectiva conta vinculada, nos termos do inciso I do artigo 50
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, a ausência de contas correntes com
vinculação exclusiva aos recursos da educação, causando dificuldades de
mensuração dos valores disponíveis para a área e problemas de identificação
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Por último, aqui, é de se frisar que, independentemente dessa
discussão, o percentual estabelecido na Carta Estadual não foi de modo algum
atendido, o que se confirmou mesmo após os esclarecimentos prestados.
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das contas que respondem pelos pagamentos na educação, constituem objeto
deste pedido de esclarecimento” (item 2.1.1.3).

26) Conforme relatado pela equipe, verificou-se a existência de
contas correntes sem vinculação privativa com os recursos da saúde, colocando
em risco a utilização, com exclusividade, de seu saldo para o custeio de despesas
em ações e serviços públicos nessa seara, tal qual definido em lei (item 2.4.2.3).
No tocante aos tópicos 18, 22 e 26, aqui agrupados em razão da
natureza das respectivas falhas, adoto, em termos gerais, a análise promovida
pela Unidade Técnica para concluir pela procedência dos apontamentos e pela
determinação ao Administrador que adote medidas visando à pronta correção
das inconformidades descritas.
20) Segundo a equipe de auditoria, o Executivo vem utilizando
recursos do Fundeb para fazer frente às despesas com contribuição
previdenciária de inativos para o RPPS e às contribuições ao IPERGS visando à
cobertura do déficit no pagamento dos inativos, em desacordo com a Lei do
referido Fundo. Registrou-se que, em 2019, o montante apurado nessas
despesas totalizou R$ 1,17 bilhão (item 2.1.1.5).
Nos esclarecimentos, constou a alegação de que o Estado aplica os
recursos do Fundeb em consonância com a legislação vigente sobre a matéria,
observando, também, as orientações exaradas na Promoção Setorial PGE-SEFAZ
023/2008. Conforme o senhor Governador, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional não distingue as despesas entre ativos e inativos no conceito
de MDE. Argumentou-se que, desde 2013, o Estado não alimenta a base de
dados do SIOPE, mas se encontra adimplente no Cadastro Único de Convênios –
CAUC por força de liminar obtida junto ao STF nos autos da Ação Civil Originária
nº 3.196.
No particular, reitero as considerações tecidas em relação ao tópico
17, que contraindicam o acolhimento das razões apresentadas. Assim, é
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22) De acordo com o relatório, em 15-01-2018 foi publicada a
Portaria Conjunta STN/FNDE nº 02, determinando, no seu artigo 1º, que cada
ente beneficiário do Fundeb deveria possuir uma conta única e específica para a
movimentação dos recursos, cadastrada obrigatoriamente com CNPJ do órgão
responsável pela educação. Também estabeleceu, no seu artigo 2º, que a conta
deveria ser aberta e mantida no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal.
Apontou-se que, em 2019, o Estado transferiu os recursos do Fundeb creditados
na conta aberta junto ao Banco do Brasil para a de nº 0100/03.409941.0-3 do
Banrisul, inclusive com o envio de valores ao Caixa único do Estado, em evidente
contrariedade às determinações legais (item 2.1.1.3).

imperiosa a necessidade de o Estado, em face, sinteticamente, dos mesmos
elementos retro, adotar as providências corretivas que se impõem. Para tanto,
deverá apresentar plano de ação nos moldes e nos prazos já mencionados no
sobredito item 17.
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24) De acordo com o Corpo Técnico, não foi observada a regra do
§ 3º do artigo 201 da Carta Estadual, alterado pela Emenda nº 66/2012, que
determina a aplicação mínima de 0,5% (R$ 161,1 milhões) da RLIP
(R$ 32,32 bilhões) no ensino superior público e no ensino superior comunitário
(item 2.2).
Analiso, de forma conjunta, os itens 23 e 24.
Muito embora os argumentos apresentados pelo senhor Governador,
centrados notadamente nas dificuldades orçamentárias e financeiras
enfrentadas pelo Estado e na diminuição do número de alunos da rede própria
nos últimos anos, entendo que o desatendimento às regras constitucionais não
pode ser desconsiderado por este Tribunal. De fato, conforme já ressaltado
neste voto, os Órgãos de Controle não editam normas, cabendo-lhes, porém,
atuar para garantir seu cumprimento.
Quanto ao alegado comprometimento da eficácia da alteração
promovida pela EC nº 66/2012, tenho que igualmente não assiste razão ao
Administrador. Embora se trate de norma de eficácia limitada, a matéria
respectiva está integralmente regulamentada pela Lei Complementar Estadual
nº 10.713/1996, a qual restou recepcionada pela emenda em exame. No que
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23) Constou, na peça técnica, que “em 2019, foi empenhado o
equivalente a R$ 99,1 milhões na Unidade Orçamentária UERGS, representando
0,31% da RLIP (R$ 32,32 bilhões). Conforme artigo 14 da Lei nº 11.646/2001, a
UERGS não poderia ser considerada no percentual de 0,5% determinado no § 3º
do artigo 201 da Constituição Estadual. No entanto, a Emenda Constitucional
nº 66, publicada em 2012, ao incluir o ensino superior público no rol de
aplicação dos 0,5%, autoriza a consideração dos gastos da UERGS no referido
percentual. Assim, nos termos do voto do Conselheiro Relator no exame das
Contas do Governador de 2017, com pronunciamento favorável à sua
aprovação, a legislação há de ser reinterpretada, a fim de se considerar a UERGS
na despesa computada para aplicação dos 0,5%. Portanto, necessita-se de
esclarecimento quanto à consideração, apesar de insuficiente, das despesas com
a UERGS no percentual de 0,5%, a partir da reinterpretação da Lei nº 11.646, de
10 de julho de 2001 à luz da alteração introduzida pela Emenda Constitucional
nº 66/2012” (item 2.2).
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Formuladas essas considerações, entendo que deve ser estabelecido
o prazo de 5 anos, a iniciar do exercício de 2022, para correção das
inconformidades apontadas, garantindo-se que, a cada ano, pelo menos 20% do
valor dos recursos faltantes seja aplicado na respectiva rubrica, de forma a se
alcançar o pleno atendimento dos limites previstos em lei até o fim de 2026.
25) Da mesma forma, apontou-se o descumprimento do artigo 236
da Constituição Gaúcha, que estabelece a obrigação de aplicação mínima de
1,5% da RLIP (R$ 32,32 bilhões) no fomento ao ensino e à pesquisa científica e
tecnológica. Verificou-se o desembolso, a esse título, do montante de apenas
R$ 28,1 milhões, que representou 0,09% da RLIP, ou seja, R$ 456,8 milhões a
menor (item 2.3).
Registro que, para a inconformidade em tela, foram apresentados
esclarecimentos remissivos àqueles oferecidos para os itens retro (23 e 24).
Dessa forma, reitero a análise daqueles apontes, no pertinente.
A propósito, a situação impressiona: ao longo de sucessivos
governos, pelo escasso volume de recursos carreados especificamente à ciência
e à tecnologia. A título unicamente ilustrativo, traz-se à colação números
relativos ao período de 2015 a 2020:
PESQUISA CIENTÍFICA*
Exercício
Receita Líquida de
Impostos Próprios –
RLIP (R$)
Total Aplicado em
Pesquisa Científica (R$)
Total Aplicado em
Pesquisa Científica (%)
Aplicação Mínima
Pesquisa Científica 1,5%
(R$)
Valor aplicado a menor
em Pesquisa Científica

2015

2016

2017

2018

23.916.210.812,00

26.718.957.887,81

28.412.885.264,96

31.071.737.238,09

32.323.418.560,48

32.869.229.346,39

26.711.867,47

26.412.810,06

26.097.200,00

26.481.998,99

28.100.000,00

34.300.000,00

0,11%

0,10%

0,09%

0,09%

0,09%

0,10%

358.743.162,18

400.784.368,32

426.193.278,97

466.076.058,57

484.851.278,41

493.038.440,20

332.031.294,71

374.371.558,26

DOTAÇÃO INICIAL PESQUISA CIENTÍFICA 2021 (R$)

400.096.078,97

2019

439.594.059,58

2020

456.751.278,41

458.738.440,20

28.100.000,00

* Valores nominais

Art. 14 – Para custeio das despesas e investimentos da UERGS é vedada a aplicação dos
recursos previstos nos arts. 201, § 3º, e 202 da Constituição Estadual.
38
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pertine ao artigo 14 da Lei Estadual nº 11.646/200138, entendo que, nesse
particular, a lei ordinária foi revogada pela EC nº 66/2012, o que não limita a
eficácia do artigo 201, § 3º, da Constituição (com a redação que lhe foi conferida
pela citada emenda).
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Ainda: por conta do que se verifica em relação aos investimentos
insuficientes em educação e na ciência e tecnologia (mas se poderia ir adiante
na ilustração), parece notório que muitas das definições estabelecidas pelos
Constituintes Estaduais de 1989 têm ficado restritas ao campo das meritórias
intenções, as quais, por reiterados desatendimentos, acabam frustrando as
legítimas expectativas da sociedade e concorrendo para um quadro de
descrédito e desconfiança em relação ao ambiente estatal.
Colocado esse quadro, e dada a indiscutível relevância do tema, que,
insista-se, ganhou especial destaque no contexto da pandemia gerada pela
Covid-19, fixo os mesmos prazos e condições estabelecidos para o contido nos
tópicos 23 e 24 para a elisão da inconformidade.
27) Foi apontado que, para fins de cumprimento do comando
constitucional, houve a inclusão, no cálculo do montante aplicado em ASPS, de
despesas com a assistência à saúde dos servidores públicos do Estado e
relativas ao pagamento de aposentadorias e encargos sobre a folha de inativos e
pensionistas da Secretaria da Saúde. O procedimento, segundo a equipe de
auditoria, vai de encontro com o que dispõe a Lei Complementar Federal
nº 141/2012 (item 2.4.7).
28) Igualmente: visando a dar atendimento a dispositivo
constitucional próprio, o Estado promoveu a inclusão de despesas com a folha
de pagamento de pessoal ativo (R$ 111,1 milhões) e demais dispêndios com
custeio (R$ 35,4 milhões) em outros órgãos do Estado, fora da Secretaria da
Saúde, e não integrados ao Sistema Único de Saúde – SUS. Tais despesas foram
pagas com recursos vinculados à saúde e incluídas no cálculo do montante
aplicado em ASPS. O procedimento, segundo a equipe de auditoria, vai de
encontro com o que dispõe a Lei Complementar Federal nº 141/2012 (item
2.4.7).
Passo ao exame dos itens 27 e 28.
De acordo com a Constituição da República (art. 198), os entes
federativos devem investir, anualmente, recursos mínimos em ações e serviços

Processo
01414-0200/19-3
Página da
peça

60

Peça
3331488

Aliás, outro indicativo a respeito também pode ser vislumbrado na
própria extinção, em 2017 (Decreto nº 53.756/2017), da Fundação de Ciência e
Tecnologia – CIENTEC, desacompanhada de ações efetivas de incremento, ainda
que por outras vias, de mecanismos de fomento à área. A propósito, uma
indagação: em que ambiente estão sendo construídos os produtos para o
enfretamento ao coronavírus se não no seio da pesquisa científica?
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públicos de saúde, em percentuais a serem calculados sobre receitas oriundas
de impostos e transferências constitucionais e legais39.

Nos artigos 2º, 3º e 4º, o diploma explicita as despesas que podem
ser computadas no conceito de ASPS e quais devem ser excluídas. Destaco as
seguintes regras:
Art. 2º Para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos
estabelecidos nesta Lei Complementar, considerar-se-ão como
despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas voltadas
para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam,
simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7º da Lei no 8.080,
de 19 de setembro de 1990, e às seguintes diretrizes:
I - sejam destinadas às ações e serviços públicos de saúde de
acesso universal, igualitário e gratuito;
II - estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos
Planos de Saúde de cada ente da Federação; e
III - sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, não se
aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas que
atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que
incidentes sobre as condições de saúde da população.
Parágrafo único. Além de atender aos critérios estabelecidos no
caput, as despesas com ações e serviços públicos de saúde realizadas
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios
deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio dos
respectivos fundos de saúde.
Art. 3º Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Federal,
do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do art. 2º
desta Lei Complementar, para efeito da apuração da aplicação dos
recursos mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas despesas
com ações e serviços públicos de saúde as referentes a:
Base de cálculo foi estabelecida pela Constituição, art. 198, § 2º, incisos II (Estados) e III
(Municípios).
39
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Art. 6º Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em
ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento)
da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos
de que tratam o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do
caput do art. 159, todos da Constituição Federal, deduzidas as
parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios. (Grifei.)
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A matéria foi regulamentada pela citada LC nº 141/2012, a qual
fixou, em seu artigo 6º, a aplicação mínima de 12% para os Estados.
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I - vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;

IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade
promovidos por instituições do SUS;
V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos
serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e
hemoderivados,
medicamentos
e
equipamentos
médicoodontológicos;
VI - saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades,
desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da
Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes
das demais determinações previstas nesta Lei Complementar;
VII - saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e
de comunidades remanescentes de quilombos;
VIII - manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores
de doenças;
IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras
de recuperação, reforma, ampliação e construção de
estabelecimentos públicos de saúde;
X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas
ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais;
XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições
públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços
públicos de saúde; e
XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades
prestadoras de serviços públicos de saúde.
Art. 4º Não constituirão despesas com ações e serviços públicos
de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que
trata esta Lei Complementar, aquelas decorrentes de:
I - pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos
servidores da saúde;
II - pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à
referida área;
III - assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso
universal;
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III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde
(SUS);
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II - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de
complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de
deficiências nutricionais;
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IV - merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que
executados em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso
II do art. 3º;
V - saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e
mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços
públicos instituídos para essa finalidade;

Página da
peça

63

VII - preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos
órgãos de meio ambiente dos entes da Federação ou por entidades
não governamentais;

Peça
3331488

VI - limpeza urbana e remoção de resíduos;

IX - obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar
direta ou indiretamente a rede de saúde; e
X - ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos
distintos dos especificados na base de cálculo definida nesta Lei
Complementar ou vinculados a fundos específicos distintos
daqueles da saúde. (Grifei.)

Em seus esclarecimentos, o Chefe do Poder Executivo alegou que a
matéria atinente às chamadas “despesas controversas” foi decidida no âmbito
da Ação Civil Pública nº 001/1.15.0061773-4, onde se deliberou ser
prescindível a observância à Lei Complementar nº 141/2012. Também
argumentou que os gastos com o IPE-Saúde e o Hospital da Brigada Militar
atendem, de certa forma, o princípio do acesso universal. Quanto à gratuidade,
referiu que a Constituição não estabeleceu esse requisito quanto trata de ASPS.
Suscitou que o necessário aporte de valores a serem feitos pelo Tesouro do
Estado para pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores inativos
da Secretaria da Saúde e respectivos pensionistas (que não assistidos pelo
Fundoprev ou pelo regime de previdência complementar) justifica a sua
contabilização como ASPS. Suscitou a aplicação da técnica da interpretação
conforme a Constituição e do princípio da razoabilidade. Referiu que a matéria
se encontra em exame no Pedido de Orientação Técnica – POT
nº 5141-0200/16-0.
As questões suscitadas pelo Gestor passam necessariamente pela
discussão acerca da constitucionalidade da Lei Complementar nº 141/2012. A
esse respeito, é de se lembrar que, não havendo afronta manifesta à Carta, as
leis presumem-se constitucionais até que o Poder Judiciário se pronuncie em
sentido contrário. Assim, não havendo, in casu, manifestação do Supremo
Tribunal Federal sobre a matéria ou flagrante violação à Lei Maior, nenhuma
outra conclusão se pode alcançar que não a presunção de constitucionalidade da
norma em exame, a qual, portanto, deve ser integralmente observada, tanto pelo
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Poder Executivo quanto pelo Tribunal de Contas. E também não se vislumbra,
nesta seara de controle, qualquer contrariedade que justificasse a invocação do
preconizado pela Súmula nº 347, do STF.

Ademais, ratifico as considerações tecidas pelo Corpo Técnico na
análise de esclarecimentos, notadamente aquelas no sentido de que, muito
embora a conclusão do referido julgado, em nenhum momento se disse, naquele
feito, que o Executivo não estava submetido às regras da Lei Complementar
nº 141/2012. Ao contrário: conforme constou na decisão judicial de Segundo
Grau, registrou-se ser dever do Estado buscar a adequação à norma em
referência.
No que diz respeito ao Pedido de Orientação Técnica
nº 5141-0200/16-0, tampouco assiste razão ao Administrador. O fato de que a
matéria se encontra em exame no citado expediente não impede que o Tribunal
Pleno, órgão máximo do TCE, disponha sobre ela ao examinar a situação
concreta. Poderá até mesmo se manifestar, se for o caso, em sentido contrário à
jurisprudência já firmada, observadas as regras estabelecidas pela Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
É bem verdade que a decisão de um POT, quando proferida, consiste
em diretriz da Corte a respeito do tema, irradiando seus efeitos aos casos
concretos rigorosamente símiles. No entanto, não foi, até o momento, prolatado
qualquer decisum no Processo nº 5141-0200/16-0, e não há dispositivo
regimental que vede, durante o trâmite daquele expediente, que os órgãos
julgadores do TCE deliberem sobre o mesmo assunto.
Por fim, quanto à alegada “interpretação conforme” e ao suscitado
princípio da razoabilidade, é importante lembrar que a Constituição erigiu a
saúde ao status de direito fundamental, estabelecendo que se trata de “(...) dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
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Quanto à citada ação civil pública, conforme já referido, os efeitos da
coisa julgada nesse tipo de processo projetam-se apenas nos limites do caso
concreto. Isso significa dizer que as decisões lá proferidas, embora tenham
efeitos erga omnes (art. 16 da Lei Federal nº 7.374/1985), somente vinculam
quanto aos fatos e pedidos deduzidos na peça inicial, dizentes, no caso em
apreço, com as Contas prestadas pelo Governador em relação ao exercício de
2013. Assim, nem a improcedência da ação declarada em segundo grau, nem seu
fundamento, embora possam servir como elemento de ponderação e
convencimento, condicionam a atuação do Executivo Estadual e a desta Casa no
tocante, respectivamente, à administração do Estado no ano de 2019 e à sua
fiscalização.

De fato, o Brasil e o mundo estão profundamente impactados com o
quadro de pandemia. Nesse contexto, o Poder Público se vê instado a agir sob
forte pressão, de diferentes fontes. Por um lado, em razão dos indicativos de
falhas no processo de planejamento, embora a avassaladora progressão do
coronavírus comprometa até as estruturas mais sólidas, aqui e em outros países.
De outro, porque há um antigo (e por muitos desconsiderado) subfinanciamento
na política pública da saúde, que, espera-se, será repensado depois dessa crise
sem precedentes.
A propósito, é necessário tomar consciência de que a defesa do
Sistema Único de Saúde significa zelar pelo bem da sociedade (que, aliás, é um
dos objetivos fundamentais da República – art. 3° da CR). E que ninguém estará
protegido enquanto todos não estiverem. Essa tutela é um papel do Estado,
devidamente dotado com os recursos e demais meios necessários.
Feitos esses registros, observo que, para ambos os apontamentos
(itens 27 e 28), tem-se a incontroversa desobediência às regras da Lei
Complementar nº 141/2012, o que resulta no desatendimento ao percentual de
aplicação mínima em ASPS, conforme mandamento constitucional.
Nesse quadro, considerando o desatendimento ao artigo 198 da
Constituição e ao artigo 6º da citada LC nº 141/2012, a plena vigência da
referida norma regulamentadora, isto é, desde o ano de 2012, e o fato de que a
matéria já vem sendo objeto de alerta nos pareceres prévios emitidos por esta
Casa nos últimos anos, sou pela emissão de determinação ao Administrador, no
sentido de que promova a correção das inconformidades apontadas, fixando,
para tanto, o mesmo prazo de 5 anos, garantindo-se que, a cada ano, pelo menos
20% do valor dos recursos faltantes seja aplicado na respectiva rubrica, de
forma a se alcançar o pleno atendimento dos limites previstos em lei até o fim
de 2026.
33) Segundo a Unidade Técnica deste Tribunal: “considerando: as
intensas negociações para o Estado aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (LC
nº 159/2017); o fato de o acordo exigir uma readequação nos critérios de
cálculo da despesa com pessoal, para fins de verificação de limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal; e o Estado do Rio Grande do Sul ficar acima do limite
legal no caso de atendimento dos critérios exigidos pela Secretaria de Tesouro

Processo
01414-0200/19-3
Página da
peça

65

Peça
3331488

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196). Conforme bem se sabe, a implementação de políticas públicas
invariavelmente demanda investimentos, e, em 2020, a partir da Covid-19, foi
possível testemunhar com ainda mais facilidade a relevância de se alocar
recursos à área da saúde.
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38) De acordo com o relatório, “o Tribunal de Contas do Estado do
Rio Grande do Sul determinou a abertura de Inspeção Especial (processo
nº 14635-0200/18-6), junto a Secretaria da Fazenda do RS para
acompanhamento das negociações do Estado junto a Secretaria do Tesouro
Nacional para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (LC nº 159/2017).
Solicita-se a apresentação da situação atual das negociações, bem como cenários
de demais projeções considerando o acordo (previsão de receitas, despesas e
saldo da dívida pública estadual ao final do tempo de carência de pagamentos
do regime)” (item 5.3.1).
Examino os apontes 33 e 38.
Conforme o artigo 169 da Constituição da República, a despesa com
pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
A matéria foi regulamentada pela Lei Complementar nº 101/2000,
que fixou o limite de 60% da receita corrente líquida do ente federativo para os
Estados e Municípios (art. 19). Para tanto, conceituou “despesas com pessoal”,
explicitando quais gastos incluem-se no referido percentual:
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como
despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da
Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos
a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis,
militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos
sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de
previdência.
§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se
referem à substituição de servidores e empregados públicos serão
§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a
realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente
anteriores, adotando-se o regime de competência. (Grifei.)

Como se sabe, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi editada em 4 de
maio de 2000 e consistiu um verdadeiro código de conduta gerencial no que diz
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Nacional, entende esta corte a necessidade da apresentação de um plano, pelo
Poder Executivo, que mostre uma projeção da relação da despesa com pessoal x
receita corrente líquida, para adequação aos limites exigidos pela LRF” (item
5.2.2.1).
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Assim, a LRF nasceu para permitir um maior controle, tanto pelo
governo quanto pela sociedade, das entradas e saídas de recursos públicos, bem
como para solidificar a moralidade e a responsabilidade na realização das
receitas e das despesas.
Não obstante a importância desse mister, que é inquestionável,
entendo, conforme já tive a oportunidade de me manifestar nos autos da
Consulta nº 284-0200/18-4, o legislador não cuidou de estabelecer
imprescindíveis regras de transição para um regramento de tanta repercussão
na Administração Pública brasileira.
Especificamente quanto ao controle dos gastos com pessoal, a LRF
tornou-se obrigação para os Poderes e órgãos imediatamente, ou seja, desde a
sua publicação. Previu-se apenas uma “tolerância” no cumprimento dos limites
para os três exercícios subsequentes; período no qual, embora os entes não
pudessem sofrer sanções, deveriam adotar severas medidas visando à redução
dos referidos gastos (arts. 70 a 72).
Diante desse cenário, e considerando que, até o momento, não foi
ainda criado o Conselho de Gestão Fiscal para o acompanhamento e a avaliação,
de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal (art.
67)40, repiso que o TCE-RS acabou por adotar, ao longo dos anos, um conjunto
de interpretações consideradas compatíveis com esse cenário.
O exame realizado pela Unidade Técnica desta Casa (item 5.2.2.1 do
relatório) foi pautado por tais entendimentos, e, nesse contexto, concluiu-se
pelo atendimento às regras da LC nº 101/2000, mais especificamente às
referentes aos limites das despesas com pessoal.
Não obstante, a matéria já estaria a demandar novo enfrentamento,
levando-se em consideração o decurso de tempo havido desde a edição da
norma em causa e o consequente “amadurecimento” de algumas das concepções
que se tinham sobre esse diploma. Ademais, grassavam dissensos a respeito,
O Projeto de Lei Complementar nº 141/2014, que trata das atribuições do Conselho de Gestão
Fiscal e da sua instalação e funcionamento, foi aprovado pelo Senado Federal em 2015 e
atualmente encontra-se em apreciação na Câmara dos Deputados (PLP nº 210/2015). Também
tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 8.325/2017, que dispõe sobre as
competências, a composição e a forma de funcionamento do referido órgão.
40
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respeito à saúde financeira do Estado. A norma foi concebida no contexto de
diversas reformas, voltadas à estabilização da economia e da moeda, por meio
de cortes de despesas e aumento de receitas, sobretudo as de origem tributária.
Buscava-se abandonar uma cultura de gerenciamento divorciado da
transparência e do planejamento, que resultava em um permanente
desequilíbrio das contas públicas.
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entre os diferentes órgãos de controle, o que fragilizava a segurança jurídica,
sobretudo no tocante à aplicação da LRF.

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como
despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da
Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de
membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais
como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos
da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais,
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo
ente às entidades de previdência.
§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se
referem à substituição de servidores e empregados públicos serão
contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".
§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a
realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente
anteriores,
adotando-se
o
regime
de
competência,
independentemente de empenho.
§ 3º Para a apuração da despesa total com pessoal, será
observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer
dedução ou retenção, ressalvada a redução para atendimento ao
disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição,
a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada
ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita
corrente líquida, a seguir discriminados:
I - União: 50% (cinqüenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).
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Todavia, quando já se delineava um encaminhamento a ser adotado
nestas Contas, sobreveio a Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro
2021, com forte e direta incidência na matéria em foco. Com efeito, a par de
outras regulações, dispôs a nova legislação sobre alterações na LRF, dentre as
quais, destaco:
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Nesse sentido, têm especial relevância os estudos encartados no
citado Pedido de Orientação Técnica nº 5141-0200/16-0 sobre as despesas com
pessoal, o qual foi referido no âmbito da instrução e dos esclarecimentos. Tratase, com efeito, de alentada contribuição no tocante à matéria.
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§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo,
não serão computadas as despesas:
I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período
anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18;
V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e
Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma
dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da
Emenda Constitucional no 19;
VI - com inativos e pensionistas, ainda que por intermédio de
unidade gestora única ou fundo previsto no art. 249 da Constituição
Federal quanto à parcela custeadas por recursos provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o § 9o do art. 201 da
Constituição;
c) de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial
do regime de previdência, na forma definida pelo órgão do
Poder Executivo federal responsável pela orientação, pela
supervisão e pelo acompanhamento dos regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos.
§ 2º Observado o disposto no inciso IV do § 1o, as despesas com
pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite
do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.
§ 3º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste
artigo, é vedada a dedução da parcela custeada com recursos
aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de
previdência.
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder
os seguintes percentuais:
I - na esfera federal:
a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo,
incluído o Tribunal de Contas da União;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o
Executivo, destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com
pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da
Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, repartidos
de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um
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III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6o do art. 57
da Constituição;
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II - relativas a incentivos à demissão voluntária;
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destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida,
verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores
ao da publicação desta Lei Complementar;

II - na esfera estadual:
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de
Contas do Estado;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;
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d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União;

d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados;

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de
Contas do Município, quando houver;
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.
(...)
§ 7º Os Poderes e órgãos referidos no caput deverão apurar, de
forma segregada para aplicação dos limites de que tratam este
artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos
servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas
despesas esteja a cargo de outro Poder ou órgão.
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no
art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem
prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente
terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo
menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as
providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.
(...)
§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto
perdurar o excesso, o Poder ou órgão referido no art. 20 não
poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
pagamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das
despesas com pessoal.
(...) (Grifei.)

Quanto à vigência dessas inovações, o artigo 15 da novel legislação
estabeleceu que:
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III - na esfera municipal:

§ 1º A inobservância do disposto no caput no prazo fixado sujeita o
ente às restrições previstas no § 3º do art. 23 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000.
§ 2º A comprovação acerca do cumprimento da regra de eliminação
do excesso de despesas com pessoal prevista no caput deverá ser
feita no último quadrimestre de cada exercício, observado o art. 18 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
§ 3º Ficam suspensas as contagens de prazo e as disposições
do art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no
exercício financeiro de publicação desta Lei Complementar.
§ 4º Até o encerramento do prazo a que se refere o caput, será
considerado cumprido o disposto no art. 23 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, pelo Poder ou órgão referido no art. 20
daquela Lei Complementar que atender ao estabelecido neste artigo.

Assim, nesses pontos, o debate parece se exaurir. Desse modo, cabe
ao Órgão de Controle Externo, doravante, à luz da clareza da norma, exercer sua
jurisdição considerando rigorosamente a régua explícita das disposições
colocadas na nova legislação (a qual, em certa medida, serve como uma espécie
de “embargos de declaração” à redação original da LRF).
Por isso, na linha do que se ponderou no precedente tópico 17, mas,
aqui, já por força da própria dicção legal, deverão os Poderes e órgãos
jurisdicionados a este Tribunal adotar providências no sentido de fazer as suas
despesas de pessoal, conforme o caso, convergirem para a moldura temporal
antes delineada, sob as penas capituladas na mesma legislação.
40) Segundo o relatório, não foi possível identificar com clareza
quais os objetivos almejados pelo Governo Estadual ao implantar e/ou manter
em vigor o rol atual de incentivos fiscais, especialmente aqueles de maior vulto
referentes aos ICMS (item 1.7.4).
52) Verificou-se, em auditoria, que expedientes administrativos
enviados ao TCE-RS, relativos a encaminhamentos de proposições relacionadas
a concessões ou prorrogações de desonerações fiscais, apresentaram fragilidade
ou mesmo ausência de previsões de valores no que diz respeito aos estudos de
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Art. 15. O Poder ou órgão cuja despesa total com pessoal ao término
do exercício financeiro da publicação desta Lei Complementar estiver
acima de seu respectivo limite estabelecido no art. 20 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, deverá eliminar o
excesso à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício
a partir de 2023, por meio da adoção, entre outras, das medidas
previstas nos arts. 22 e 23 daquela Lei Complementar, de forma a se
enquadrar no respectivo limite até o término do exercício de 2032.
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Quanto aos apontes 40 e 52, é assente que a outorga do poder de
tributar consiste em expressão da autonomia financeira dos entes políticos,
podendo ser compreendida como a “aptidão de gerar receitas”. Mas,
sabidamente, a finalidade do tributo não se resume à arrecadatória: ele também
tem objetivo “redistributivo”, ou seja, reduzir as desigualdades na distribuição
da renda e da riqueza e “regulamentar”, isto é, orientar a atividade no setor
privado em direções desejadas pelo Estado.41
Nesse contexto, considerando que a “autonomia financeira dos entes
públicos implica dotar-lhes do poder de decisão sobre os seus rumos fiscaisfinanceiros, há de se aceitar também que cada ente político tributariamente
competente para instituir e arrecadar tributos detém da mesma forma o poder
de estabelecer desonerações que se adéquem ao plano de ação específico
daquele ente”.42
Da mesma forma, tendo em conta os citados propósitos regulatórios
e redistributivos do tributo, também é necessário aceitar que “há diversas
circunstâncias e razões para que o gestor público decida pela relativização da
regra de incidência, de maneira que determinados contribuintes, visando ao
alcance de interesses legítimos, fiquem desobrigados do recolhimento
tributário”.43
Não obstante, é imprescindível que essa escolha seja efetivamente
realizada. Mais que isso: deve ser feita com base em estudos prévios e sempre
visando a um objetivo preestabelecido. É ainda necessário que ela seja
periodicamente reavaliada, em face dos resultados obtidos, permitindo a
tomada de decisão informada sobre a pertinência de manutenção ou não do
benefício nos moldes concedidos.
O quadro que se apresenta hoje, todavia, não parece ser esse.

DA SILVEIRA. Alexandre Coutinho; SCAFF, Fernando Facury. Incentivos Fiscais na Federação
Brasileira. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais. São
Paulo: Malheiros, 2015, pp. 26 e 27.
42 DA SILVEIRA. Alexandre Coutinho; SCAFF, Fernando Facury. Incentivos Fiscais na Federação
Brasileira. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais. São
Paulo: Malheiros, 2015, p. 29.
43 DA SILVEIRA. Alexandre Coutinho; SCAFF, Fernando Facury. Incentivos Fiscais na Federação
Brasileira. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais. São
Paulo: Malheiros, 2015, p. 29.
41
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impacto orçamentário-financeiro para o ano e os dois seguintes (art. 14 da LRF),
fato que, segundo a equipe, reduz a transparência perante órgãos de controle e,
sobretudo, a sociedade, em relação aos montantes de arrecadação de que se está
abrindo mão (item 1.7.4.2.5.2).
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É importante frisar que ocorrências como as destacadas acabam por
distender o volume de desonerações46 e, em última análise, por prejudicar o
próprio Governo, pois restringem sua autonomia financeira e afetam a
implementação de políticas voltadas à redistribuição de riquezas e à regulação
da economia. Explico: a manutenção de benefícios fiscais que não atendam mais
aos interesses do Estado pode eventualmente impedir a concessão de outros
tantos, mais alinhados à política governamental.
Assim, sem desprezar a complexidade inerente a revisões de
benefícios fiscais47, é relevante destacar a importância desses estudos, que
precisam existir e, na medida do possível, ser aprimorados no decurso do
tempo.
Veja-se, nesse sentido, os seguintes excertos do relatório e parecer prévio, em que se compara
o volume de desonerações do Rio Grande do Sul em cotejo com os Estados do Paraná e de Santa
Catarina:
“Do ponto de vista da representatividade das desonerações em relação ao ICMS arrecadado,
verifica-se no gráfico acima que o Estado do Rio Grande do Sul, em comparação com os demais
da região, apresenta a menor relação “Desoneração/ICMS”, com as desonerações usufruídas em
2018 representando 23,2% do total arrecado de ICMS no período. Por outro, no Paraná e em
Santa Catarina, essa relação representou 25,2% e 25,8%, respectivamente.” (conforme constou
na p. 65 da peça 2939725)
45 No relatório, está indicado, por exemplo, o setor “contemplado com os valores mais
representativos entre as isenções concedidas pelo Estado do RS” (vide pp. 78 e 79 da peça
2939725). Relativamente a esse conjunto de benefícios fiscais, foi destacado que há “possível
discricionariedade de sua concessão bem como do montante de desonerações que representa ao
Estado”. Assim, a equipe concluiu que tais fatores justificariam uma análise mais detida.
46 Conforme constou na estimativa da tabela 1.44 do relatório (Desonerações do ICMS no Rio
Grande do Sul), as desonerações passaram de 1,49% a 2,18% do Produto Interno Bruto – PIB do
RS no período de 2003 a 2018.
47 Para além da questão relativa à alocação de recursos humanos para a tarefa e do tempo a ser
despendido com ela, é interessante destacar o seguinte excerto do relatório e parecer prévio,
que bem demonstra a complexidade do tema: “Sob a ótica econômica foi possível identificar que,
de uma forma geral, embora ocorra renúncia de parte do ICMS devido, as empresas beneficiadas
recolhem valores significativos a título do aludido imposto estadual. Sendo assim, pode haver
risco de perda de arrecadação no futuro caso haja revogação dos créditos presumidos sem
prévia e cuidadosa análise econômica”.
44
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Conforme se depreende dos autos, tem-se que muitas das
desonerações foram concedidas de forma reativa, ou seja, no contexto da
chamada “guerra fiscal”44. Outras acabaram pactuadas por tempo
indeterminado e não estão submetidas a um acompanhamento de resultados.
Há também aquelas que não se mostram necessariamente vinculadas a uma
política pública ou a um plano bem delineado de fomento a determinada
atividade econômica de interesse do Estado. Esses são apenas alguns exemplos
de benefícios fiscais que, embora se encontrem formalmente em consonância
com o ordenamento, merecem ser objeto de estudo e, quiçá, de
reconsideração.45
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Em tal cenário, cabe pontuar que o relatório elaborado pela equipe
de auditoria contém análises qualificadas, as quais também podem subsidiar
esse processo de reflexão quanto à política de desonerações fiscais. Dentre elas,
e apenas exemplificativamente (sem nenhum juízo de valor), destaco as
seguintes contribuições:
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Conforme se verifica na redação do inciso colacionado abaixo uma
série de produtos derivados do leite está abarcada pelo benefício
fiscal em tela. Destaque para as prováveis externalidades positivas
à economia gaúcha face o requisito para fruição do incentivo de
compra de produtores locais.
(...)
De outra banda, há incentivos à indústria láctea por meio de
incisos de crédito presumido na entrada de leite que não exigem
a compra de produtor do RS. Diferentemente dos exemplos acima,
os dispositivos sobre os quais se discorre a seguir concedem o crédito
presumido na entrada de leite, todavia sem requerer que o referido
insumo tenha sido produzido no Estado do Rio Grande do Sul.
Embora não se possa olvidar a existência de possíveis
externalidades positivas à economia gaúcha, notadamente ao
setor industrial, igualmente gerador de emprego e renda, deixase de fomentar o setor primário local.
No ano de 2019, as renúncias fiscais para o setor de laticínios
mediante concessão de créditos presumidos na entrada de leite,
porém sem o requisito de que esse insumo tivesse sido produzido no
Rio Grande do Sul, somaram R$ 146,7 milhões. Houve queda nominal
de 6,4% em relação à fruição ocorrida em 2018 (R$ 156,7 milhões).
Na sequência algumas descrições a respeito dos dispositivos
regulamentares ora comentados. (Grifei.)

b) Desonerações por intermédio do Fundo Operação Empresa do
Estado do Rio Grande do Sul – Fundopem:
Analisando-se duas das diretrizes do Fundo, a geração de emprego e a
diminuição das desigualdades sociais, verificam-se resultados
discretos. Entretanto, comparando-se o processo do Fundopem com a
desoneração pura e simples efetuada por meio de isenções fiscais ou
concessão de crédito presumido, fica evidente inúmeras
vantagens: não se renuncia a todo o imposto, mas apenas de
parte de seu incremento, ou seja, uma parcela de imposto que
não existiria se a empresa não aumentasse seu faturamento;
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a) Exigência de compra de insumos de produtores locais:

Processo
01414-0200/19-3

Estado do Rio Grande do Sul
Tribunal de Contas
Gabinete do Conselheiro Cezar Miola
apoia-se a realização de investimentos no Estado do Rio Grande
do Sul; e os valores emprestados devem ser respaldados por
garantias efetivas. (Grifei.)

É fácil concluir que esse quadro reforça a importância de uma
revisão tributária. Deveras, além da já mencionada reavaliação das hipóteses de
incidência e das desonerações já concedidas à luz da legislação vigente, é
importante que se simplifique a regulamentação da matéria, tendo sempre em
mente que os benefícios só poderão ser concedidos quando houver a viabilidade
de serem, de fato, fiscalizados sob a ótica da conformidade de suas concessões e
seus usos.
E, enquanto isso não for possível, é imprescindível que se busque
conferir ao tema, desde já, a máxima transparência, a qual certamente
contribuirá para a eventual e futura revisão tributária.

No caso do crédito presumido, por exemplo, tem-se que: a) a apuração das guias de
recolhimento – GIA está submetida a inúmeras regras e condicionantes, que dificultam o acesso
aos benefícios e o respectivo monitoramento; b) são frequentes as mudanças na redação do
RICMS, o que prejudica o acompanhamento e exige constante atualização dos técnicos; c) há
sociedades que se beneficiam com mais de um tipo de desoneração, em efeito “cascata”, havendo
espaço para aperfeiçoamento das normativas regentes da matéria, evitando a ocorrência de tais
sobreposições.
48
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Nessa linha, cito, a título exemplificativo, que “verifica-se a existência
de múltiplas hipóteses de apropriação de benefícios fiscais, aparentemente,
voltadas aos mesmos setores as quais poderiam ser objeto de avaliação com
vistas à revisão para simplificação da legislação, de modo a reduzir os custos do
Estado com o controle do cumprimento das regras, o que garantiria também aos
contribuintes maior grau de certeza acerca do tratamento tributário a ser
dispensado nas suas operações” (item 1.7.4.2.3.3 do relatório). Por exemplo,
conforme constou na peça técnica, há desonerações conferidas a determinado
setor que vêm ocorrendo por meio dos três institutos (crédito presumido,
redução da base de cálculo e isenção) ao longo de décadas, em face de diferentes
motivações. Assim, sem que, aqui, se faça qualquer avaliação de mérito, parece
imprescindível revisitar essa seara, a fim de se promover não apenas uma
análise individualizada de cada desoneração específica, mas, sobretudo, um
exame integrado de todas elas, considerando-se a plenitude da cadeia produtiva.
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Feitas essas considerações, acrescento que, a partir dos achados de
auditoria, é possível verificar que a legislação autorizadora e regulamentadora
da concessão de desonerações é extremamente complexa48 e pouco aderente às
necessidades de controle, isto é, há hipóteses de benefícios fiscais que fogem à
capacidade de verificação do Estado.
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De outro lado, no tocante à publicidade dos dados referentes ao
tema, reconheço que, nos últimos anos, houve uma importante ampliação da
transparência nesse campo. De todo modo, deve a Secretaria da Fazenda
continuar envidando esforços no sentido de promover a melhoria contínua
desse processo de divulgação dos dados e das análises realizadas, sobretudo nos
portais eletrônicos do Governo, o que permitirá, na mesma medida, o
aprimoramento dos controles externo e social.
Adentrando um pouco mais às especificidades das desonerações,
mas ainda tratando do tema “transparência”, sublinho as seguintes conclusões
da equipe de auditoria, no sentido de que os benefícios concedidos por meio de
crédito presumido são os únicos que permitem calcular o montante total das
desonerações, o que viabiliza a análise, pelo Estado e pela sociedade, da relação
entre “o custo e o benefício” da benesse. De outra parte, ressalvou-se que a
isenção e a redução da base de cálculo são os instrumentos que oferecem mais
transparência para o consumidor, pois o valor da desoneração pode ser
identificado a partir da nota fiscal:
Há três tipos de desoneração fiscal praticadas no Estado: (a) crédito
presumido; (b) isenção; e (c) redução de base de cálculo.
Comparativamente aos outros Estados do Sul, o RS é o que menos
utiliza o instituto do crédito presumido, sendo que este é o que
permite maior transparência nos dados quanto a valores de
desoneração.
Quando se usa isenção ou redução da base de cálculo, é possível
calcular uma projeção do montante da desoneração. No crédito
presumido, é possível encontrar o montante exato, pois todos os
valores constam na contabilidade de cada empresa (nas guias de
recolhimento).
(...)
Verifica-se, pois, que o instituto do crédito presumido, no rol das
desonerações fiscais praticadas no âmbito do ICMS, é o que envolve a
maior complexidade para compreensão e análise. A referida

Processo
01414-0200/19-3
Página da
peça

76

Peça
3331488

Dessa maneira, quanto às normas que regulamentam os benefícios
fiscais, entendo que não basta a mera divulgação dos atos: é preciso que a
matéria seja disponibilizada em local de fácil acesso e da forma mais didática
possível. Isso permitirá que se potencialize a isonomia na fruição das
desonerações, uma vez que estas se tornarão mais acessíveis, por exemplo, para
empresas que, embora sejam potenciais beneficiárias (de acordo com a
regulamentação vigente), não contam com uma estrutura jurídica e
técnico/administrativa robusta e, por isso, podem nem tomar conhecimento a
respeito dessa possibilidade.
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As ocorrências destacadas, que afetam muitos dos benefícios fiscais
concedidos pelo Rio Grande do Sul, vêm de longa data. Seus efeitos também
podem ser sentidos, em maior ou menor grau, em outros Estados e na União.
E, quanto à responsabilidade pela solução das inconformidades,
entendo que esta não reside exclusivamente na atuação do Governo. Como bem
pontuado nos esclarecimentos prestados, a legislação estadual prevê a
participação do Parlamento no processo de internalização dos convênios do
ICMS no âmbito do Estado. De fato, repiso que a Lei Estadual nº 8.820/1989
estabelece competir ao Executivo a remessa de todos os convênios firmados
pelo Estado no âmbito do CONFAZ à Assembleia Legislativa, que tem o prazo de
10 dias para examinar as respectivas matérias e deliberar. Transcorrido o
referido período sem manifestação daquela Casa, presume-se ratificado o
acordo.
Assim, ainda que o prazo concedido pela legislação seja
extremamente exíguo (o que, reitero, permite que se questione a lei local à luz
da Carta Maior), não se tem notícia de que os convênios submetidos à
apreciação do Parlamento tenham sido objeto de amplo debate e, ao final, da
ratificação expressa por parte daquele Poder.
Ademais, embora a iniciativa da proposição de lei visando a eventual
reforma tributária se coloque na esfera de competência do Governador, a
respectiva deliberação cabe à Assembleia.
De outro lado, muito pode ser realizado no âmbito do Executivo. E,
questionado sobre os motivos que levam o Estado a manter em vigor a atual
carga de desonerações fiscais, o Administrador limitou-se a explicar a
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modalidade de benefício fiscal é utilizada de várias formas: para
operacionalizar termos de acordo celebrados; pode incidir na entrada
de insumos; na saída de bens ou serviços, seja por meio de operações
internas, interestaduais, nacionais ou mesmo na importação de
produtos. Apenas uma pequena parte das hipóteses regulamentares
exige o cumprimento de contrapartidas, como, por exemplo, a
geração de emprego ou renda; mas muitas apresentam
condicionantes ou limitações de utilização; a base de cálculo do
crédito presumido a apropriar varia, podendo ser o ICMS devido após
o confronto de débitos e créditos, o valor das entradas, das saídas, ou
mesmo do imposto incidente na operação. Dessa forma, sua
regulamentação é altamente flexível. E, ao contrário de desonerações
como isenção e redução de base de cálculo, nas quais se conhece o
valor das desonerações pelas notas fiscais, este benefício aparece
apenas como uma redução de imposto a pagar quando de sua
apuração, ou seja, nas GIAs. Sendo assim, é a desoneração menos
transparente para a sociedade.
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sistemática de submissão dos convênios referentes ao ICMS ao exame do Poder
Legislativo. Tampouco se aprofundou em relação à transparência.

Conforme pontuado pela equipe, a demora na conclusão das obras de
reforma do prédio, gerada essencialmente pela diminuição, ao longo dos anos,
da destinação de verbas para esse intento, gera prejuízos à sociedade, mais
especificamente às atividades da comunidade escolar e à preservação do
patrimônio público.
É igualmente importante ponderar que os referidos aportes mensais,
reconhecidamente baixos, acabam não se revelando efetivos para os fins que se
destinam: se, de um lado, não são suficientes para o que se pretende, de outro,
podem fazer falta em projetos onde poderiam representar alguma diferença.
Intimado, o Administrador informou que a retomada das obras está
prevista para 2021, com alocação de R$ 5 milhões ao projeto.
Tendo-se presente essa manifestação e, ainda, as determinações
constantes da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020, no
tocante à destinação dos “recursos da educação”, deve o Responsável, no prazo
máximo de 3 meses, apresentar um cronograma para a conclusão das obras, o
qual deverá ser acompanhado pela equipe técnica deste Tribunal.
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53) Criticou-se a situação em que se encontra o Instituto Estadual de
Educação General Flores da Cunha, escola da rede pública estadual, com
tradição na formação de professores e de extrema importância para a educação
gaúcha. A equipe narrou que a sua sede, tombada pelo Patrimônio Histórico
Estadual em 2006, encontra-se em situação precária, o que provocou a
transferência das atividades para outros estabelecimentos de ensino, enquanto
fossem realizadas as obras de restauro da edificação. Ponderou-se que o projeto
de reforma da escola se alonga desde o exercício de 2012, sem resultado efetivo
em 8 anos, e que na Lei Orçamentária Anual de 2020 – Lei nº 15.399, publicada
no DOE em 13-01-2019 –, foi determinada dotação orçamentária de somente
R$ 1.500.00,00 para a reforma do Instituto, enquanto que a obra tinha sido
contratada pelo custo de R$ 22.927.728,47 por 18 meses. Assim, narrou a
Unidade Técnica, o Governo Estadual alocou recursos para 2020 no montante
de R$ 125.000,00 mensais, ou seja, 9,81% do valor do custo mensal da obra,
sendo, portanto, insuficientes para a continuidade da reforma do Instituto de
Educação Flores da Cunha (item 1.20).
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Assim, é de se recomendar ao senhor Governador que atente para o
quanto registrado no relatório produzido pela equipe técnica deste TCE, ao lado
de se determinar à Direção de Controle e Fiscalização que aprofunde o exame da
matéria por meio de auditoria operacional.

No particular, constato que, se ainda não se tem uma posição
definitiva do STF a respeito do tema, o pronunciamento do Relator, proferido
em sede de cognição sumária, assevera:
Assim, estando inserido o produto de arrecadação do ICMS no
conceito de receita própria do Estado, nos termos do art. 155, II, da
Constituição, enquanto vigentes a LC 8/1970, a Lei 4.320/1964 e a
Lei 11.494/2007, me parece correta, nesse juízo perfunctório, a
consideração do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do
ICMS para fins de financiamento do Fundo de Combate à Pobreza
estadual na base de cálculo da contribuição para o PASEP e na
apuração dos valores destinados ao FUNDEB. (Grifei.)

É importante que se acompanhe o desfecho da sobredita ação, mas
não havendo declaração de inconstitucionalidade sobre os dispositivos em
debate, é de se determinar a inclusão do adicional de 2% sobre a alíquota do
ICMS para fins de financiamento do Ampara na apuração dos valores destinados
ao Fundeb.
VII – Além das incidências antes destacadas, verifico que também
foram apontadas as inconformidades a seguir resumidas, as quais reputo
caracterizadas. No particular, reporto-me, como razões de decidir, aos termos
gerais da análise promovida pela Unidade Técnica (peça 3109587):
4) Desde o ano de 2016, o Executivo conta com arrecadação extra de
ICMS originada na aprovação da Lei Estadual nº 14.742, de 24 de setembro de
2015, a qual foi responsável pela instituição do Fundo de Proteção e Amparo
Social do Estado do Rio Grande do Sul, cuja finalidade estava vinculada à criação
de condições para viabilizar o acesso a níveis dignos de subsistência a toda a
população do Estado do Rio Grande do Sul. Nos dizeres da equipe, os recursos
que constituem o Fundo não foram integralmente utilizados de acordo com a
finalidade prevista em lei (item 1.7.2.2).
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56) Informou a equipe que, em decisão proferida em 2016, na Ação
Cível Ordinária nº 2.922, o STF entendeu que o Rio Grande do Sul deveria
considerar os valores ingressantes da alíquota adicional de 2% de ICMS (Fundo
de Proteção e Amparo Social do Estado do Rio Grande do Sul – Ampara, Lei
nº 14.742/2015) no cálculo para formação dos repasses ao Fundeb. Disse que o
Estado não está cumprindo a referida decisão, deixando de enviar cerca de
R$ 61,1 milhões por ano àquele Fundo (item 2.1.1.1).
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7) A equipe relatou que, de acordo com as informações prestadas
pela Susepe, os presídios do Estado têm capacidade de 25.436 vagas, mas
contam com uma população prisional de 42.184 detentos. Esses números
revelam um déficit real de 18.192 vagas. A Susepe informou que, nos últimos
quatro anos, a massa carcerária aumentou 22,16%, saltando de 34.531 em 2016
para 42.184 em 2019, ao passo que as vagas prisionais aumentaram apenas
6,62% (item 1.23.7).
9) Conforme consta no relatório, “os saldos bancários contabilizados
no Balancete do IPE Prev foram confrontados com os resultados acumulados no
período de 2011 a 2019, evidenciando uma diferença a menor de R$ 9,2
milhões. Também foram confrontados com o valor divulgado pelo Poder
Executivo no Demonstrativo de Receitas e Despesas do RPPS – Plano
Previdenciário (anexo 4 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária –
RREO). A diferença neste caso foi de R$ 143,7 milhões contabilizados a menor
no balancete, a qual carece de verificação de conciliação bancária e,
principalmente, dos procedimentos de registro das receitas pela Autarquia”
(item 1.25.1).
11) O SAIPAG registrou que, consoante dados constantes no sítio
eletrônico do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência
Social – CADPREV, a Avaliação Atuarial 2019 do Rio Grande do Sul foi concluída
em 19-08-2019, 5 meses após o prazo legal, isto é, em desacordo com o artigo
5º, § 6º, inciso I, da Portaria MPS nº 204/2008 (item 1.25.4.1).
19) A Lei Federal nº 11.494/2007, no seu artigo 2º, determinou a
obrigatoriedade do uso das verbas do Fundeb no exercício financeiro em que
lhes forem creditados, estabelecendo a possibilidade de até 5% desses recursos
serem utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente,
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5) Apontou-se que, nas notas explicativas consolidadas sobre os
registros em contas de controle (nota 32), é relatada a existência de R$ 26,7
milhões pendentes de capitalização do BADESUL Desenvolvimento S.A. –
Agência de Fomento/RS, correspondente ao período compreendido entre o
último aumento de capital realizado até o mês de setembro de 2015, quando do
advento da Lei Estadual nº 14.744. Ou seja, o Governo Estadual promoveu a
alteração do destino previsto para os recursos provenientes do retorno de cada
parcela do financiamento concedido, porém não atentou para o estabelecido na
legislação anterior, notadamente na destinação dos recursos que deveriam ser
dirigidos à capitalização da sua Agência de Fomento (item 1.7.4.2.3.2.1.1).
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21) O Corpo Técnico narrou que, em consulta ao sistema Finanças
Públicas do Estado – FPE, foi verificado que o saldo do recurso 6002 –
Contrapartida Operações de Crédito Receita Tesouro Educação (sua
contrapartida está registrada no recurso 0306 – Programa de Apoio a Retomada
do Desenvolvimento-Proredes-Bird) encontra-se negativo, criando, portanto,
um falso ativo potencial. Disse que o mesmo ocorreu com o recurso 5002 –
Contraprestação de Rec. Tes-Educação, encontrando-se com saldo negativo.
Concluiu, assim, que recursos com saldo negativo não contêm a informação
contábil de forma fidedigna, o que contraria as Normas Brasileiras de
Contabilidade (item 2.1).
30) O Rio Grande do Sul possui uma dívida com os hospitais que
remonta ao exercício de 2013 (sendo parte empenhada, outra parcela não
empenhada por ausência de disponibilidade orçamentária), contabilizada na
conta 2.1.8.9.1.98.01.0509 – Obrigações Pendentes de Execução Orçamentária, e
outra fração decorrente de parcelamentos com o Fundo de Apoio Financeiro e
de Recuperação dos Hospitais Privados, Sem Fins Lucrativos e Hospitais
Públicos – FUNAFIR. Apontou-se que os lançamentos contábeis da conta
obrigações pendentes de execução orçamentária não permitem maior
detalhamento dos valores, como a separação entre dívidas com hospitais e com
Municípios, ou a identificação da competência de cada uma, a qual credor se
referem ou se são dívidas vinculadas ao FUNAFIR (item 2.4.5).
31) Em 2019, foram realizados saques no Sistema Integrado de
Administração de Caixa no Estado do Rio Grande do Sul no volume de R$ 1,60
bilhão. O passivo acumulado atinge o valor de R$ 20,54 bilhões, os quais
deverão retornar às suas contas de origem. Nessa linha, a equipe registrou que,
“muito embora se saiba das dificuldades que ora enfrenta o Estado, é necessário
um planejamento que viabilize a aplicação dos valores nos recursos a que
originalmente se destinavam” (item 3.1.1.4).
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mediante a abertura de créditos adicionais (§ 2º do artigo 2º). No parecer
prévio relativo ao exercício de 2018, verificou-se uma sobra de R$ 95,0 milhões,
resultante do confronto entre o total disponível para a execução do Fundeb
(saldo + ingressos) com os valores empenhados em 2018. Segundo a equipe,
analisando-se os créditos adicionais abertos em 2019, não foi constatada a
utilização desse excedente para a abertura dos referidos créditos, contrariando
o artigo 2º da Lei Federal nº 11.494/2007 (item 2.1.1.3).
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43) O Convênio ICMS nº 04/04, do qual decorrem as isenções de
transporte de cargas, permitiu a isenção da exação estadual apenas nos
transportes de cargas no âmbito intermunicipal (início e término no território
do Estado). No entanto, vigorou, no inciso IX do artigo 10 do Livro I do RICMS,
isenção de transporte de cargas a inscritos no CGC/TE, portanto com o
acréscimo dos fretes interestaduais, situação não permitida pelo
supramencionado convênio. Os Decretos Estaduais nºs 54.564/2019 e
54.850/2019 diziam respeito à concessão de isenção de ICMS sobre o
transporte de cargas a inscritos no CGC/TE, ou seja, tanto transportes
intermunicipais com início e término no território do Rio Grande do Sul, como
interestaduais. Assim, criticou-se que o Executivo Estadual manteve em vigor
isenção fiscal em desacordo às regras celebradas no CONFAZ (item 1.7.4.2.1.3).
46) Consignou-se no relatório que “o inciso IV do art. 167 da
Constituição Federal veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou
despesa. No entanto, no rol de benefícios fiscais relacionados ao crédito
presumido constam situações que envolvem o ressarcimento de taxas de serviço
(estas que têm suas receitas vinculadas a despesas específicas) nos incisos XIX,
CXLII, CXXXII e CLVI do art. 32 do Livro I do RICMS/RS. A operacionalização de
tais créditos culmina na redução do ICMS a recolher. Além da questão que
envolve a conformidade em relação ao inciso IV do art. 167 da CF, a
possibilidade de ressarcimento de taxas, que são receitas correntes, pode
resultar numa superavaliação dos valores de RCL e RLIT, que influenciam
importantes indicadores na gestão fiscal, como limites de despesa com pessoal e
da dívida pública, bem como da aplicação de recursos nas áreas de saúde e
educação. À exceção do crédito presumido do inciso XIX do art. 32 do Livro I do
RICMS, as demais hipóteses de ressarcimento de taxas supracitadas estão
previstas em lei, constando na Lei Geral do ICMS – Lei nº 8.820/89 – nos
seguintes parágrafos do art. 15: §§ 21, 29 e 30. O decreto 54738/2019 estendeu
até 31 de dezembro de 2020 a vigência das mencionadas desonerações, a
despeito do mandamento constitucional aqui citado. Dessa forma o referido
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32) Conforme constou no relatório, “em virtude do prazo para
quitação do estoque de precatórios previsto na EC nº 99/2017 (até o ano de
2024), cabe o esclarecimento do gestor sobre eventuais medidas adotadas, tais
como planos de ação para atendimento da emenda, considerando um estoque
de precatórios de mais de R$ 15 bilhões. Mesmo considerando a aprovação da
PEC nº 95/2019, que prorroga o prazo de 2024 para 2028, o Estado precisaria
desembolsar valores muito maiores para conseguir quitar o saldo de
precatórios dentro do novo prazo” (item 3.1.2.3.4).
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imposto resta como verdadeiro financiador de despesas às quais taxas de
serviço deveriam fazer frente, sem prejuízo dos 25% da cota parte da
arrecadação de ICMS que deveria ser remetida aos municípios e deixa de
ingressar nos cofres públicos” (item 1.7.4.2.3.2.3).
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55) O Estado do Rio Grande do Sul não preenche o Sistema de
Orçamentos Públicos em Educação do Ministério da Educação desde o exercício
de 2013. O Sistema deve ser alimentado pelos entes federativos com as
informações sobre o orçamento da educação. O não preenchimento do SIOPE
está amparado por decisão judicial com efeito suspensivo proferida na Medida
Cautelar na Ação Cível Originária nº 3.196. Não obstante, a Unidade Técnica
entendeu que o Estado não pode permanecer descumprindo a Lei da
Transparência e o artigo 10 do Plano Nacional de Educação, uma vez que
poderia, por vias próprias, atender a esses normativos, prestando as mesmas
informações lá exigidas, para que a sociedade gaúcha e os Parlamentares
possam avaliar a Gestão do Governo do Estado quanto à educação (item 2.1).
57) Foi apontada a existência de alto valor de inscrições em restos a
pagar processados – RPP do recurso 1185 – Fundeb em 2019, bem como a
ausência de saldo nas contas correntes do Fundeb para fazer frente aos
compromissos já assumidos inscritos em RPP somados à despesa ainda não
empenhada (item 2.1.1.3).
60) De acordo com a equipe, o Estado adota critérios divergentes de
atualização e contabilização em relação aos “recursos excedentes do SalárioEducação (quotas Municípios e Estado)”, ou seja, a diferença entre os valores
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51) Segundo a equipe, “na esteira do ponto de esclarecimento nº 44,
para alguns dispositivos do Livro I do RICMS informou-se terem sido
fundamentados no art. 58 da Lei nº 8820/89. Todavia, os decretos de concessão
e de prorrogação de vigência não citaram nenhuma Lei como fundamento para
instituição e/ou manutenção das desonerações a seguir listadas, que não a
previsão genérica constante do Art. 82, V da CE: Livro I, art. 32, incisos:
LXXXVIII, LXVIII, LXXXII, LXXI, LXXVI, XXXVI. A ausência de menção a dispositivo
legal como fundamento de concessões de créditos presumidos podem indicar
que o Poder Legislativo tenha ficado apartado do processo, conforme item
1.7.4.2.5.1.2.3. Dos referidos dispositivos adveio uma renúncia fiscal na ordem
de aproximadamente R$ 826 milhões, valor este já abrangido na soma de
fruição citada no ponto de esclarecimento nº 44” (item 1.7.4.2.5.1.2.3).
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recebidos e pagos, os quais passaram a compor as aplicações financeiras do
SIAC a partir de 2000 (item 2.1.2.3).

69)
Apontou-se
que
a
página
da
Ouvidoria-Geral
(ouvidoriageral.rs.gov.br) apresenta reduzida aderência às diretrizes expressas
na Lei Federal nº 13.460/2017, uma vez que ausentes evidências capazes de
demonstrar a realização das atividades listadas no artigo 13 da referida norma.
De acordo com a equipe, também não se percebeu a elaboração do Relatório de
Gestão a que alude o inciso II do artigo 14 do mesmo regulamento, o qual
deveria ser encaminhado à autoridade máxima do órgão a que se vincula a
unidade de Ouvidoria, bem como disponibilizado integralmente na internet
(inciso II) (item 6.6).
70) O Plano Anual de Publicidade e Propaganda Governamental, cuja
responsabilidade pela formulação, execução e acompanhamento cabe à Pasta de
Comunicação, é instrumento de gestão transparente das ações e dos gastos,
além de boa prática em relação à publicidade e propaganda governamental. Em
resposta à requisição da Unidade Técnica, informou a Secretaria de
Comunicação – Secon que o plano ainda não havia sido elaborado, pois uma
nova portaria definiria seu conteúdo mínimo, quais prazos deveriam ser
observados na sua formulação e como se daria sua execução e acompanhamento
(item 6.7.1).
74) O Conselho Estadual de Educação - CEEd revela-se um órgão de
atuação fundamental no exercício das funções de fiscalização e de controle
social, mas enfrenta sensíveis fragilidades na sua estrutura operacional,
notadamente relacionada a pessoal e tecnologia, o que acaba inviabilizando o
seu regular e adequado funcionamento, onde se pode destacar o monitoramento
dos planos de educação do Estado e dos Municípios (item 6.8).
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62) Criticou-se o fato de que o Estado define a complementação
estadual do PNAE apenas através da dotação orçamentária destinada pela
Secretaria da Fazenda, sem estudo ou definição de critérios que levem em conta
a necessidade nutricional dos alunos durante o período letivo. Conforme a
equipe, essa metodologia carece de respaldo técnico e dificulta o
acompanhamento do Programa nos seus aspectos financeiro e de eficiência
(item 2.1.3.2.2.1).
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VIII – Por fim, para além dos apontes destacados pela Unidade
Técnica, mas igualmente a partir dos elementos aportados aos autos, cabe ainda
referir os temas que seguem.
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Desse modo, muito embora as providências adotadas em relação à
questão específica da câmara fria, é de se determinar ao Administrador que
busque uma solução definitiva para a referida inconformidade, bem como
aloque recursos humanos e financeiros necessários à regularização das demais
falhas apontadas. Da mesma forma, cabe determinação à Unidade Técnica a fim
de que promova o acompanhamento da matéria.
b) No relatório também se abordou a questão relativa à Empresa
Gaúcha de Rodovias – EGR. No particular, chamou atenção a narrativa de que,
segundo dados da Pesquisa de Rodovias da Confederação Nacional do
Transporte – CNT, a condição das estradas sob a responsabilidade da EGR, em
2019, foi: ótimo: 2,5%; bom: 34,1%; regular: 45,1%; ruim: 15,4% e péssimo:
2,9%. As conclusões foram ratificadas pelo Corpo Técnico em auditoria in loco,
segundo o qual essas avaliações sugerem uma condição pior para as rodovias
mantidas pela EGR frente àquelas sob concessão federal no Rio Grande do Sul. À
luz desses elementos, deve o Estado implementar medidas direcionadas a dotar
sua malha rodoviária de condições compatíveis com os ônus impostos aos
usuários pela cobrança de tarifas, as quais devem ser carreadas à qualificação
do sistema. Com isso, também aqui cabe recomendação ao senhor Governador.
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Nesse particular, foi frisada a questão relativa à câmara fria, objeto
de auditoria pelo Serviço de Auditoria Estadual II – SAE II. A informação técnica
elaborada a partir desse trabalho registrou muitas situações graves, vistas no
início do trabalho, as quais, isoladamente, acabaram sendo corrigidas e
melhoradas. Relatou-se a pactuação de um contrato emergencial de locação de
container refrigerado, para solucionar a superlotação de corpos. Citou-se ainda
no relatório que “foi emitida a Instrução Normativa nº 01/2019 pela Diretoria
Geral do IGP-RS (fls. 644 a 646), publicada no DOE em 07-11-2019,
estabelecendo normas gerais sobre a inumação dos cadáveres sob custódia do
Departamento Médico-Legal (DML), padronizando os respectivos ritos e tempos
de permanência no DML, conforme a situação enfrentada”.
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a) Constou no relatório item específico sobre o Instituto-Geral de
Perícias (item 1.23.2.4), em que se destacou a falta de recursos humanos, a qual
acaba por afetar os processos e a capacidade operacional do IGP, bem como a
precariedade das suas instalações e de seus equipamentos.

Considerando as notícias recentes sobre a possibilidade de
desestatização da CEEE-D51, num contexto que merece aprofundado, imediato e
continuado exame por parte desta Casa, sou pela determinação à Direção de
Controle e Fiscalização que mantenha o acompanhamento da matéria,
reportando-se também ao Conselheiro-Relator das Contas do Governador
referentes ao exercício de 2021, bem como ao Conselheiro-Relator do Processo
nº 29459-0200/19-5, cujo objeto consiste justamente no “exame e
acompanhamento
do processo
de
desestatização (Lei Estadual
nº 15.298/2019)” da CEEE-D.
d) Na mesma linha, entendo pertinente que este Tribunal de Contas
passe a contemplar, no âmbito dos vindouros Processos de Contas Anuais do
dos chefes dos Poderes Executivos, o exame do desempenho do Estado do Rio
Grande do Sul e dos Municípios gaúchos em relação aos indicadores brasileiros
para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODSs. Como se sabe, na
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU de 2015, foi
proposta aos países membros uma nova agenda de desenvolvimento
sustentável para os próximos 15 anos. A Agenda 2030 é composta por 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 169 metas, que têm por

No ano de 2017, houve refinanciamento e parcelamento de dívidas de ICMS no total R$ 89
milhões (REFAZ 2017), e financiamento de dívidas de ICMS (parcelamentos ordinários – dentro
do exercício) de R$ 12 milhões.
50 Conforme se extrai do portal da Companhia na Internet (https://www.ceee.com.br/), o valor
em aberto (até 06/2020) de ICMS devidos pela CEEE-D perfaz a quantia nominal de
R$ 2.261.626,00. Agregando-se as multas e os juros de, respectivamente, R$ 531.765,00 e
R$ 161.866,00, o montante da dívida chega ao valor de quase R$ 3 bilhões
(R$ 2.955.257.000,00), um aumento de aproximadamente 65% em um ano. Ou seja, percebe-se
que a dívida vem crescendo numa proporção bem significativa (repisa-se: 65% num único ano).
51 Disponível em: https://www.sema.rs.gov.br/governo-publica-edital-de-privatizacao-da-ceeed. Acesso em 13 jan. 2021.
49
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c) Quanto à Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica
– CEEE-D (item 4.4.4), a equipe relatou que “as provisões para contingências,
oriundas dos processos judiciais em andamento (ações trabalhistas, cíveis e
tributárias), alcançaram o total de R$ 275,2 milhões, representando, em relação
ao ano anterior (R$ 215,9 milhões), um aumento de 27,47%”. Outrossim,
conforme se extrai dos autos do Processo nº 368-0200/17-1, a Companhia
aderiu a diversos programas de refinanciamentos que reduziram seu passivo
tributário49. Todavia, tais parcelamentos exigiram que, nos períodos seguintes,
houvesse desembolsos cada vez maiores, ampliando a inadimplência nesses
exercícios subsequentes50.
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Estado do Rio Grande do Sul
Tribunal de Contas
Gabinete do Conselheiro Cezar Miola
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Estado do Rio Grande do Sul
Tribunal de Contas
Gabinete do Conselheiro Cezar Miola
intuito colocar o mundo em um caminho mais sustentável e resiliente até
203052.

Do exame dos autos, depreende-se a existência de numerosos
apontamentos (77, mais precisamente), dos quais 61 foram mantidos, ainda que
parcialmente. Desses, em 53 identificou-se a responsabilidade do
Administrador.
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Não obstante, a partir dos elementos extraídos do feito, sobretudo os
esclarecimentos prestados e a respectiva análise pela Unidade Técnica, observo
que, para diversas inconformidades, foram adotadas medidas corretivas.
Conforme pontuei em diversas passagens deste voto, ainda que os efeitos de
providências adotadas não tenham sido sentidos no exercício em exame, não há
como desconsiderá-las no contexto das Contas de 2019. De todo modo, a
efetividade das iniciativas anunciadas deverá ser acompanhada pela Direção de
Controle e Fiscalização desta Casa, sendo que a eventual permanência das falhas
apontadas deverá ser objeto de exame nos exercícios subsequentes.
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IX – Conclusões

Página da
peça

Também deve ser considerado o fato de que se está a tratar do
resultado do primeiro ano do mandato do senhor Eduardo Leite, o qual,
conforme já registrei, administrou o Estado, em 2019, sob a égide da Lei
Orçamentária, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual
editados (de acordo com o modelo constitucional vigente) durante a Legislatura
passada. Essa circunstância, aliada a outras frisadas no voto (insuficiência
financeira herdada, rigidez da Lei Orçamentária quanto às despesas, quadro
econômico do país em 2019 e reflexos financeiros de ações adotadas em
exercícios anteriores), são especialmente relevantes no exame da
responsabilidade do Gestor no que diz respeito à insuficiência financeira
verificada no curso do exercício em análise.
A apreciação realizada neste voto pretendeu destacar questões
substanciais para o Estado. Dentre elas, estão os percentuais mínimos de
alocação de recursos à educação, à saúde e ao fomento ao ensino e à pesquisa
científica e tecnológica, bem como o enquadramento das despesas com pessoal.
Se essa releitura já se mostrava imprescindível, tornou-se inarredável com as
inovações que sobrevieram no campo legislativo em 2020 e 2021.
Dito isso, e considerando ainda “os obstáculos e as dificuldades reais
do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo”, bem como “a

52

Disponível em: http://www.agenda2030.com.br/sobre/. Acesso em 13 jan. 2021.

X – Em face do exposto, voto por:
a) emitir parecer favorável, com ressalvas, à aprovação das Contas
do senhor Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite, Governador do Estado do Rio
Grande do Sul no exercício de 2019, forte no artigo 3º da Resolução TCE-RS
nº 1.009/2014;
b) estabelecer, ao Governo do Estado, independente da sua
titularidade, nos termos dos artigos 71, inciso IX, da Constituição da República e
5º, inciso VI, do Regimento Interno desta Casa, os prazos de:
b.1) 5 anos, a iniciar do exercício de 2022, para correção das
inconformidades apontadas nos itens 23 e 24 (destinação mínima de 0,5% da
RLIP no ensino superior público e no ensino superior comunitário), garantindose que, a cada ano, pelo menos 20% do valor dos recursos faltantes seja aplicado
na respectiva rubrica, de forma a se alcançar o pleno atendimento dos limites
previstos em lei até o fim de 2026;
b.2) 5 anos, a iniciar do exercício de 2022, para correção da
inconformidade apontada no item 25 (destinação mínima de 1,5% da RLIP no
fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica), garantindo-se que, a
cada ano, pelo menos 20% do valor dos recursos faltantes seja aplicado na
respectiva rubrica, de forma a se alcançar o pleno atendimento dos limites
previstos em lei até o fim de 2026;
b.3) 5 anos, a iniciar do exercício de 2022, para correção das
inconformidades apontadas nos itens 27 e 28 (percentual de destinação mínima
em ASPS) , garantindo-se que, a cada ano, pelo menos 20% do valor dos
recursos faltantes seja aplicado na respectiva rubrica, de forma a se alcançar o
pleno atendimento dos limites previstos em lei até o fim de 2026;
b.4) 6 meses, a contar da intimação, para que apresente a esta Casa
um plano de ação indicando detalhadamente as providências que pretende
adotar, nas dimensões temporal, orçamentária e financeira, visando à plena
adequação das despesas do Estado ao artigo 212, § 7º, da Constituição da
República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 108/2020, o qual
deverá ser objeto de análise técnica e submetido à deliberação no Tribunal
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natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para
a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os
antecedentes do agente” (art. 22 da LINDB), concluo pela emissão de parecer
favorável, com ressalvas, à aprovação das Contas do senhor Eduardo Figueiredo
Cavalheiro Leite relativas ao exercício de 2019, sem prejuízo das
recomendações e determinações que seguem.
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Pleno no âmbito das Contas relativas ao exercício de 2021, alertando-se que a
inobservância dessa providência poderá repercutir na apreciação de outros
Processos de Contas (tópicos 17 e 20);

c) recomendar ao atual Gestor que adote providências de modo a
prevenir ocorrências como as apontadas nestes autos e implemente medidas
corretivas em relação àquelas passíveis de regularização, especialmente no que
diz respeito aos itens 2, 6, 16, 40, 47, 52, 66 e alínea “b” do item VIII, o que
deverá ser considerado em futuro procedimento de controle;
d) determinar ao atual Administrador, com fulcro nos artigos 71,
inciso IX, da Constituição e 5º, inciso VI, do Regimento Interno desta Casa, que
adote as providências cabíveis, conforme disposto neste relatório e voto, no que
tange aos apontes 18, 22, 26, 34, 36 e 56 e à alínea “a” do item VIII, o que deverá
ser objeto de monitoramento pela Unidade Técnica da Casa;
e) alertar os Poderes e órgãos do Estado para que adotem
providências no sentido de fazer as suas despesas de pessoal, conforme o caso,
convergirem para a moldura temporal delineada no artigo 15 da Lei
Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro 2021 (tópicos 33 e 38);
f) determinar à Direção de Controle e Fiscalização deste Tribunal
que:
f.1) monitore os temas objeto dos apontamentos considerados não
elididos, especialmente os de nºs 8, 10, 13, 14, 15, 29, 35, 37, 39, 41, 42, 45, 53,
55, 59, 64, 66, 67, 68, 69 e 74 e do item VIII, alíneas “a” e “c”, deste relatório e
voto, aprofundando, conforme o caso, o respectivo exame;
f.2) promova o acompanhamento e aprofundamento das matérias
abordadas nos itens 6, 16 e 47 (elevado número de cargos vagos nos órgão da
Segurança Pública, na Contadoria e Auditoria-Geral do Estado e na Receita
Estadual) em expediente de fiscalização específico;
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b.6) 3 meses, a contar da intimação, para apresentação de um
cronograma relacionado à conclusão das obras de reforma do Instituto Estadual
de Educação General Flores da Cunha (tópico 53);
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b.5) 6 meses, a contar da intimação, visando ao atendimento do
quanto demandado pela equipe de auditoria (apresentação de projeção para os
próximos exercícios e um plano factível para que o patamar de endividamento
volte ao limite definido na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal – apontes
35 e 37); e
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Tribunal de Contas
Gabinete do Conselheiro Cezar Miola
f.3) aprofunde o exame da matéria tratada nos apontes 40 e 52
(desonerações fiscais) por meio de auditoria operacional a se iniciar no prazo de
até 6 meses, a contar da decisão proferida neste Processo;

f.6) cientifique, sendo o caso, o Governador investido a partir de 1º
de janeiro de 2023, acerca dos comandos contidos nas alíneas b.1, b.2, b.3, b.4,
b.5 e b.6, retro;
g) publicar a síntese do relatório, suas conclusões e o parecer prévio
no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas, bem como a integralidade do citado
relatório no portal do Tribunal de Contas, na forma do artigo 68 do RITCE;
h) dar ciência do tema versado na alínea “c” do título VIII (relativo à
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica) ao Conselheiro-Relator
das Contas do Governador atinentes ao exercício de 2021, bem como ao
Conselheiro-Relator do Processo nº 29459-0200/19-5 (no âmbito do qual
ocorre o exame e o acompanhamento da desestatização da CEEE-D);
i) dar ciência do inteiro teor deste relatório e voto e da decisão que
vier a ser prolatada à Contadoria e Auditoria-Geral do Estado; e
j) remeter a matéria à Assembleia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul para os fins do julgamento estatuído nos artigos 71, inciso I, da
Constituição da República e 71, caput, da Constituição Estadual, uma vez
observados os consectários legais e regimentais e após o trânsito em julgado da
decisão.
É o meu voto.
Gabinete, em 11 de março de 2021.

Conselheiro Cezar Miola,
Relator.
VT001414193-07.docx/CM/10/01/14/03/18/02

90

Peça
3331488

f.5) contemple, a contar do exercício de 2022, nos Processos de
Contas Anuais dos chefes dos Poderes Executivos estadual e municipais o exame
de seus desempenhos em relação aos indicadores brasileiros para os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (item VIII, alínea “d”); e
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f.4) acompanhe junto ao Poder Legislativo Estadual a tramitação das
matérias a ele remetidas acerca dos convênios referentes ao ICMS, inclusive
quanto aos processos voltados a assegurar a mais ampla transparência nas
discussões e deliberações a respeito (tópicos 48, 49 e 50);

