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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Fazenda

Diretoria de Programa 4
 

   
 
Nota Informativa SEI nº 11354/2020/ME

  
 
INTERESSADO(S): Assessoria Especial de Relações Institucionais

 

ASSUNTO: Análise do PLP 39/2020

 

 

QUESTÃO RELEVANTE:

A Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares, por meio do Ofício 7944148, solicitou a esta
Secretaria manifestação acerca do PLP 39/2020, que "Estabelece o Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, e dá outras providências", encaminhado à sanção do Sr. Presidente da República.

O Art. 4º do PLP 39/2020, autoriza os Entes Subnacionais a celebrarem aditivos a contratos de
empréstimo com vistas a suspenderem os respectivos pagamentos no exercício financeiro de 2020,
dispondo o seguinte em seu § 6º:

“Art. 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão realizar aditamento
contratual que suspenda os pagamentos devidos no exercício financeiro de 2020, incluindo
principal e quaisquer outros encargos, de operações de crédito interno e externo celebradas
com o sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito. (...)
§ 6º No exercício financeiro de 2020, a União ficará impedida de executar as garantias e
contragarantias das dívidas decorrentes dos contratos referidos no caput deste artigo, desde
que a renegociação tenha sido inviabilizada por culpa da instituição credora.”

O Art. 8º do PLP 39/2020 institui, para União, Estados, Distrito Federal e Municípios, algumas
vedações relacionadas, principalmente, com despesa de pessoal, dispondo o seguinte em seu § 6º:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública
decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
I – conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a
membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando
derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à
calamidade pública; (...)
IX – contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a
concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos
equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de
determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício,
aposentadoria, e quaisquer outros fins. (...)
§ 6º O disposto nos incisos I e IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos
civis e militares mencionados nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, inclusive
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servidores das carreiras periciais, aos agentes socioeducativos, aos profissionais de limpeza
urbana, de serviços funerários e de assistência social, aos trabalhadores da educação pública
e aos profissionais de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
desde que diretamente envolvidos no combate à pandemia da Covid-19, e fica proibido o uso
dos recursos da União transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos desta
Lei Complementar, para concessão de aumento de remuneração de pessoal a qualquer título.

O impacto do § 6º do Art. 8º é extremamente relevante para as contas públicas:

Nos Estados e Municípios, segundo a Nota Técnica SEI nº 17518/2020/ME (7961266) elaborada
pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, o impacto do congelamento nominal das despesas
com pessoal seria de R$ 98 bilhões nos próximos 18 meses. Com a exceção criada, a estimativa
inicial da STN é de uma redução de cerca de 89,7% do impacto original, o que, ao se aplicar um
redutor de 20% considerado pela própria Secretaria, resultaria em uma economia final de cerca
de R$ 28 bilhões nos entes subnacionais.

No caso da União, conforme a Nota Técnica SEI nº 17584/2020/ME (7968202), elaborada
pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, a economia estimada, considerando 18
meses e crescimento médio dos últimos 3 anos, cai de cerca de R$ 31 bilhões para cerca de R$
14 bilhões.

O impacto do § 6º do Art. 4º, também se mostra relevante para as contas públicas, sendo estimado, por
parte da Secretária do Tesouro Nacional no Despacho 7971362 em cerca de R$ 10,98 bilhões.

ANTECEDENTES:

Versão final do PLP 39/2020, encaminhado para sanção presidencial (7944134);

O Secretário do Tesouro Nacional, por meio do Ofício 7968012 e do Despacho 7971654, encaminhou
 as seguintes manifestações a esta Secretária Especial:

Na Nota Técnica SEI nº 17527/2020/ME (7963176), a Subsecretaria da Dívida Púbica - SUDIP
propôs o veto ao § 6º do art. 4º, dado que o dispositivo, segundo a Subsecretaria em questão,
impede a União de executar as garantias contratuais para os credores originais, cenário que pode
resultar em default técnico por parte da República, o que ocasionaria ainda danos à credibilidade
do País e consequente dano financeira via custo de financiamento em mercado. A SUDIP, ainda,
por meio do Despacho 7971362, afirmou que, "considerando que de maio a dezembro/2020 a
União deverá efetuar os pagamentos das dívidas dos Estados, Distrito Federal e Município por
ela garantidas, o impacto seria um aumento de despesas de R$ 10,28 bilhões em comparação
ao previsto na Lei Orçamentária Anual de 2020";

Na Nota Técnica SEI nº 17518/2020/ME (7961266), a Subsecretaria de Relações Financeiras
Intergovernamentais - SURIN propôs os seguintes vetos, não apresentando óbices aos demais
dispositivos do Projeto de Lei:

Veto ao § 6º do art. 4º, pelo risco de impacto negativo para a União, que poderá
variar entre R$ 9 bilhões e R$ 22,8 bilhões, dada a provável resistência que algumas
Instituições Financeiras apresentarão para concordar com alterações contratuais. A
SURIN afirma, ainda, que o dispositivo pode ter impacto ainda mais negativo por não
estabelece a forma de recuperação dos valores que a União terá que eventualmente honrar
em 2020;

Veto ao § 6º do art. 8º, por ter criado uma exceção que retira quase dois terços do
impacto esperado para a restrição de crescimento da despesa com pessoal instituída pelo
próprio art. 8º. Vale ressaltar que a SURIN restringiu sua análise aos impactos do
dispositivo às finanças de Estados e Municípios;

 

Nota Técnica SEI nº 17584/2020/ME (7968202), elaborada pela Secretaria de Gestão e Desempenho
de Pessoal, que estima que com a exceção criada pelo § 6º do art. 8º, a economia potencial estimada
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cai de R$ 42,10 bilhões para R$ 17,94 bilhões, considerando o cenário de crescimento médio dos
últimos 3 anos.

 

CONCLUSÃO: Tendo como referência a versão final do PLP 39/2020 (7944134), que foi encaminhado
para sanção presidencial, esta Secretaria Especial de Fazenda se manifesta a favor dos seguintes vetos:

Veto ao § 6º do art. 4º;
Veto ao § 6º do art. 8º;

Por fim, e não apresentando óbices aos demais dispositivos desse projeto de lei, sugiro encaminhamento do
presente processo ao Gabinete do Ministro da Economia para despacho.

 

 

Documento assinado eletronicamente

FRANCISCO SEGUNDO

Assessor Técnico

 

Documento assinado eletronicamente

BRUNO FUNCHAL

Diretor de Programa

 

De acordo. Encaminhe-se à consideração do Secretário Especial de Fazenda.

 

Documento assinado eletronicamente

JEFERSON LUIS BITTENCOURT

Secretário Especial Adjunto de Fazenda

 

De acordo. Encaminhe-se o processo para o Gabinete do Ministro da Economia.

 

Documento assinado eletronicamente

WALDERY RODRIGUES JÚNIOR

Secretário Especial de Fazenda

 

Documento assinado eletronicamente por Bruno Funchal, Diretor(a) de Programa, em 08/05/2020,
às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Francisco Onivaldo de Oliveira Segundo, Auditor(a)
Federal de Finanças e Controle, em 08/05/2020, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jeferson Luis Bi�encourt, Secretário(a) Especial
Adjunto(a) de Fazenda, em 08/05/2020, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


08/05/2020 SEI/ME - 7968619 - Nota Informativa

https://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9176515&infra_s… 4/4

Documento assinado eletronicamente por Waldery Rodrigues Júnior, Secretário(a) Especial de
Fazenda, em 08/05/2020, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7968619 e
o código CRC D25817B7.

Processo nº 12100.102558/2020-31. SEI nº 7968619

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Fazenda
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios

Nota Técnica SEI nº 17518/2020/ME

Assunto: Projeto de Lei Complementar nº 139, de 2020

Senhora Subsecretária,

INTRODUÇÃO

A  presente  Nota  Técnica  trata  de  resposta  ao  OFÍCIO  CIRCULAR  SEI  nº  1539/2020/ME  que  solicita
manifestação  da  Subsecretaria  de  Relações  Financeiras  Intergovernamentais  acerca  do  Projeto  de  Lei
Complementar - PLP nº 39/2020 (SEI nº 7944134), em fase de sanção presidencial, que "estabelece o Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000, e dá outras providências".

Esta nota está estruturada de forma a destacar os dispositivos que entendemos que devem ser objeto de veto pelo
Presidente da República. Não foram identificados óbices aos demais dispositivos do Projeto de lei.

§ 6º DO ART. 4º

Transcrição dos dispositivos relevantes para a análise:

“Art. 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão realizar aditamento contratual
que suspenda os  pagamentos devidos no exercício financeiro de 2020,  incluindo principal  e
quaisquer outros encargos, de operações de crédito interno e externo celebradas com o sistema
financeiro e instituições multilaterais de crédito. (...)
§  6º  No  exercício  financeiro  de  2020,  a  União  ficará  impedida  de  executar  as  garantias  e
contragarantias das dívidas decorrentes dos contratos referidos no caput deste artigo, desde que a
renegociação tenha sido inviabilizada por culpa da instituição credora.”

O art. 4º autoriza os Estados, Distrito Federal e Municípios a celebrarem aditivos a contratos de empréstimo com
vistas a suspenderem os respectivos pagamentos no exercício financeiro de 2020. Para tanto, dispensa a
observância de requisitos legais para contratação de operações de crédito e concessão de garantia, e ainda a
necessidade de aditamento dos contratos de garantia e contragarantia, quando a operação original contar com
garantia da União. Prevê também que os encargos financeiros vigentes deverão ser mantidos, que o período de
suspensão poderá ser acrescentado, a critério dos devedores, ao prazo original da operação, e que, caso a
instituição credora inviabilize a negociação, ficará a União impedida de executar as garantias e contragarantias
correspondentes ao longo de 2020. Esse último aspecto é contemplado no §6º.

No tocante a esse dispositivo especificamente, nota-se a existência de dificuldades relevantes. Com efeito,
considerando a impossibilidade jurídica de adesão compulsória dos credores à suspensão de pagamentos (o que
violaria o princípio constitucional do “ato jurídico perfeito”) e o fato de, por exemplo, 40% dos valores
vincendos até o final do exercício, no caso dos Estados, corresponder a parcelas devidas a organismos
multilaterais e bancos estrangeiros, certamente mais resistentes a alterações contratuais, é grande a possibilidade
de que parte razoável dos aditamentos almejados não venha a se concretizar, ou não ocorra dentro do prazo
estabelecido pela norma (até o final de 2020). Assim, caberia à União, em termos práticos, honrar cerca de R$ 9
bilhões perante instituições estrangeiras e não poder recuperá-los até o final do exercício. Se acrescidas as
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operações com bancos nacionais, públicos e privados, seriam mais R$ 13,8 bilhões (lembrando que somente o
valor de uma prestação devida a um banco privado nacional é de R$ 4,6 bilhões). Ou seja, se considerada
unicamente a dívida garantida estadual, o impacto negativo para a União pode variar de R$ 9 bilhões a R$ 22,8
bilhões, dependendo do grau de adesão dos bancos públicos.

Registre-se que a liberação da assinatura de termos aditivos aos contratos de garantia e contragarantia (§3º) para
fins do aditamento previsto no caput, assim como o estabelecimento de condições que favorecem
unilateralmente os devedores (§4º), pode também contribuir para dificultar a negociação da suspensão dos
pagamentos, uma vez que os credores podem entender tais permissões como elemento que fragiliza a proteção
de seus créditos e/ou os torna menos atrativos. Nesse contexto, o atraso para celebração dos aditivos mostra-se
plausível, contribuindo para que a União venha a ser chamada a honrar os compromissos dos Estados e
Municípios sem poder recuperá-los em 2020.

Outro aspecto relativo ao §6º que também deve ser levado em conta, é que o dispositivo não estabelece a forma
de recuperação dos valores que a União terá que eventualmente honrar em 2020. Essa indefinição tem condições
de estimular o recurso aos tribunais por parte de Estados e Municípios, dificultando a recuperação dos valores
eventualmente dispendidos pela União junto aos credores, o que aumentará o impacto negativo da medida.

Em suma, o art. 4º oferece condições favoráveis para que os devedores suspendam os pagamentos de suas
obrigações sem, contudo, tratar de aspectos ligados aos credores, assimetria que, associada à impossibilidade
jurídica de imposição unilateral de obrigação a esses mesmo credores, pode contribuir para que os aditamentos
previstos em seu caput não se concretizem, forçando a União a arcar com as prestações de Estados e Municípios
por um período superior ao restante do exercício de 2020, se considerado que não há previsão legal sobre a
forma de recuperação de valores eventualmente honrados. 

Desse modo, pelos motivos acima relacionados, o § 6º do art. 4º deve ser vetado.

§ 6º DO ART. 8º

Transcrição dos dispositivos relevantes para a análise:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  afetados  pela  calamidade  pública
decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
I – conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a
membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando
derivado  de  sentença  judicial  transitada  em  julgado  ou  de  determinação  legal  anterior  à
calamidade pública; (...)
IX – contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão
de  anuênios,  triênios,  quinquênios,  licenças-prêmio  e  demais  mecanismos  equivalentes  que
aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço,
sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.
(...)
§ 6º O disposto nos incisos I e IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos
civis  e  militares  mencionados  nos  arts.  142  e  144  da  Constituição  Federal,  inclusive
servidores das carreiras periciais, aos agentes socioeducativos, aos profissionais de limpeza
urbana,  de  serviços  funerários  e  de  assistência  social,  aos  trabalhadores  da  educação
pública  e  aos  profissionais  de  saúde  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municípios, desde que diretamente envolvidos no combate à pandemia da Covid-19, e fica
proibido o uso dos recursos da União transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios,
nos  termos  desta  Lei  Complementar,  para  concessão  de  aumento  de  remuneração  de
pessoal a qualquer título.

Devido  às  competências  desta  subsecretaria,  a  análise  desta  seção  restringe-se  ao  impacto  da  restrição  ao
crescimento da despesa com pessoal sobre as finanças dos Estados, Distrito Federal e Município. Isso posto, a
tabela  a  seguir  mostra  o  comportamento  da  despesa  com pessoal  desses  entes  nos  últimos  três  exercícios
financeiros  e  qual  seria  a  evolução  das  despesas  empenhadas  com  pessoal  em  2020  e  2021  caso  elas
mantivessem a  trajetória  do  período anterior.  Ela  foi  elaborada  a  partir  das  informações  sobre  a  execução
orçamentária dos entes subnacionais dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária disponibilizados por
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eles no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) no dia 27/04/2020 e
considera o universo dos 4.405 Municípios que possuíam informações para os três anos. 

Despesas empenhadas com pessoal - R$ milhões

2017 2018 2019
Crescimento

médio
2020 2021

Incremento
nominal

AC 3.136 3.455 3.722 8,9% 4.055 4.417 1.028

AL 4.838 4.957 5.181 3,5% 5.361 5.548 548

AP 2.398 2.738 2.876 9,6% 3.153 3.456 856

AM 6.507 7.120 8.256 12,7% 9.304 10.484 3.276

BA 20.145 21.189 22.394 5,4% 23.610 24.893 3.716

CE 9.968 10.978 11.632 8,0% 12.568 13.579 2.882

DF 11.258 12.976 13.152 8,3% 14.244 15.428 3.369

ES 6.688 7.219 7.490 5,9% 7.929 8.393 1.341

GO 13.147 14.010 17.244 14,8% 19.800 22.735 8.047

MA 7.761 8.557 8.971 7,5% 9.648 10.376 2.083

MT 10.469 11.699 11.993 7,1% 12.848 13.765 2.627

MS 8.089 7.906 8.199 0,7% 8.259 8.318 178

MG 45.649 47.121 47.654 2,2% 48.693 49.754 3.137

PA 11.301 12.070 12.770 6,3% 13.574 14.430 2.465

PB 5.358 5.622 6.529 10,5% 7.217 7.977 2.136

PR 27.556 25.383 26.186 -2,4% 26.186 26.186 0

PE 14.067 15.071 16.106 7,0% 17.234 18.441 3.463

PI 5.055 5.357 6.726 15,8% 7.787 9.014 3.348

RJ 38.723 40.541 41.053 3,0% 42.277 43.536 3.706

RN 7.151 6.050 0 0 0

RS 27.093 29.215 31.160 7,2% 33.418 35.839 6.937

RO 3.996 4.164 4.397 4,9% 4.613 4.840 659

RR 1.890 1.845 0 0 0

SC 14.161 14.785 15.613 5,0% 16.394 17.214 2.382

SP 85.945 88.600 91.531 3,2% 94.459 97.481 8.878

SE 4.831 4.820 5.404 5,9% 5.726 6.066 983

TO 4.841 5.306 5.874 10,2% 6.470 7.127 1.850

ESTADOS 402.019 418.754 432.114 3,7% 454.825 479.296 69.894

MUNICÍPIOS 255.562 271.962 292.132 6,9% 312.338 333.943 62.017

TOTAL 657.580 690.716 724.246 4,9% 767.164 813.239 131.911
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Siconfi.

Observações: (i) Estados com crescimento nominal negativo entre 2017 e 2019 manteriam a despesa constante em 2020 e 2021;

(ii) sem projeções para os Estados que não possuíam todas as informações necessárias na data da extração.

Caso  os  entes  da  amostra  selecionada  mantivessem  a  trajetória  de  crescimento  da  despesa  com  pessoal
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observada no período 2017-2019 o resultado seria um incremento nominal da despesa com pessoal em 2020 e
2021 da ordem de R$ 130 bilhões. Contudo, o Projeto de Lei Complementar restringe o crescimento dessas
despesas por dezoito meses, assim, o impacto do congelamento nominal das despesas com pessoal seria de pelo
menos R$ 98 bilhões, que é o resultado da aplicação de uma regra de três simples sobre o impacto de dois anos
de  crescimento  nominal  zero.  Se  considerarmos  que  as  despesas  voltam a  crescer  pela  inflação  no  último
semestre após três semestres de crescimento nominal nulo o impacto final ficaria entre R$ 110 bilhões e R$ 120
bilhões. 

Dessa forma, para os entes subnacionais a redução do crescimento da despesa com pessoal determinada pelo
Projeto de Lei Complementar nº 39, de 2020, é uma medida de fortalecimento duradouro das contas públicas da
Federação.  Isto é, ela representa uma oportunidade para que a União, Estados, Distrito Federal e Município
consigam abrir espaço nos seus orçamentos de forma a conseguir fazer frente aos imensos desafios fiscais que se
apresentarão após o término da pandemia.

A redução temporária do crescimento das despesas com pessoal tem importância semelhante à da aprovação da
reforma da previdência do ano passado. Isso porque, a suspensão temporária do crescimento da despesa com
pessoal, se não for desfeita no futuro, obviamente, implica em um ajuste estrutural das finanças do setor público
brasileiro que permitirá a retomada da prestação de serviços à população.

Isso posto, cumpre esclarecer o impacto da exceção criada pelo § 6º do art. 8º do Projeto de Lei Complementar
nº 39, de 2020, ao retirar de parte significativa das carreiras do serviço público as vedações aos reajustes salarias
e  à  aplicação  dos  mecanismos  de  crescimento  da  despesa  com  pessoal  em  decorrência  do  transcurso  de
determinado tempo, como os anuênios, triênios e quinquênios, todos extintos na esfera federal desde os anos
1990.

O parágrafo retira os profissionais da educação, saúde, assistência social e segurança pública dessas vedações.
Ocorre que essas carreiras representam a grande maioria dos servidores vinculados ao Poder Executivo dos
Estados, Distrito Federal e Municípios. Assim, ficariam sujeitas às principais restrições do art. 8º apenas os
servidores dos demais Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos e, dentro do Executivo, as carreiras da
administração pública e fazendária, das procuradorias, da administração indireta e de outras áreas de menor
relevância financeira.

Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados pelos entes subnacionais no Siconfi indicam que os demais Poderes e
órgãos constitucionalmente autônomos representam cerca de 16% da despesa com pessoal dos Estados e Distrito
Federal e 4% da despesa com pessoal dos Municípios. Considerando-se isso e que nenhuma das despesas com
pessoal dos Poderes Executivos dos Estados, Distrito Federal e Município  continuariam sujeitas às restrições do
art. 8º, o resultado é uma redução do impacto estimado para o PLP 39, de 2020, de até 89,7% do impacto
original.

Contudo, essa é uma conta conservadora. Pois sabe-se que os dados das participações dos Poderes e órgãos
constitucionalmente autônomos na despesa com pessoal são distorcidos em decorrência das divergências acerca
do tratamento contábil a ser dados aos Regimes Próprios de Previdência Social e que parte das carreiras dos
Executivos locais continuaria sujeita às restrições do art. 8º. Assim, é necessário aplicar um redutor sobre o
percentual apurado para mensurar de forma mais realista o impacto dessas distorções sobre a contenção da
despesa com pessoal. 

Aplicando-se um redutor de 20% sobre o valor apurado no parágrafo anterior para capturar os efeitos dessas
distorções (a restrição ao crescimento da despesa com inativos e pensionistas dos Poderes que ficou registrada
na despesa com pessoal do Poder Executivo e a restrição ao crescimento da despesa com pessoal de parte das
carreiras desse mesmo Poder) o resultado é que a manutenção do § 6º do art. 8º retira quase dois terços do
impacto esperado para a restrição de crescimento da despesa com pessoal. Por isso a recomendação de
veto ao referido dispositivo do Projeto de Lei Complementar.

Por  fim,  cumpre  destacar  que  entendemos  que  o  veto  não  afetará  as  contratações  e  os  pagamentos  de
indenizações e gratificações, inclusive horas-extras e adicionais de natureza temporária, para os servidores que
estão atuando no combate à pandemia, pois o § 1º e o § 5º do art. 8º seriam preservados. Tampouco seriam
afetadas as promoções e progressões de carreiras públicas em decorrência de mérito ou concurso interno, pois
entendemos que seriam suspensas apenas aquelas decorrentes do transcurso de determinado período de tempo.

CONCLUSÃO
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Diante  do  exposto,  manifestamo-nos  pelo  veto  ao  §  6º  do  art.  4º  e  ao  §  6º  do  art.  8º  pelas  razões
supramencionadas. Não foram identificados óbices aos demais dispositivos do Projeto de lei.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

ITANIELSON DANTAS SILVEIRA CRUZ

Coordenador-Geral da COREM

Documento assinado eletronicamente

DENIS DO PRADO NETTO

Coordenador-Geral da COAFI

 

Documento assinado eletronicamente

RENATO DA MOTTA ANDRADE

Coordenador-Geral da COPEM

Documento assinado eletronicamente

ERNESTO CARNEIRO PRECIADO

Coordenador-Geral da COINT

De acordo. À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

PRICILLA MARIA SANTANA

Subsecretária da SURIN

De acordo. 

Documento assinado eletronicamente

MANSUETO FACUNDO DE ALMEIDA JÚNIOR

Secretário do Tesouro Nacional

Documento	assinado	eletronicamente	por	Itanielson	Dantas	Silveira	Cruz,	Coordenador(a)-Geral	de
Relações	e	Análise	Financeira	dos	Estados	e	Municípios,	em	08/05/2020,	às	13:23,	conforme	horário
oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Renato	da	MoBa	Andrade	Neto,	Coordenador(a)-Geral	de
Operações	de	Crédito	de	Estados	e	Municípios,	em	08/05/2020,	às	13:24,	conforme	horário	oficial	de
Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Denis	do	Prado	NeBo,	Coordenador(a)-Geral	de	Haveres
Financeiros,	em	08/05/2020,	às	13:25,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§
1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Pricilla	Maria	Santana,	Subsecretário(a)	de	Relações
Financeiras	Intergovernamentais,	em	08/05/2020,	às	13:26,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Mansueto	Facundo	de	Almeida	Junior,	Secretário(a)	do
Tesouro	Nacional,	em	08/05/2020,	às	13:29,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no
art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.
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A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	hJp://sei.fazenda.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o
código	verificador	7961266	e	o	código	CRC	AAB97A7D.

Referência: Processo nº 12100.102558/2020-31. SEI nº 7961266
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Nota Técnica SEI nº 17527/2020/ME
 
 
Assunto: PLP 39/2020 em fase de sanção presidencial. Veto ao §6º do artigo 4º do PLP 39/2020.

  

Senhora Coordenadora-Geral

  

1. Referimo-nos ao Ofício Circular SEI nº 1539/2020/ME, de 07/05/2020, complementado
pelo Ofício SEI nº 109972/2020/ME, de 08/05/2020 que tratam de solicitação de análise do Projeto de Lei
Complementar – PLP nº 39/2020, em fase de sanção presidencial, que "estabelece o Programa Federativo
de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, e dá outras providências".

2. O projeto trata do pagamento de auxílio da União aos entes subnacionais e da suspensão
temporária de pagamento de dívidas desses entes com a União e com instituições financeiras, além de
trazer alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, dentre as quais afastando o cumprimento de
algumas exigências da Lei em situações de calamidade.

3. O artigo 4º do PLP nº 39/2020 autoriza os Estados, Distrito Federal e Municípios a
celebrarem aditivos a contratos de empréstimo com vistas a suspenderem os respectivos pagamentos no
exercício financeiro de 2020. Para tanto, dispensa a observância de requisitos legais para contratação de
operações de crédito e concessão de garantia, e ainda a necessidade de aditamento dos contratos de
garantia e contragarantia, quando a operação original contar com garantia da União. Prevê também que os
encargos financeiros vigentes deverão ser mantidos, que o período de suspensão poderá ser acrescentado,
a critério dos devedores, ao prazo original da operação, e que, caso a instituição credora inviabilize a
negociação, ficará a União impedida de executar as garantias e contragarantias correspondentes ao longo
de 2020. Esse último aspecto é contemplado no §6º.

4. Ocorre que o disposto no § 6º impede a União de executar as garantias estabelecidas
contratualmente para os credores originais do contrato. Esse trecho produz um cenário em que a União,
como garantidora dos contratos dos entes subnacionais, não honre a garantia dos seus compromissos
perante credores internos e externos. Assim, este dispositivo abre a possibilidade de a República
Federativa do Brasil ser considerada inadimplente perante o mercado doméstico e internacional, trazendo
sérias consequências que podem culminar num risco de refinanciamento do país. Ademais, os contratos
externos são regidos por leis internacionais, que não obrigam os credores a aceitar renegociações dispostas
em lei nacional. Portanto, a proibição de a União honrar as garantias dos contratos externos não
renegociados trará judicialização nos tribunais estrangeiros e risco de imagem para o país perante agências
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internacionais de classificação de risco soberano, uma vez que tecnicamente o Brasil seria considerado um
país em default.

5. Ademais, o não pagamento pela União, na condição de garantidora, de inadimplementos de
dívida garantida junto aos credores das operações, também terá como possível efeito adicional a
declaração de vencimento antecipado dos contratos garantidos dos entes subnacionais. Vencimento
antecipado, deve-se frisar, implicaria o pagamento imediato para os credores dos contratos, pelo mutuário
ou pela União, no caso de execução de garantia, do valor total dos contratos em questão.

6. Por todo o exposto, sugerimos o encaminhamento da presente nota com solicitação de veto
ao § 6º do art. 4º do PLP 39/2020 para evitar as graves consequências que seriam impostas pelo
dispositivo em questão.
 

À consideração superior.

 

Documento assinado eletronicamente

AMANDA GIORDANI PEREIRA

Gerente de Projeto da GECOD/CODIV

Documento assinado eletronicamente

MARCELO ROCHA VITORINO

Gerente da GECOD/CODIV

 

De acordo. Encaminhe-se a Nota à Assessoria Econômica, de Comunicação e de Assuntos
Legislativos da Secretaria do Tesouro Nacional conforme sugerido.

 

Documento assinado eletronicamente

MÁRCIA FERNANDA DE OLIVEIRA TAPAJÓS

Coordenadora-Geral da CODIV

 

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcia	Fernanda	de	Oliveira	Tapajos,
Coordenador(a)-Geral	de	Controle	da	Dívida	Pública,	em	08/05/2020,	às	11:54,	conforme

horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de

outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Amanda	Giordani	Pereira,	Gerente	de	Projeto,	em
08/05/2020,	às	11:57,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do

Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Rocha	Vitorino,	Gerente,	em	08/05/2020,

às	11:58,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº

8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenJcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site

hKp://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o	código	verificador

7963176	e	o	código	CRC	DE36969A.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 12100.102558/2020-31. SEI nº 7963176


