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VIII – AVALIAÇÃO DA SOLVABILIDADE DOS HAVERES DA 

UNIÃO – PRINCIPAIS DEVEDORES 
 

 

Os valores decorrentes da renegociação das dívidas dos estados e municípios 

possuem uma grande participação nos créditos recebíveis pela União e em agosto de 2006 

já alcançavam o valor de R$ 381,1 bilhões, significando 50% dos R$ 760,8 bilhões dos 

ativos financeiros da União. 

 

Essa grande participação de créditos oriundos da renegociação das dívidas dos 

estados e municípios colocou em evidência a necessidade de se manter sob constante 

monitoramento a política fiscal dos respectivos estados, no intuito de se evitar movimentos 

indesejáveis na trajetória da dívida líquida..   

 

Esta CPI constatou que o Tribunal de Contas da União - TCU realizou 

levantamento, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, com o objetivo específico de avaliar 

a solvabilidade dos haveres da União referentes às dívidas dos Estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, bem como a do Município de São Paulo, que 

respondiam, em 2005, por 85% desses créditos, conforme demonstrado nos processos TC 

nºs 027.264/2006-7, 020.281/2007-4, 011.808/2006-0, 025.800/2006-3 e 027.732/2007-9. 

 

 A conclusão desse levantamento, realizado por meio de uma abordagem 

econométrica de séries temporais (que avaliam o equilíbrio intertemporal entre 

arrecadações e gastos do governo) e com base numa “tabela price” construída para essa 

análise, foi que, em vista do limite de comprometimento de 13% da receita líquida real para 

pagamento da dívida financeira, parece pouco provável que os estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul, bem como o Município de São Paulo, consigam quitar o saldo 

devedor ao final do contrato. Apenas o Rio de Janeiro mostrou condições para a referida 

quitação.  

 

 Dado que a dívida dos municípios segue a mesma modalidade de indexação da 

dívida dos estados, as conclusões do TCU poderiam ser aplicadas também aos entes 

municipais, o que leva à demanda de busca de solução para a dívida dos municípios, que 

foram renegociadas pela União, nos moldes da MP 2118/00. 

 

 

 

 

XIV – AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 

XIV.1 – AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 0052/10, DE 24.02.2010 – O CONTROLE DA 

DÍVIDA PÚBLICA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - EXPOSIÇÃO DO 

SENHOR MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY – SECRETÁRIO DA 

SECRETARIA DE MACROAVALIAÇÃO GOVERNAMENTAL DO TCU 
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“(...) 

Queria comentar que o TCU é um órgão de controle, por força dos arts. 70 e 71 da 

Constituição. Nós damos apoio ao Congresso Nacional, mas não trabalhamos sozinhos no  

controle da dívida. Como os senhores sabem, nós fazemos parte de um sistema de controle, 

em que fazem parte a Controladoria-Geral da União, que é o controle interno, a AGU, o 

Ministério Público, que tem também por incumbência zelar pela boa gestão e pela 

economicidade dos atos de gestão do Governo. No Tribunal, esse tema é muito amplo. São 

diversas as Secretarias que tratam da questão da dívida. 

(...) 

O primeiro instrumento, um instrumento importante, é o acompanhamento 

quadrimestral do relatório de gestão fiscal, com encaminhamento quadrimestral ao 

Congresso Nacional.  

(...) 

Fazemos também diversas auditorias específicas sobre temas da dívida pública, 

focando principalmente como está a gestão, quais são os fatores de risco dessa gestão mais 

relevantes. Vou ter oportunidade mais à frente de apresentar aos senhores alguns exemplos 

desse trabalho. 

A gente faz também, periodicamente, por solicitação do Congresso Nacional, o 

acompanhamento de todas as garantias concedidas pela União a Estados e Municípios em 

operações de crédito externas. O Senado, toda vez que aprova uma operação de crédito em 

que a União dá garantia a Estados e Municípios, esse processo depois vai para o TCU. Vou 

ter a oportunidade de comentar isso mais a frente. 

Temos também um tópico relativo a operações de crédito interna e externa, quais 

são as operações, qual foi o fluxo, naquele quadrimestre, de operações de créditos internos 

e externos efetuadas. E aí também há uma análise sobre a concessão de garantias por parte 

da União a Estados e Municípios; se de fato existem as contragarantias, se elas estão 

presentes. Esse é um documento que, quadrimestralmente, nós encaminhamos ao 

Congresso Nacional, também com informações que eu julgo da maior relevância. E, 

paralelamente, além de encaminharmos ao Congresso Nacional, toda vez que a gente 

encontra alguma impropriedade, nós fazemos determinações ou recomendações ao órgão 

responsável por aquela informação. 

(...) 

Outra questão importante são as garantias concedidas. Já comentei para os senhores 

que, hoje, o Senado pede que o Tribunal analise cada concessão de garantia da União feita 

para Estados e Municípios. Então, em função até do número de processos que temos, foi 

criada a Instrução Normativa TCU nº 59, que define os procedimentos para que o Tribunal 

possa acompanhar a atuação dos órgãos do Poder Executivo, principalmente Ministério da 

Fazenda, Secretaria do Tesouro, que autorizam a realização dessas operações. 

Para os senhores terem ideia, só em 2009, foram 12 auditorias que nós fizemos, 12 

operações que foram encaminhadas e julgadas pelo Tribunal. Neste caso, é importante 

enfatizar que, como é um empréstimo concedido a Estados e Municípios, o nosso foco de 

controle é o órgão federal, por competência  constitucional. Então, o que vamos examinar é 

se o Tesouro teve os devidos cuidados ao conceder essa garantia no exame dessas 

operações. Não examinamos a aplicação desses recursos por parte do Estado e do 

Município. Essa é uma competência dos Tribunais de Contas Estaduais e dos Tribunais de 
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Contas Municipais. Esse é outro tipo de trabalho também bastante importante que temos 

feito nos últimos anos. 

(...) 

Por fim, uma questão também importante e que nós não tivemos ainda êxito na 

implementação, justamente a criação ou a implementação, pelo Ministério da Fazenda, do 

sistema eletrônico centralizado de amplo acesso para acompanhamento pelo cidadão, pela 

sociedade da dívida pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Esse sistema é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 32, § 4º, e também do 

art. 27 da Resolução do Senado Federal nº 43. E ele permitiria você conhecer, de forma 

bastante ampla, todas as informações sobre dívidas, como encargos, condições de 

contratação, saldos atualizados, limites das dívidas, operações de crédito e garantias 

concedidas. 

A gente acha que era importante esse sistema. Hoje, como eu comentei, nós temos 

alguma dificuldade; isso tem melhorado bastante, mas hoje ainda há dificuldade para você 

obter esses números de dívida, para você compreender esses números de dívida. Se você 

tivesse um sistema centralizado, onde a informação oficial estivesse de forma bastante 

transparente para toda a sociedade, haveria um ganho na discussão dessa questão. 

Então, a nossa sugestão à CPI é de que faça uma recomendação — o Tribunal 

também tem feito isso — no sentido de que seja priorizada a implementação desse sistema. 

Nós sabemos que não é fácil, é um desafio a implementação de um sistema tão amplo, mas 

ela é uma própria prescrição legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Acho que é 

importante que a gente priorize isso, até para facilitar essa discussão sobre controle da 

dívida. Como eu sei que a CPI tem tido alguma dificuldade em relação a isso, essa questão 

de informação é algo fundamental para o País cada vez mais avançar na discussão dessa 

questão de dívida pública. 

Era isso que eu tinha a trazer aos senhores. Nós estamos aqui com a equipe que 

cuida do setor — eu a trouxe também para me auxiliar. Alguma dúvida que os senhores 

tiverem, nós estamos à inteira disposição. Estão aqui os auditores que trabalham mais 

próximo dessa questão da dívida, são responsáveis pela maior parte dessas auditorias. 

Eu queria agradecer e me colocar à disposição para as perguntas.” 

 

XIV.2 – AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 0052/10, DE 24.02.2010 – PANORAMA DA 

DÍVIDA DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - EXPOSIÇÃO DA SENHORA HELENA 

GARRIDO – DIRETORA JURÍDICA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE 

MUNICÍPIOS - CNM 

 

Transcrição de trechos da exposição da Sra. Helena Garrido: 

 

A SRA. ELENA GARRIDO - Nosso boa-tarde a todos os senhores, senhoras. Os 

agradecimentos da Confederação Nacional de Municípios por ter sido convidada a 

participar deste evento e deste encontro, no momento em que, com certeza, mais uma vez, 

poderemos expor as inúmeras dificuldades que os Municípios brasileiros enfrentam em 

decorrência exatamente do endividamento desses entes públicos. 

Não sem antes dizer a todos os senhores que a Confederação Nacional de 

Municípios é uma entidade de representação dos 5.563 Municípios brasileiros, que 

trabalhamos efetivamente para melhorar as condições da gestão pública de todos esses 
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Municípios, realizando eventos, participando nos Estados da orientação no sentido de que a 

administração pública municipal seja melhor. Lutamos muito na defesa da autonomia desse 

ente público Município, infelizmente permanentemente atacado, principalmente nas áreas 

administrativa e financeira. 

O Município brasileiro foi elevado à condição de ente federado na Constituição de 

1988, com esses 3 aspectos. E a gente percebe que o respeito efetivamente se relaciona 

exclusivamente com o político. O administrativo e o financeiro, para o qual o ente também 

tem autonomia, dificilmente ele consegue exercê-la. 

E exatamente por quê? Porque os demais entes jogam sobre os ombros do 

Município a responsabilidade pela implantação das diversas políticas públicas. Aliás, 

indiscutivelmente, deve ser este o caminho mesmo, porque é o Município que está próximo 

da população. Porém, no momento em que são atribuídos e levados aos Municípios 

inúmeras responsabilidades na execução das políticas públicas governamentais, também é 

indispensável que sejam repassados os recursos financeiros necessários para que essas 

políticas possam ser implementadas. Infelizmente, isto não tem acontecido. Embora 

tenhamos uma Lei de Responsabilidade que imponha a obrigação de todo aquele que vier a 

gerar a despesa estabelecer de onde o recurso vai sair para cobrir essa despesa, infelizmente 

isto, no que se relaciona aos Municípios, não tem sido respeitado nem sequer considerado. 

Essa é uma das grandes razões pelas quais os Municípios brasileiros enfrentam hoje 

inúmeras dificuldades financeiras. 

Tenham em mente que tudo aquilo que a gente vai dizer, que toda e qualquer ação 

governamental que é repassada para o ente público Município executar normalmente leva 

para ele a responsabilidade de admitir pessoal, o maior encargo financeiro — a admissão de 

pessoal —, um encargo permanente, um encargo que vai comprometer o Erário para o resto 

de sua vida e que gera esse endividamento que os Municípios enfrentam — embora, após a 

implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos 3 anos seguintes, constatado ficou que 

os entes públicos que mais rapidamente atenderam às diretrizes e as determinações da lei 

foram exatamente os Municípios. 

Essa prestação de contas que o Tribunal de Contas da União recomenda que seja 

estabelecida, isto os Municípios obrigatoriamente fazem e atendem. Se o Prefeito 

Municipal não o fizer, ele deixa de receber recursos para dividir com a sua comunidade e 

para executar as políticas públicas, aquelas que vão diretamente atender ao cidadão. Então, 

o Município, dentro das suas responsabilidades, tem procurado atender a todas essas 

determinações legais. 

Nos níveis de endividamento, o Senado Federal estabeleceu que os Municípios não 

poderão ultrapassar 1,5% da sua Receita Corrente Líquida, e efetivamente essa realidade é 

atendida plenamente. Dos 5.563 Municípios brasileiros, hoje, apenas 21 que não têm 

capacidade de endividamento: os outros todos podem endividar-se, de acordo com o que 

estabelece a Lei de Responsabilidade. 

Mas vamos àquela que é a mais importante de todas as dívidas e a que nós temos 

trabalhado e discutido enormemente, com alguns avanços, é verdade, mas que ainda nos 

mantêm extremamente preocupados: a dívida dos Municípios brasileiros junto à 

Previdência, o grande problema e que é o motivo pelo qual nós somos chamados a 

participar hoje desta reunião. 

(Segue-se exibição de imagens.) 
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Trouxemos para expor aos senhores, de forma bem simples, as razões que fazem 

com que os Municípios brasileiros tenham dívidas consideradas sérias, as mais graves e as 

mais profundas com a Previdência geral, no aspecto desta avaliação de endividamento 

como um todo. Ao final, do que expusermos aos senhores, vai ficar muito claro que esta 

dívida dos Municípios brasileiros não é tão grande assim. O que falta, na verdade, é 

vontade política de fazer uma compatibilização entre débitos e créditos e extinguir mais de 

50% dessa dívida. 
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Os Municípios brasileiros estão endividados em decorrência do não pagamento, por 

alguns deles, das contribuições previdenciárias e em decorrência da autuação de débitos 

com interpretações equivocadas. A grande verdade é a seguinte: a partir de 1988, o ente 

público Município passou a ter a possibilidade de tratar seu servidor público com estatuto 

próprio; depois, a Emenda Constitucional nº. 20 estabeleceu uma forma de contribuição 

para o regime próprio de Previdência. 

Ao longo dessa trajetória, esses regimes próprios foram iniciados e alguns 

Municípios trabalharam com eles; surgiram regras ministeriais que inviabilizaram a 

existência desses regimes e eles acabaram sendo extintos. Isto fez com que, nesse vai e vem 

de normas e regras, os Municípios acabassem gerando, produzindo essa dívida 

previdenciária. Então, a autuação com interpretações equivocadas, sem respeitar, sem 

considerar muito desta legislação, também é o motivo desta dívida. E, finalmente, o período 

de autuação de 10 anos, que, nós sabemos, na verdade, é de 5 anos e que a Previdência não 

teve, nunca, respeito a este prazo de 5 anos, sempre fez a autuação em 10 anos. Foi 

necessário que uma Súmula Vinculante do Supremo estabelecesse a obrigatoriedade do 

respeito aos 5 anos. Mesmo assim, nós ainda estamos discutindo o respeito ao que 

estabelece a Súmula Vinculante nº 8. Então, essas são as razões que ampliaram o 

endividamento dos Municípios. 
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A dívida dos Municípios brasileiros com a Previdência hoje é esse valor que está 

expresso aí: mais de 22 bilhões de reais. De onde ela veio? Como ela foi produzida? 

 

 
 

Do Parcelamento Convencional, aquele criado pela Lei nº. 8.212, de 1991, que 

estabelecia a possibilidade do refinanciamento em até 60 meses. Desse refinanciamento, 
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nós temos um total de dívida dos Municípios que está sendo pago, está sendo amortizado, 

mas ainda restam 2 bilhões de reais. E do Parcelamento Especial, resultante da Medida 

Provisória nº. 2.129, de 2008, e da Lei nº. 9.639, de 1998, nós temos um total de 20 bilhões. 

Essa soma demonstra aí exatamente o valor que os Municípios brasileiros estariam 

devendo à Previdência. 

O quadro seguinte, para ilustrar, mostra os Estados brasileiros onde essa dívida é 

maior. Eles estão circulados em vermelho. Não vou citá-los, mas os senhores têm 

possibilidade de verificar o montante da dívida previdenciária dos Municípios por Estado 

da Federação. E temos Estados onde realmente é muito preocupante esse total de 

endividamento. 

 

 
 

A CNM sempre procura embasar o seu trabalho e sustentar as argumentações que 

trazemos ao Congresso e que levamos também aos Ministérios quando vamos pleitear em 

nome dos Municípios em pesquisas que nós fazemos nos próprios órgãos de divulgação de 

dados do Governo e junto aos Municípios filiados. 

O que nós verificamos? 
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Que, somente nos meses de junho, julho e agosto do ano de 2009, o INSS reteve do 

Fundo de Participação dos Municípios — os senhores sabem que o FPM é exatamente 

quem leva o recurso que possibilita a aplicação de todas essas políticas públicas, porque é a 

repartição do bolo nacional recolhido e centralizado aqui — 338,4 milhões relativos a 

parcelamentos. Isso é feito no dia 10 de cada mês, no primeiro decêndio do repasse do 

FPM. 

Além desses 338,4 milhões, os Municípios depositaram uma média de 43 milhões, 

aqueles pagamentos que eles fazem através de Guias de Recolhimento da Previdência 

Social. 

Essa é a realidade, vamos dizer, da forma como o recurso é retirado do ente público 

Município e que acaba impedindo a execução de políticas públicas e obrigando a novos 

endividamentos, porque as políticas precisam ser atendidas. 

Só que os Municípios brasileiros têm créditos — e não vamos falar ainda na forma 

como os nossos débitos são reajustados. Para nós, para tudo aquilo que o Município deve 

vale Taxa SELIC; para tudo aquilo que os outros nos devem, as taxas são outras. 

Normalmente, bem mais baixas. 
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O que os Municípios brasileiros têm, na verdade, a reclamar e a receber da 

Previdência? Todos os créditos relativos a agentes políticos que foram indevidamente 

recolhidos a partir de 1998, por força de regra depois declarada inconstitucional. Todo o 

estoque da compensação previdenciária. Embora o Sr. Presidente da República tenha 

assinado, nessa última Marcha, um decreto determinando que esse estoque fosse pago, até 

hoje os Municípios brasileiros não conseguiram receber nada dessa determinação. Todos os 

recursos retidos indevidamente, como estabeleceu a Súmula Vinculante nº 8. Por quê? 

Porque os Municípios pagam dívidas de 10 anos, quando, na verdade, elas prescrevem em 

5. Então, 50% do que está sendo pago é em desrespeito ao que a Súmula Vinculante nº 8 

estabelece. E ainda multas e juros e outros encargos da dívida. Ali estamos mais ou menos 

demonstrando aos senhores o que representam esses valores que temos a receber. 

Nós temos direito a receber o ressarcimento das contribuições pagas ao INSS a 

título de contribuição patronal no período compreendido entre 1998 e 2004, ou seja, quando 

foi declarada a inconstitucionalidade da lei que obrigava o pagamento dessas contribuições. 

Em uma amostra que levantamos, a quantia média é de 27 mil reais por agente político. 

Multiplicado isso pelo total de agentes políticos que existiam nos Municípios à época, nós 

teríamos hoje 3 bilhões e 300 milhões de reais para receber. 

Vou pedir para a Dra. Laíze, por favor, que continue explicando porque a minha voz 

não está conseguindo... 
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A SRA. LAÍZE CARVALHO PALHANO XAVIER DE SOUZA - Os 5.563 

Municípios têm direito à parte referente às contribuições dos agentes políticos recolhidos 

indevidamente, inconstitucionalmente, no período de 1998 a 2004. Em uma amostra de 31 

Municípios que ingressarem em juízo para reaver essa quantia, a média é de 27 mil reais 

por agente político. Fazendo a projeção desses 27 mil reais atualizados pela Taxa SELIC, 

isso representa 47 mil reais. Estendendo-se esse valor dos agentes políticos em atividade no 

período de 1998 a 2004, que foi o período inconstitucional, nos Municípios de pequeno 

porte, que abrangem 70.482 agentes nesse período, tem-se a aproximadamente 3 bilhões e 

300 milhões de reais. E isso aí é um valor subestimado, porque são Municípios de pequeno 

porte, mas esse valor pode chegar a muito mais. Os salários praticados pelos Municípios 

acima de 100 mil habitantes são, em média, 3 vezes maiores; assim, pode-se estimar em 

mais 2 bilhões de reais a receber, totalizando, então, 5 bilhões relativos a agentes políticos. 
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Esses são os valores estimados da compensação previdenciária. São 1.911 

Municípios com RPPS que, portanto, teriam direito à compensação. Inativos — 

requerimentos não deferidos: 273.207; a média por requerimento seria R$28.529,44: 

Valor total a receber (estimado): R$7.794.442.714,08; inativos — requerimentos 

deferidos: 65.951; valor recebido (estimado): R$1.881.545. 097, 44. 

 

Qual a diferença a ser recebida? Entre R$5,9 bilhões a R$7 bilhões da compensação 

relativa ao estoque. 

A SRA. ELENA GARRIDO - Complementando o que a colega acabou de dizer, 

vejam bem a enorme diferença e a enorme dificuldade que os Municípios têm em 

decorrência da existência desses créditos e do não pagamento deles. 

O Município não recebe esses valores, mas ele precisa mensalmente cobrir as 

despesas, os encargos dos parcelamentos e depositar o valor correspondente a sua dívida 

com a Previdência, mês a mês. 

A Súmula Vinculante nº 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal, que eu já 

comentei com os senhores, impõe a obrigatoriedade de serem autuados apenas os últimos 5 

anos. Quer dizer, a dívida somente vale sobre os últimos 5 anos. 

Todos os Municípios brasileiros estão pagando dívidas dos últimos 10 anos. 

Os reparcelamentos feitos correspondem aos últimos 10 anos, porque as autuações 

eram feitas sobre 10 anos. Consequentemente, os Municípios brasileiros têm que ver 

descontado desse total aquilo que foi autuado e apontado nos primeiros 5 anos, o que não 

deveria ter acontecido. 
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Segundo estimativa que fizemos, se estamos devendo R$22,2 bilhões, os 

Municípios deveriam ter retirado, do total da sua dívida, em torno de R$13,9 bilhões. 

Estaríamos devendo 8,3 bilhões e não o total que está sendo cobrado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - O seu tempo está encerrado, 

mas eu o prorrogo para V.Sa. poder encerrar sua exposição. 

A SRA. ELENA GARRIDO - Muito obrigada.  

No total dessa dívida estão incluídos juros, multas e encargos legais que recaem 

sobre esse endividamento, que serão reduzidos agora, por força da Lei nº 11.960, no 

momento do reparcelamento, de 50% a 100%, dependendo do número de parcelas. Porém, 

isso tudo já está incluído nesse total de parcelamento que os Municípios estão aproveitando 

em decorrência da Lei nº 11.960, que se conseguiu durante o ano passado. 
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Então, os nossos créditos, na realidade, em números redondos e subestimados, 

representam R$25,4 bilhões. E o nosso débito é de R$22 bilhões. 

 

 
 

Na realidade, acusados que somos de ser os responsáveis por boa parcela desse 

endividamento, nós teríamos a receber R$3,2 bilhões, se conseguíssemos que acontecesse o 
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encontro de contas que há muito tempo se vem solicitando, requerendo, pedindo e que não 

acontece. Nós poderíamos zerar esse endividamento se efetivamente o encontro de contas 

acontecesse. 

 

 
 

Em decorrência disso — e por falarmos muito nisso e por sermos muito insistentes 

—, conseguimos que saísse esse parcelamento no ano de 2009, através da Lei nº 11.960, 

que nos traz ainda algumas preocupações. Por quê?  

Porque a dívida dos Municípios vem sendo corrigida pela Taxa SELIC — e aí os 

senhores conseguem ver a forma vertiginosa com que ela sobe. 
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Qualquer outro índice tornaria bem mais viável a realização do pagamento por parte 

dos entes públicos e estaria extorquindo bem menos da população brasileira que lá no 

Município recebe saúde, educação, assistência e tudo o mais por parte do Município. 
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Temos, ainda, preocupações relativas à Súmula Vinculante nº 8, que aí rapidamente 

estão expostas. Como os senhores receberam o texto, não vamos nos deter, mas fica uma 

série de perguntas ainda em cima disso. 

 

 
 

Os valores prescritos ou a serem expurgados estão sendo atualizados? De que 

forma? Já que a nossa dívida é atualizada pela SELIC, será que está sendo aplicado isso 

para retirar da dívida os valores que estavam sendo cobrados indevidamente? 

Serão expurgados também os valores referentes a multas, juros e outros encargos 

com a mesma correção? Os Municípios que não optaram pelo parcelamento ou tiveram seu 

parcelamento indeferido vão ter expurgados esses valores que legalmente estão 

determinados e estabelecidos? 

Não temos nenhum regramento nesse sentido e queremos deixar essas questões para 

que os senhores, por favor, ao discutir esse endividamento, olhem muito seriamente para os 

Municípios brasileiros. 
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Mesmo assim, o parcelamento conquistado ao longo de 2009 foi parcialmente 

positivo, porque desafogou um pouco a situação desesperadora em que estavam os 

Municípios, mas não vamos nos iludir. Desafogou prorrogando, levando para frente, 

empurrando com a barriga essa dívida toda. 

Para poder fazer o parcelamento, os Prefeitos foram obrigados a desistir de toda e 

qualquer ação que tivessem na Justiça contra esse estado de coisas. E isso representa que 

eles assumiram e reconheceram uma dívida que, na verdade, no frigir dos ovos, não seria 

essa a real dívida, o real endividamento. 

De qualquer forma, temos aí alguns resultados parciais. Fizemos uma pesquisa junto 

aos Municípios brasileiros. E, para todos aqueles que nós encaminhamos os formulários, já 

recebemos de volta 1.567, ou seja, 28,2% já esponderam as questões que nós formulamos 

em relação a esse parcelamento que veio através da Lei nº 11.960. 
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A pergunta era: “O Município aderiu ao parcelamento especial de 2009?. Em torno 

de 65% aderiram e menos de 50% que não aderiram a esse parcelamento. 

 

 
 

“Qual foi a maior dificuldade enfrentada pelo Município ao aderir ao parcelamento? 

Onze por cento disseram que foi o atendimento. Outro grupo um pouco menor, 10%, disse 
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que foram os documentos. Outro, menor ainda, o prazo. E um bom número, 

aproximadamente 75%, não teve dificuldades. 

 

 
 

“O parcelamento de 2009 resolveu o problema do endividamento previdenciário do 

Município?” Estão aí as respostas. De 45% a 50%, resolveu. E não resolveu em torno de 

40%. 
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“Quais os motivos de não ter aderido?” Também estão ali as respostas para que os 

senhores possam verificar. A maioria opta por indicar o atendimento como um dos grandes 

motivos. 
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E aí se o município continua mantendo débitos em aberto com a Previdência. Nós 

temos aí um contingente, desses 1.700 pesquisados, de aproximadamente 33% que continua 

mantendo débitos, e um contingente de aproximadamente 75% que não continua. 

 

 
 

E, ali, a última tabela que nós trazemos é a da demonstração da pendência com a 

Certidão Positiva de Débito, com efeito de negativa, que os senhores sabem que é o 

documento indispensável para que o município possa buscar qualquer recurso, qualquer 

programa, qualquer projeto, buscar qualquer melhoria para a sua população. Nós temos 

hoje aproximadamente 95% dos municípios em dia com a Certidão Positiva de Débito. 
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Era isso que gostaríamos de trazer. Desculpem os problemas que a voz acabou 

causando. 

(...) 

 
 

Muito obrigada! 
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XV – CONCLUSÃO  
 

Do exposto, vislumbra-se, inicialmente, a necessidade de aprofundamento dos 

estudos jurídicos relacionados ao equacionamento da atual dívida dos municípios junto ao 

INSS, tendo em vista os relevantes argumentos colhidos do depoimento da Diretora 

Jurídica da Confederação Nacional de Municípios - CNM – à CPI, que demonstra a 

existência de créditos dos municípios que não estão sendo levados em consideração pela 

Previdência Social. 

Com relação à dívida dos municípios renegociada pela União nos moldes da MP 

2118/00, conforme explicitado anteriormente, o principal componente dessas dívidas 

municipais corresponde à dívida da cidade de São Paulo, que foi alvo de análise 

pormenorizada pela CPI da Dívida Pública Municipal, realizada pela Câmara Municipal de 

São Paulo em 2001. 

As conclusões da referida CPI comprovaram que as principais irregularidades e 

fatores responsáveis pelo crescimento desta dívida foram os seguintes: 

1 - os deságios aplicados na venda de títulos, que depois eram recomprados pelo 

município por valores maiores, causando prejuízo ao Erário; 

2 - juros altíssimos estabelecidos pela esfera federal (que fazia a dívida paulistana 

crescer, antes mesmo de ser assumida pela União) 

3 - a irresponsabilidade dos prefeitos de São Paulo, de recorrer a endividamento 

com altas taxas de juros, para obras possivelmente superfaturadas; 

4 - as condições desfavoráveis de renegociação da dívida com a União, atualizada 

pelo IGP-DI mais 6 a 9% de juros ao ano. 

Esta CPI também fez recomendações importantes, no sentido de anular tais dívidas 

e apurar as responsabilidades. Considerando que tais recomendações ainda não foram 

implementadas, recomenda-se que a atual CPI da Dívida Pública reproduza tais conclusões, 

visando a buscar uma solução para o município de São Paulo e demais municípios que se 

viram penalizados com a renegociação nos moldes da MP-2118/00. 

 

Brasília, 26 de março de 2010. 
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ANEXO I – Quadro V – Dívida Líquida do Setor Público – DLSP 

Quadro V – Dívida Líquida do Setor Público (DLSP)

R$ milhões

Discriminação 2007 2008 2009 

Dezembro Dezembro Agosto Setembro Outubro

Saldos % Saldos % Saldos % Saldos % Saldos % 

PIB PIB PIB PIB PIB

Dív ida f iscal líquida (G=E-F)  946 589 34,6  1 003 829 33,8  1 068 662 36,5  1 091 089 37,0  1 092 095 36,7  

Ajuste metodológico s/dív ida interna (F)  116 817 4,3   119 997 4,0   117 420 4,0   116 796 4,0   116 599 3,9  

Dív ida f iscal líquida com câmbio (E=A-B-C-D) 1 063 406 38,9  1 123 826 37,8  1 186 082 40,5  1 207 885 41,0  1 208 694 40,7  

Ajuste metodológico s/dív ida externa (D)  92 508 3,4  - 14 448 -0,5   60 464 2,1   75 453 2,6   80 300 2,7  

Ajuste patrimonial (C)  113 635 4,2   113 770 3,8   114 053 3,9   113 977 3,9   113 941 3,8  

Ajuste de priv atização (B) - 68 750 -2,5  - 69 517 -2,3  - 71 419 -2,4  - 71 744 -2,4  - 72 072 -2,4  

Dívida líquida total (A) 1 200 799  43,9 1 153 631  38,8 1 289 180  44,0 1 325 571  45,0 1 330 863  44,8 

   Gov erno Federal  808 095 29,5   760 249 25,6   912 782 31,1   950 374 32,2   956 518 32,2  

   Banco Central do Brasil  8 585 0,3  - 31 922 -1,1  - 34 609 -1,2  - 34 196 -1,2  - 35 136 -1,2  

   Gov ernos estaduais  324 107 11,8   359 575 12,1   346 361 11,8   345 487 11,7   346 074 11,6  

   Gov ernos municipais  49 216 1,8   55 379 1,9   56 350 1,9   56 624 1,9   56 500 1,9  

   Empresas estatais  10 795 0,4   10 351 0,3   8 296 0,3   7 282 0,2   6 906 0,2  

     Federais (exceto Petrobras) - 21 008 -0,8  - 24 080 -0,8  - 23 447 -0,8  - 23 800 -0,8  - 24 043 -0,8  

     Estaduais  28 206 1,0   30 640 1,0   28 404 1,0   27 716 0,9   27 562 0,9  

     Municipais  3 596 0,1   3 791 0,1   3 339 0,1   3 366 0,1   3 387 0,1  

Dív ida interna líquida 1 397 394 51,1  1 482 193 49,9  1 562 984 53,3  1 591 540 54,0  1 606 139 54,0  

Gov erno Federal  703 662 25,7   633 793 21,3   807 105 27,5   850 344 28,9   858 125 28,9  

1 199 235 43,8  1 244 991 41,9  1 384 160 47,2  1 369 113 46,5  1 353 934 45,6  

   Dív idas securitizadas e TDA  25 636 0,9   19 832 0,7   16 822 0,6   16 776 0,6   16 879 0,6  

   Dív ida bancária f ederal  1 811 0,1   2 025 0,1   2 234 0,1   2 234 0,1   2 229 0,1  

   Arrecadação a recolher -  115 0,0  -  220 0,0  - 8 786 -0,3  - 9 959 -0,3  - 18 100 -0,6  

   Depósitos a v ista - 1 162 0,0  - 1 038 0,0  -  988 0,0  - 1 022 0,0  - 1 108 0,0  

   Recursos do FAT - 138 392 -5,1  - 153 635 -5,2  - 155 772 -5,3  - 156 059 -5,3  - 156 703 -5,3  

   Prev idência Social   121 0,0  - 1 230 0,0  - 1 372 0,0  -  669 0,0  -  308 0,0  

   Renegociação (Lei nº 9.496/1997 e Proes) - 329 364 -12,0  - 370 397 -12,5  - 364 776 -12,4  - 365 229 -12,4  - 366 209 -12,3  

   Renegociação (Lei nº 8.727/1993) - 21 240 -0,8  - 21 205 -0,7  - 20 403 -0,7  - 20 279 -0,7  - 20 204 -0,7  

- 8 744 -0,3  - 9 751 -0,3  - 7 098 -0,2  - 6 658 -0,2  - 6 266 -0,2  

   Créditos concedidos a inst. f inanc. of iciais - 14 150 -0,5  - 43 087 -1,5  - 145 398 -5,0  - 143 000 -4,9  - 144 557 -4,9  

- 7 504 -0,3  - 7 633 -0,3  - 7 919 -0,3  - 7 648 -0,3  - 15 648 -0,5  

      Créditos junto ao BNDES - 6 645 -0,2  - 35 454 -1,2  - 137 479 -4,7  - 135 351 -4,6  - 128 909 -4,3  

- 59 175 -2,2  - 66 250 -2,2  - 78 876 -2,7  - 79 189 -2,7  - 77 028 -2,6  

- 33 955 -1,2  - 33 922 -1,1  - 31 717 -1,1  - 31 724 -1,1  - 31 433 -1,1  

   Relacionamento com Banco Central  83 158 3,0   67 678 2,3   219 074 7,5   276 010 9,4   306 998 10,3  

      Conta única - 275 843 -10,1  - 255 217 -8,6  - 385 643 -13,2  - 366 207 -12,4  - 336 663 -11,3  

      Dív ida mobiliária na carteira do Bacen  359 001 13,1   494 311 16,6   494 092 16,9   530 203 18,0   547 459 18,4  

  0 0,0  - 171 416 -5,8   110 625 3,8   112 014 3,8   96 202 3,2  

Banco Central do Brasil  327 801 12,0   451 188 15,2   370 714 12,6   356 149 12,1   362 872 12,2  

   Base monetária  146 617 5,4   147 550 5,0   137 019 4,7   145 698 4,9   147 454 5,0  

 187 416 6,8   325 155 10,9   423 380 14,4   455 725 15,5   492 650 16,6  

   Outros depósitos no Bacen  102 245 3,7   55 887 1,9   59 880 2,0   60 943 2,1   60 613 2,0  

   Créditos do Bacen às inst. f inanceiras - 23 773 -0,9  - 26 883 -0,9  - 27 228 -0,9  - 27 236 -0,9  - 27 850 -0,9  

   Demais contas do Bacen - 1 546 -0,1   17 157 0,6  - 3 263 -0,1  - 2 971 -0,1  - 2 997 -0,1  

   Relacionamento com Gov erno Federal - 83 158 -3,0  - 67 678 -2,3  - 219 074 -7,5  - 276 010 -9,4  - 306 998 -10,3  

      Conta única  275 843 10,1   255 217 8,6   385 643 13,2   366 207 12,4   336 663 11,3  

      Dív ida mobiliária na carteira do Bacen - 359 001 -13,1  - 494 311 -16,6  - 494 092 -16,9  - 530 203 -18,0  - 547 459 -18,4  

  0 0,0   171 416 5,8  - 110 625 -3,8  - 112 014 -3,8  - 96 202 -3,2  

   Dív ida mobiliária do Tesouro Nacional1/

   Dív idas reestruturadas2/

      Instrumentos híbridos de capital e dív ida3/

   Aplicações em f undos e programas4/

   Outros créditos do Gov erno Federal5/

      Equalização cambial6/

   Operações compromissadas7/ 

      Equalização cambial6/
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ANEXO II – Quadro XI-A – Dívida Líquida do Setor Público por Indexador - 

Detalhamento 

Quadro XI-A – Dívida Líquida do Setor Público por indexador

           Detalhamento

R$ milhões

Discriminação 2009 

Outubro

Indexador Total

Cambial Selic IGP-M IGP-DI IPCA TR TJLP Sem Prefixado Outros

remu-

neração

Gov ernos estaduais  3 706  - 18 005    298  342 572   0   7 979    0  - 3 868    0    0   332 683  

   Dív ida mobiliária líquida   0    0    0   0    0    0    0    0    0    0    0  

   Renegoc.(Lei nº 9.496/97 e Proes)   0    0    0  316 015    0    0    0    0    0    0   316 015  

   Renegociação (Lei nº 8.727/1993)   0    0    0  22 077    0    0    0    0    0    0   22 077  

   Dív idas reestruturadas  3 706    0    0   0    0    0    0    0    0    0   3 706  

   Dív ida bancária estadual   0   2 825    0   0    0   7 878    0    0    0    0   10 702  

   Outros débitos   0   10 903    298  8 801    0    102    0    0    0    0   20 105  

   Arrecadação a recolher   0    0    0   0    0    0    0  - 1 684    0    0  - 1 684  

   Depósitos à v ista   0    0    0   0    0    0    0  - 2 184    0    0  - 2 184  

   Outros créditos   0  - 31 733    0  -4 321    0    0    0    0    0    0  - 36 054  

Gov ernos municipais   271    0    892  51 989  0  4 852    0  - 3 471    0    0   54 534  

   Renegociação (MP nº 2.118/2000)   0    0    0  50 194    0    0    0    0    0    0   50 194  

   Renegociação (Lei nº 8.727/1993)    0    0    0  1 796    0    0    0    0    0    0   1 796  

   Dív idas reestruturadas   271    0    0   0    0    0    0    0    0    0    271  

   Dív ida bancária municipal   0    0    892   0    0   4 852    0    0    0    0   5 744  

   Arrecadação a recolher    0    0    0   0    0    0    0  -  213    0    0  -  213  

   Depósitos à v ista    0    0    0   0    0    0    0  - 3 257    0    0  - 3 257  

Empresas estatais  1 768  - 26 676   1 345  13 073   0   8 946    0  -  533    0    0  - 2 075  

     Federais (exceto Petrobras)   878  - 26 741    0  -1 173   0  - 1 827    0  -  172    0    0  - 29 036  

      Dív idas reestruturadas   878    0    0   0    0    0    0    0    0    0    878  

      Dív ida bancária     0   2 570    0   0    0    0    0    0    0    0   2 570  

      Outros débitos   0    122    0   0    0   14 425    0    0    0    0   14 547  

   Renegociação (Lei nº 8.727/1993)    0    0    0  -1 173    0    0    0    0    0    0  - 1 173  

      Carteira tít. púb. emp. estatais   0  - 29 433    0   0    0    0    0    0    0    0  - 29 433  

      Depósitos à v ista     0    0    0   0    0    0    0  -  172    0    0  -  172  

      Outros créditos   0    0    0   0    0  - 16 252    0    0    0    0  - 16 252  

   Estaduais   837    65   1 320  10 991    0   10 602    0  -  242    0    0   23 574  

      Dív idas reestruturadas   837    0    0   0    0    0    0    0    0    0    837  

      Dív ida bancária      0    332   1 320   0    0   7 002    0    0    0    0   8 654  

      Debêntures   0    0    0   0    0   3 601    0    0    0    0   3 601  

   Renegociação (Lei nº 8.727/1993)    0    0    0  10 991    0    0    0    0    0    0   10 991  

      Carteira tít. púb. emp. estatais   0  -  267    0   0    0    0    0    0    0    0  -  267  

      Depósitos à v ista      0    0    0   0    0    0    0  -  242    0    0  -  242  

   Municipais   53    0    26  3 256    0    171    0  -  119    0    0   3 387  

  53    0    0   0    0    0    0    0    0    0    53  

      Dív ida bancária       0    0    26   0    0    171    0    0    0    0    197  

   Renegociação (Lei nº 8.727/1993)    0    0    0  3 256    0    0    0    0    0    0   3 256  

      Depósitos à v ista       0    0    0   0    0    0    0  -  119    0    0  -  119  

      Dív idas reestruturadas  

 
 


