
ERRATA nº 02/2021 

 

 ERRATA nº 02/2021, atinente à RESOLUÇÃO CSRRF nº 38, de 5 de janeiro de 2021, que 

aprova o RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO FISCAL DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO – COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. 

 

 À fl. 07, no Quadro 3, na coluna onde se lê: “set/2017 a out/2020”, leia-se: “set/2017 a 
nov/2020”;  

 À fl. 07, no Quadro 3, onde se leem: “1.074,9” e “- 1.074,9”, correspondentes ao resultado 
estimado para a medida de Securitização da Dívida Ativa e à diferença acumulada entre o que 
fora estimado para a medida no PRF-RJ, e o que fora de fato realizado no período, leiam-se: 
“637,3” e “-637,3“, respectivamente; 

 À fl. 07, no Quadro 3, na linha de resultados, onde se leem: “12.709,2” e “-4.330,1”, leiam-se: 
“12.271,6” e “3.892,5”, respectivamente; 

 À fl. 08, onde se lê:  
“Assim, considerando o total de medidas, tanto pontuais como de caráter 
continuado, o Plano de Recuperação Fiscal previa um ajuste fiscal de 
aproximadamente R$ 32,51 bilhões, de setembro de 2017 a novembro de 
2020. Contudo, o ajuste total obtido por meio da execução de tais medidas foi 
de cerca de R$ 24,9 bilhões, acumulando uma frustração de aproximadamente 
R$ 7,62 bilhões em relação ao que havia sido inicialmente previsto para o 
período.”;  

leia-se: 
“Assim, considerando o total de medidas, tanto pontuais como de caráter 
continuado, o Plano de Recuperação Fiscal previa um ajuste fiscal de 
aproximadamente R$ 32,08 bilhões, de setembro de 2017 a novembro de 
2020. Contudo, o ajuste total obtido por meio da execução de tais medidas foi 
de cerca de R$ 24,9 bilhões, acumulando uma frustração de aproximadamente 
R$ 7,18 bilhões em relação ao que havia sido inicialmente previsto para o 
período.”;  

 À fl. 32, onde se lê: “(...) frustração de resultados, no acumulado de setembro de 2017 até 
novembro de 2020, de aproximadamente R$ 7,62 bilhões em relação ao projetado (...)”, leia-se: 
“(...) frustração de resultados, no acumulado de setembro de 2017 até novembro de 2020, de 
aproximadamente R$ 7,18 bilhões em relação ao projetado (...)”; 

 À fl. 32, onde se lê:  
“No período de janeiro a novembro de 2020, a Receita Corrente acumulada foi 
de R$ 74,82 bilhões, mantendo-se estável em relação ao mesmo período de 
2019, em valores constantes, com aumento de 0,13%. Ainda no período de 
janeiro a novembro de 2020, a receita tributária arrecadada foi de R$ 46,24 
bilhões, em valores constantes, mantendo-se praticamente no patamar do 
período do exercício anterior, com aumento de aproximadamente 4,27%.  
A Despesa Corrente acumulada de janeiro a novembro de 2020 foi de 
aproximadamente R$ 68,7 bilhões em valores constantes, com ligeiro aumento 
de 0,64% em comparação à realizada no mesmo período do ano anterior. 
A Despesa de Pessoal e Encargos Sociais foi de R$ 35,71 bilhões no acumulado 
do ano entre janeiro e novembro de 2020, apresentando queda de 5,25% em 
relação ao mesmo período do ano anterior, em termos reais, com queda de 
7,47% na folha de pagamento de servidores ativos. Na folha de inativos houve 
queda de 2,35%, em termos reais.”; 



leia-se:  
“No período de janeiro a novembro de 2020, a Receita Corrente acumulada foi 
de R$ 78,01 bilhões, apresentando queda de 4,92% em relação ao mesmo 
período de 2019, em valores constantes. Ainda no período de janeiro a 
novembro de 2020, a receita tributária arrecadada foi de R$ 48,27 bilhões, em 
valores constantes, o que representou uma redução de 2,29% no patamar do 
mesmo período do exercício anterior. 
A Despesa Corrente acumulada de janeiro a novembro de 2020 foi de R$ 71,79 
bilhões em valores constantes, com queda de 6,6% em comparação à realizada 
no mesmo período do ano anterior. 
A Despesa de Pessoal e Encargos Sociais foi de R$ 37,36 bilhões no acumulado 
do ano, entre janeiro e novembro de 2020, apresentando queda de 10,74% em 
relação ao mesmo período do ano anterior, em termos reais, tendo havido 
maior queda, de 12,88% na folha de pagamento de servidores ativos. Na folha 
de inativos houve queda de 8,02%, em termos reais.” 

 

 

Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 2021. 

Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal 

 


