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O tema "dívida e endividamento" está em evidência no Estado de Santa Catarina - ESC, em virtude do 

grande volume de recursos que está sendo captado para as obras do denominado Pacto por Santa 

Catarina. Os recursos captados irão viabilizar investimentos importantes em diversas áreas e por 

todo o Estado. Por outro lado, é natural que surjam preocupações e debates quanto à elevação do 

endividamento e à capacidade do ESC vir a quitar esses empréstimos, quando vencerem os prazos 

das carências dos contratos. Buscamos nesse artigo levar ao conhecimento dos leitores como ocorre 

à gestão da dívida e do endividamento do Estado, bem como o cenário atual e as projeções para os 

próximos exercícios. 

Primeiramente, cabe destacar que o ESC é signatário do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal 

dos Estados- PAF, que é parte integrante do Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e 

Refinanciamento de Dívida nº 12/98 STN/COAFI, de 31 de março de 1998, firmado com a União com 

amparo na Lei Federal nº 9.496/97 e na Resolução do Senado Federal nº 070/98. O PAF é elaborado 

para um período de três anos e é composto por 6 (seis) metas, que são aferidas e reavaliadas 

anualmente. As duas principais metas do PAF estão relacionadas com a manutenção do estoque da 

dívida em montante seguro para as finanças estaduais (Meta 1 - Relação entre a Dívida Financeira / 

Receita Líquida Real, que deve ser menor ou igual a 1,00) e com a geração de caixa em volume 

suficiente para assegurar o pagamento do principal e dos juros dos empréstimos contratados (Meta 

2 – Resultado Primário, que é a diferença entre as Receitas e as Despesas não Financeiras, que deve 

ser suficiente para pagar as amortizações e os juros da dívida). As demais metas estão relacionadas 

com a gestão do Estado e são complementares às duas primeiras (Meta 3 – Despesa com 

Funcionalismo Público; Meta 4 – Receitas de Arrecadação Própria; Meta 5 – Reforma do Estado, 

Ajuste Patrimonial e Alienações de Ativos; e Meta 6 – Despesas de Investimentos). 

Quanto ao endividamento do Estado, dois limites devem ser observados: 

1. Primeiramente o limite previsto na Lei Complementar n° 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal 

- LRF) e fixado pela Resolução do Senado Federal nº 40/2001, em que a Dívida Consolidada 

Líquida - DCL dos Estados do Distrito Federal não poderá exceder a 2 (duas) vezes a Receita 

Corrente Líquida - RCL (DCL/RCL ≤ 2,00 - relação Dívida Consolidada Líquida versus Receita 

Corrente Líquida menor ou igual a 2,00); e, 

2. Em segundo lugar o limite acordado com a União no âmbito do PAF, Meta 1, que consiste 

numa trajetória estabelecida no Programa de Ajuste Fiscal que visa à manutenção da Dívida 

Financeira Total do Estado (D) em valor não superior ao da sua Receita Líquida Real (RLR) 

anual, enquanto o Estado não liquidar o refinanciamento da Lei 9.496/97 com a União 

(D/RLR ≤ 1,00 - relação Dívida Financeira Total do Estado em valor não superior ao da sua 

Receita Líquida Real anual). 

Quanto ao limite imposto pela LRF (DCL/RCL) o Estado de Santa Catarina fechou o exercício de 2012 

com 40,58%, muito abaixo do limite legal fixado. O gráfico a seguir demonstra a evolução da dívida 

de 1999 a 2012. 
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Gráfico 1 

Dívida Consolidada Líquida versus Receita Corrente Líquida 
1999 a 2012 

 

Quanto ao limite de endividamento acordado com a União na 10ª revisão do PAF, válido para o 

exercício de 2012 e perspectiva para 2013, 2014 e 2015, Meta 1 do Programa, o Estado cumpriu a 

meta em 2012, alcançando pela primeira vez resultado abaixo de 1,0 (0,9995). Para os próximos 

exercícios o Estado deverá manter a gestão da sua dívida para que o estoque fique sempre 

equivalente ao montante da sua Receita Líquida Real, conforme previsto na Lei Federal nº 9496/97. 

Gráfico 2 

Dívida Financeira versus Receita Líquida Real 
1999 a 2012 

 

Visando o cumprimento da Meta 1 do PAF, e em conforme o previsto no art. 5º, inciso IV, da 

Resolução do Senado nº 43/2001, para a contratação de operação de crédito é necessária a sua 

inclusão no Anexo V do PAF - Demonstrativo das Operações de Crédito Contratadas e a Contratar, 

que fixa anualmente o limite do espaço fiscal do Estado para um triênio. Para a inclusão de nova 

operação deverão ser definidos: a finalidade da operação pleiteada; o valor total da operação 

pleiteada; o agente financeiro; as condições financeiras da operação, com definição do prazo, 

carência, periodicidade da amortização, taxa de juros, critério de atualização monetária, comissões e 

outros encargos, bem como avaliação técnica que demonstre o cumprimento dos limites 

estabelecidos na Resolução do Senado nº 43/2001. 
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A Secretaria do Tesouro Nacional - STN mantém monitoramento mensal das metas do PAF, via 

Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios – COREM. 

Anualmente uma missão da STN visita os Estados para a avaliação das metas anuais. A Missão da 

STN para a 11ª Revisão do PAF, a ser assinada ainda em 2013, foi realizada nos dias 16 e 17 de abril 

de 2013. 

As projeções realizadas pela Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública - DICD para a 

Meta 1 do PAF, considerando o ingresso dos recursos de todas as operações de crédito contratadas e 

a contratar (inclusive os R$ 2 bilhões para uma nova operação já pleiteados junto à STN), indicam 

que a gestão da dívida pública vem sendo tratada com o rigor necessário para o equilíbrio fiscal, pois 

tanto o comprometimento da receita com pagamento do serviço da dívida como o estoque da dívida 

em relação a RLR irão se manter abaixo do que historicamente ocorreu até 2012, além de 

proporcionar diversos investimentos que podem alavancar a economia e o crescimento ainda maior 

da receita. 

ANO 
ESTOQUE TOTAL 

CORRIGIDO 

RLR 
PROJETADA  
DEZEMBRO 

SERVIÇO DA 
DÍVIDA 

LIMITE  
PAF=1 

ESTOQUE/RLR 
DEZEMBRO 

SERVIÇO/ 
RLR 

PROJETADA 
DEZEMBRO 

2012 12.567.758.176,42 13.544.000.000,00 1.793.614.749,94 0,93 13,24% 

2013 14.369.792.250,72 14.389.331.377,63 1.286.709.412,22 1,00 8,94% 

2014 16.439.587.918,99 16.134.697.547,05 1.453.067.021,87 1,02 9,01% 

2015 18.229.151.086,06 17.879.434.697,49 1.753.992.933,55 1,02 9,81% 

2016 18.132.972.079,91 18.415.817.738,42 1.900.869.178,01 0,98 10,32% 

2017 17.656.817.368,59 18.968.292.270,57 1.954.926.234,50 0,93 10,31% 

2018 17.003.507.134,03 19.537.341.038,69 2.094.977.911,93 0,87 10,72% 

2019 16.182.931.692,23 20.123.461.269,85 2.213.800.089,14 0,80 11,00% 

2020 15.041.114.150,38 20.727.165.107,94 2.445.717.674,71 0,73 11,80% 

2021 13.697.655.987,26 21.348.980.061,18 2.569.651.696,80 0,64 12,04% 

2022 12.217.810.964,68 21.989.449.463,02 2.614.990.611,84 0,56 11,89% 

2023 10.857.217.414,16 22.649.132.946,91 2.392.148.403,56 0,48 10,56% 

2024 9.310.856.417,48 23.328.606.935,31 2.464.504.089,08 0,40 10,56% 

2025 7.653.597.523,30 24.028.465.143,37 2.444.029.088,89 0,32 10,17% 

2026 5.785.191.868,63 24.749.319.097,68 2.503.484.911,38 0,23 10,12% 

2027 3.684.572.329,34 25.491.798.670,61 2.563.537.113,63 0,14 10,06% 

2028 2.768.356.466,10 26.256.552.630,72 1.209.177.813,14 0,11 4,61% 

2029 2.292.123.146,60 27.044.249.209,65 741.638.924,35 0,08 2,74% 

2030 1.815.889.827,10 27.855.576.685,93 726.083.451,44 0,07 2,61% 

2031 1.343.488.070,09 28.691.243.986,51 706.715.620,66 0,05 2,46% 

2032 870.879.394,02 29.551.981.306,11 691.436.468,66 0,03 2,34% 

2033 461.031.834,15 30.438.540.745,29 614.603.023,67 0,02 2,02% 

2034 151.928.360,30 31.351.696.967,65 501.687.800,00 0,00 1,60% 

2035 51.087.499,99 32.292.247.876,68 289.880.289,63 0,00 0,90% 

2036 25.543.749,99 33.261.015.312,98 26.634.468,13 0,00 0,08% 

2037 - 34.258.845.772,37 26.011.200,63 0,00 0,08% 

NOTAS: 

1. Todas as fontes menos o RPPS, inclusive para o exercício de 2012; 

2. O Estoque da dívida contempla as operações contratadas e a Contratar, sendo que os valores foram corrigidos 
pelos índices definidos nas cláusulas contratuais de cada um dos contratos; 

3. A Receita Líquida Real de 2012 foi corrigida pelas regras do PAF (IGP-DI de 2012 - 7,74% ao ano). 

4. Para 2013, 2014 e 2015 a receita foi projetada com 6,241372, 12,12958 e 10,81357, regras do PAF. Demais 
exercícios projetados com crescimento de 3%, conforme parâmetros do PAF. 

 



Cabe destacar que duas medidas adotadas pelo Governo do Estado contribuíram para a redução do 

serviço a dívida e para melhorar o perfil do estoque da dívida do Estado. A Primeira foi concretizada 

em 27 de dezembro de 2012, quando o Estado de Santa Catarina firmou um contrato com o Bank of 

America Merrill Lynch, com garantia da União, no valor de U$ 726,4 milhões, com prazo total de 120 

meses, com 18 meses de carência e pagamentos semestrais, com taxa de juros de 4% ao ano mais 

variação cambial. Com essa operação o Estado captou R$ 1.478 milhões. Desse total, R$ 1.381 

milhões foram destinados para a quitação do Resíduo (saldo em 30/11/2012), R$ 19,6 milhões para o 

pagamento de juros e correção do Resíduo referente ao mês de dezembro (até o dia 27/12/2012), e 

os R$ 77,5 milhões restantes serviram para amortização extraordinária do principal da dívida com a 

União. Além de reduzir o custo da dívida o Estado deixou de desembolsar mensalmente para a União 

cerca de R$ 48 milhões de reais, melhorando significativamente o seu fluxo de caixa. 

A outra medida foi à quitação total da dívida com o BNDES, realizada em 03/05/2013, decorrente do 

Contrato Particular de Cessão de Crédito nº 080/PGFN/CAF – Processo nº 7944.000125/2002-52, de 

27/09/2002, no montante de R$ 979.662.621,51 (novecentos e setenta e nove milhões, seiscentos e 

sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos). A Dívida do contrato 

anterior previa correção monetária pelo INPC, além de juros de 6,8082% ao ano e exigia um esforço 

mensal de cerca de R$ 12,5 milhões. O novo empréstimo tem como custo a TJLP (atualmente em 5 % 

a.a) mais 0,8% ao ano, com carência de 7 (sete) anos. Com essa renegociação da dívida o Estado terá 

um fluxo de caixa positivo até 2022 de aproximadamente 1,2 bilhões de reais. Além disto, com o 

alongamento da dívida e a redistribuição do fluxo de pagamentos houve uma melhora significativa 

na trajetória da dívida pública do Estado, além da elevação da capacidade de endividamento e, por 

sua vez, a possibilidade de obtenção de novas operações de crédito. 

Por fim, do ponto de vista do endividamento o que deve manter o Estado sob permanente alerta é o 

volume de riscos fiscais e passivos contingentes decorrentes de demandas que se arrastam na justiça 

(LFTSC, INVESC, Duplicação da SC 401 e outras) e que de uma hora para outra podem virar 

precatórios. Em 2011 tínhamos como dívidas de precatórios R$ 579 milhões, em 2012 esse montante 

passou para R$ 1.273 milhões e em agosto de 2013 já estamos com um montante de R$ 1.944 

milhões. Além do volume de recursos a preocupação deve se dar também pela indefinição quanto 

aos critérios de pagamento, haja vista o Supremo Tribunal Federal - STF ter julgado inconstitucional a 

Emenda Constitucional nº 62/2009 (ADIs (4357, 4372, 4400 e 4425). 


