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RESOLUÇÃO Nº 34 DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DO REGIME DE RECUPERAÇÃO
FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020.

O CONSELHO DE SUPERVISÃO DO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo inciso II do art. 23 do Decreto
9.109, de 27 de julho de 2017, e tendo em vista a Reunião Ordinária realizada no dia 04 de setembro de
2020, resolve:

Art. 1° Aprovar o relatório de monitoramento do Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro
referente ao mês de julho de 2020 na forma do documento anexo.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República

 

Membros do Conselho de Supervisão

Sarah Tarsila Araújo Andreozzi

Elizabeth da Costa Mendes Oliveira de Menezes

Documento assinado eletronicamente por Elizabeth da Costa Mendes Oliveira de Menezes,
Conselheiro(a), em 08/09/2020, às 13:30, 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 Sarah Tarsila Araujo Andreozzi, Conselheiro(a), em
08/09/2020, às 14:22, 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 10369329
e o código CRC 4970673E.

 

Referência: Processo nº 12105.100038/2017-49. SEI nº 10369329

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

 

Este relatório tem como finalidade monitorar o cumprimento do PRF-RJ, sob  

quatro aspectos: 

 

I. execução das medidas de ajuste e seus impactos; 

II.  monitoramento das vedações; 

III.  evolução dos resultados orçamentários e fiscais; e 

IV.  avaliação dos riscos fiscais. 

 

As planilhas do Anexo A, bem como os dados e informações dos Anexos B e C que 

versam sobre as medidas de ajuste do PRF-RJ, que são utilizadas para a geração deste 

relatório, são repassados pelo Estado do Rio de Janeiro. 

Os valores apresentados neste relatório se referem a valores correntes salvo quando 

expressamente descritos como valores constantes.  
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 02. ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS 

MEDIDAS DE AJUSTE 

Medidas de Caráter Continuado 

Quadro 1: Medidas de Caráter Continuado de Receita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prazo Cronograma
Resultado 

Financeiro
2017-2020

Até o mês de 

referência

Revisão de Incentivos 

Fiscais 

(Anexo 18)

No prazo
Abaixo do Esperado - 

Crítica
3.684,8 3.014,8 1.451,7 -1.563,1

Revisão Preço Mínimo do 

Petróleo 

(Anexo 20)

Implementado
Abaixo do Esperado - 

Em alerta
3.366,4 2.692,5 2.692,0 -0,5

Modernização Fazendária 

(Anexo 17)
No prazo

Abaixo do Esperado - 

Crítica
2.598,4 2.123,4 1.334,4 -789,0

Alterações Alíquotas ICMS 

(Anexo 15)
Implementado

Conforme o 

Esperado
2.287,8 1.936,5 2.366,8 430,3

Majoração Alíquota 

Contribuição 

Previdenciária 

(Anexo 25)

Implementado
Abaixo do Esperado - 

Crítica
1.979,1 1.747,7 1.332,8 -414,9

Revisão REPETRO

(Anexo 22)
Implementado

Conforme o 

Esperado
1.350,0 1.120,8 2.255,1 1.134,3

Nova Metodologia Preço de 

Referência do Gás & PE 

(Anexo 32)

Atrasado
Abaixo do Esperado - 

Crítica
1.076,0 838,2 0,0 -838,2

Royalties  & PE do Campo 

de Libra 

(Anexo 19)

No prazo
Abaixo do Esperado - 

Em alerta
444,3 259,2 241,2 -18,0

Alterações no ITD

(Anexo 16)
Implementado

Conforme o 

Esperado
321,8 273,8 1.223,6 949,8

17.108,6 14.006,8 12.897,6 -1.109,2

Medidas de Ajuste

Situação da Medida
Impactos Previstos 

(R$ Milhões)
Resultado 

Acumulado 

Realizado

Impacto das medidas

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.

Diferença 

Acumulada 

Realizado - 

Previsto
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Quadro 2: Medidas de Caráter Continuado de Despesa 

 

Quando analisadas em conjunto, verifica-se que as medidas de caráter continuado 

que têm impacto sobre as receitas e despesas do Estado produziram um resultado finan-

ceiro acumulado de cerca de R$ 13,33 bilhões desde o início de vigência do PRF, fican-

do aproximadamente R$ 3,63 bilhões abaixo do previsto para o período. 

As maiores frustrações, considerando o impacto acumulado até o mês de referência, 

ocorreram nas seguintes medidas: 

 

a) Auditoria Previdenciária (Anexo 26 - PRF/RJ), no montante de apro-

ximadamente R$ 2,11 bilhões negativo; 

b) Revisão de Incentivos Fiscais (Anexo 18 - PRF/RJ), acumulando uma 

diferença negativa entre o realizado e o previsto de aproximadamente R$ 

1,56 bilhão durante o período de sua vigência. 

 

A fim de demonstrar a evolução dos impactos observados com a implementação 

das medidas de caráter continuado ao longo do Plano, apresenta-se o Gráfico 1 abaixo, 

que exibe o histórico das medidas dos Quadros 1 e 2 ao longo do Regime de Recupera-

ção Fiscal, contendo o impacto financeiro realizado comparativamente ao estimado no 

Plano homologado. 

 

 

Prazo Cronograma
Resultado 

Financeiro
2017-2020

Até o mês de 

referência

Auditoria Previdenciária 

(Anexo 26)
No prazo

Abaixo do Esperado - 

Crítica
2.939,0 2.482,3 377,1 -2.105,3 

Reestruturação 

Administrativa

(Anexo 27)

Atrasado
Abaixo do Esperado - 

Crítica
610,6 473,3 0,0 -473,3 

Reforma das Pensões

(Anexo 13)
Implementado

Conforme o 

Esperado
0,0 0,0 59,7 59,7

3.549,6 2.955,6 436,7 -2.518,9 

Medidas de Ajuste

Situação da Medida
Impactos Previstos 

(R$ Milhões)
Resultado 

Acumulado 

Realizado

Diferença 

Acumulada 

Realizado - 

Previsto

Impacto das medidas

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.



 

 
6 

Gráfico 1: Medidas de Caráter Continuado –  

Evolução Mensal Realizado x Previsto 

 

As colunas do Gráfico 1 representam a soma dos valores realizados de todas as 

medidas de caráter continuado, acumulados mês a mês, desde o início do Plano, en-

quanto a linha tracejada representa a soma dos impactos financeiros estimados de todas 

as medidas de caráter continuado. A última coluna contém o detalhamento do impacto 

realizado de cada medida no mês de julho de 2020, destacando assim sua representati-

vidade na soma total do resultado acumulado. 
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Medidas de Caráter Pontual 

Quadro 3: Medidas de Caráter Pontual 

 

Pode-se observar frustração total acumulada das medidas de caráter pontual 

de aproximadamente R$ 1,94 bilhão, apesar do resultado positivo de cerca de R$ 1,15 

bilhão da medida de Antecipação de Royalties e Participações Especiais. 

Considerando o total de medidas, pontuais e de caráter continuado, o Plano previa 

que o Estado do Rio de Janeiro adotaria R$ 27,28 bilhões em ajuste fiscal de setembro 

de 2017 até julho de 2020 contudo o realizado foi de R$ 21,71 bilhões, uma frustração 

de R$ 5,57 bilhões. 

Conforme relatado inicialmente no relatório de agosto/2019, o Conselho reconfir-

mou que não há sinalização de que o Estado irá realizar as seguintes medidas: Nova 

Metodologia Preço de Referência do Gás & PE, Concessão da CEG e CEG-Rio, Con-

cessão de Linhas de Ônibus Intermunicipais, Securitização da Dívida, Reestruturação 

Administrativa, que no PRF teriam impacto de R$ 3,9 bilhões de setembro de 2017 a 

dezembro de 2020. 

O Conselho solicitou, reiteradamente, embora sem resposta, que o estado do Rio de 

Janeiro apresentasse medidas de ajuste fiscal que pudessem substituir as medidas que 

não seriam executadas ou que execução estivesse abaixo do previsto. 

 

Prazo Cronograma
Resultado 

Financeiro
2017-2020

Até o mês de 

referência

Operação de Crédito 

CEDAE

(Anexo 11)

Implementado
Abaixo do Esperado - 

Crítica
3.500,0 3.500,0 2.900,0 -600,0 

Antecipação de R & PE

(Anexo 21)*
Implementado

Conforme o 

Esperado
3.000,0 3.000,0 4.148,9 1.148,9

Alienação Recursos 

Remanescentes CEDAE

(Sem anexo)

No prazo
Conforme o 

Esperado
2.000,0 0,0 0,0 0,0

Venda da Folha de Pessoal

(Anexo 28)
Implementado

Abaixo do Esperado - 

Em alerta
1.441,5 1.441,5 1.317,8 -123,7 

Antecipação de Concessão 

da CEG e CEG_RIO

(Anexo 29)

Atrasado
Abaixo do Esperado - 

Crítica
800,0 800,0 0,0 -800,0 

Concessão de Linhas de 

Ônibus

(Anexo 30)

Atrasado
Abaixo do Esperado - 

Crítica
776,6 597,8 0,0 -597,8 

Securitização da Dívida

(Anexo 24)**
Atrasado

Abaixo do Esperado - 

Crítica
626,5 691,4 0,0 -691,4 

Alienação de Imóveis

(Anexo 23)
Atrasado

Abaixo do Esperado - 

Em alerta
300,0 291,7 12,4 -279,2 

12.444,6 10.322,3 8.379,1 -1.943,2 

Medidas de Ajuste

Situação da Medida
Impactos Previstos 

(R$ Milhões)
Resultado 

Acumulado 

Realizado

Diferença 

Acumulada 

Realizado - 

Previsto

Impacto das Medidas Pontuais

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.
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 03. ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS  

VEDAÇÕES 

O monitoramento de vedações possui quatro fases: i) conhecimento, quando se ve-

rifica a existência de indícios de violação às regras do art. 8º da LC nº 159/2017; ii) re-

presentação, na forma do art. 26 do Decreto federal nº 9.109/2017, após ter sido com-

provado o descumprimento de vedação; iii) compensação dos efeitos financeiros do 

descumprimento que não tenha sido regularizado, na forma prevista pelo art. 27 do alu-

dido decreto; e  iv) parecer pela extinção do Regime de Recuperação Fiscal, na forma 

do art. 28 do Decreto nº 9.109/2017, caso o Estado não compense os efeitos financeiros 

do descumprimento.  

Após a apresentação pelo Estado das compensações às violações ao art. 8º da LC n
o
 

159/2017 e sua aprovação por este Conselho restou um saldo para futuras compensa-

ções no valor de R$ 14,2 milhões. 

Atualmente o Conselho ainda examina 5 processos relacionados à descumprimen-

tos de vedações do RRF, sendo 1 na fase de conhecimento, 2 na de representação e 2 na 

de compensação. 
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 04. EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS 

ORÇAMENTÁRIOS E FISCAIS 

Quadro 4: Desempenho da Receita 

 

No acumulado de janeiro a julho de 2020, a Receita Total caiu 4,1% em relação ao 

mesmo período de 2019, o que significa uma queda de R$ 2 bilhões. 

Gráfico 2 – Receitas Totais 

 

Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria. 

 

No acumulado de janeiro a julho de 2020, a receita tributária foi de R$ 28,6 bi-

lhões, 5,8% inferior que o mesmo período do exercício anterior.  
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Quanto ao mês de julho, a arrecadação foi de 3,7 bilhões com queda de 0,8% em re-

lação ao mês de junho, sinalizando que o auxílio emergencial da LC n
o
 173/2020 no 

valor de R$ 2,27 bilhões, recebido até 1/9/2020, cobriu parcialmente a frustração da 

Receita Tributária no período analisado. 

Ainda em relação às Receitas Tributárias, destaca-se a arrecadação de ICMS do 

mês de julho foi maior que o mesmo mês de 2017 e 2019, só ficando abaixo do mesmo 

mês do exercício de 2018 devido à entrada de receita de ICMS referente a plataformas 

de petróleo. 

Gráfico 3 – Receitas Tributárias 

 
 Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria. 

As Receitas Patrimoniais apresentaram crescimento de 26,6% na comparação entre 

o acumulado de janeiro a julho de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Isso ocorreu devido ao pagamento de dividendos da CEDAE no valor de R$ 116 mi-

lhões. 
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Gráfico 4 – Receitas Patrimoniais 

 

 Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria. 

As Transferências Correntes tiveram crescimento de 6,7% na comparação entre ja-

neiro e julho de 2020 e o mesmo período de 2019. O crescimento pode ser explicado 

pelo auxílio da LC n
o
 173/2020.   

A queda na cotação do barril do petróleo e no crescimento econômico já pode ser 

percebida na curva de evolução dos royalties e participações especiais com declínio de 

4,9% entre janeiro e julho de 2020 na comparação com o mesmo período de 2019. 

Observa-se crescimento atípico de Outras Transferências Correntes cuja média do 

antes do recebimento do auxílio da LC n
o
 173/2020 era de R$ 340 milhões (janeiro a 

maio de 2020) e após o recebimento passou para R$ 870 milhões (junho e julho 2020). 
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Gráfico 5 – Transferências Correntes 

 

 Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria. 

 

A curva de evolução das Demais Receitas Correntes apresentou queda de 10,5% no 

acumulado entre janeiro e julho de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. 

Gráfico 6 – Demais Receitas Correntes 

 

Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria. 

 

Receitas Extraordinárias 

O estado do Rio de Janeiro deverá receber em 2020 auxílio extraordinário de cerca 

de R$ 2,5 bilhões em decorrência da aprovação da Lei Complementar n° 173, de 2020 

que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 
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(Covid-19), já tendo recebido até 1/9/2020 cerca de R$ 1,93 bilhão a título de auxílio 

financeiro, além de R$ 345,8 milhões especificamente destinado à área da saúde. Os 

dados podem ser consultados no site: 

https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-monitoramentos-

dos-gastos-com-covid-19 

Adicionalmente, o Supremo Tribunal Federal homologou acordo nos autos da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 25 em que a União deverá repassar 

aos entes federados, pelo menos R$ 65 bilhões entre 2020 e 2037. Ainda não há infor-

mação sobre o valor a ser recebido pelo estado do Rio de Janeiro. 

Renúncia de Receita 

O Plano de Recuperação Fiscal previa medida de Revisão de Incentivos Fiscais que 

não foi implementada conforme o planejado e acumula frustração de R$ 1,56 bilhão. 

Cabe destacar que o artigo 8° da Lei Complementar  n° 159, de 2017 veda a con-

cessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 

renúncia de receita, ressalvados os concedidos nos termos da alínea “g” do inciso XII do 

§ 2o do art. 155 da Constituição Federal. 

Nesse sentido, o Conselho solicitou informações sobre benefícios fiscais concedi-

dos pelo estado após setembro de 2017 e obteve a seguinte resposta: 

 

Normativo Benefício Impacto 

Lei nº 7.755/2017 Dispõe sobre normas de tributa-

ção para a aquisição de arma de 

fogo. 

Inexistência de valores para o 

benefício da Lei nº 7.755/2017. 

Isso porque essa lei não foi 

regulamentada por não ter sido 

autorizada pelo CONFAZ, nos 

termos da Lei Complementar nº 

24/1975; 

Lei nº 8.266/2018  Sem informação na Declaração 

de Utilização de Benefícios - 

DUB 

Decreto nº 46.680/2019 Dispõe sobre o regime tributário 

especial para bares, restauran-

tes, empresas preparadoras de 

refeições coletivas e similares. 

142.768.504,93 

Lei n° 8.484/2019 Institui regime diferenciado de 

tributação para o setor de joa-

lheria, ourivesaria e bijuteria 

12.174.378,41 

Lei nº 8.482/2019 benefícios fiscais para o setor de 

produtos cárneos. 

50.248.449,64 

Decreto nº 46.799/2019 Dispõe sobre tratamento tributá- Só entrou em vigor em dezem-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art155%C2%A72xiig
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art155%C2%A72xiig


 

 
14 

rio diferenciado para usinas de 

geração de energia elétrica. 

bro de 2019, logo, não há in-

formações acerca deste disposi-

tivo na DUB 

Lei n°8.890/2020 Dispõe sobre a isenção e a redu-

ção de base de cálculo do ICMS 

em operação com bens ou mer-

cadorias destinadas às ativida-

des de exploração ou produção 

de petróleo e gás natural. 

Sem informações 

Lei nº 8.922/2020 Revoga o art. 8º da lei nº 7.122, 

de 03 de dezembro de 2015 e 

adere à isenção de ICMS nas 

operações internas relativas à 

circulação de energia elétrica, 

sujeitas a faturamento sob o 

sistema de compensação de 

energia elétrica. 

Sem informações 

Lei nº 8.960/2020 Dispõe sobre a instituição de 

um regime diferenciado de 

tributação para o Setor metal 

mecânico. 

Sem informações 

 

Pode-se verificar que houve uma aceleração na concessão de incentivos fiscais no 

ano de 2019 e 2020 por parte do estado do Rio de Janeiro.  

Importante frisar que em 7/8/2020 foi publicado o Decreto n
o
 47.201/2020 que re-

gulamenta a Lei n
o
 8.445/2019 que aperfeiçoa a política de incentivos fiscais do estado 

do Rio de Janeiro com nova sistematização de metas a serem cumpridas, entre elas: au-

mento da arrecadação, geração de empregos, regularidade tributária, sustentabilidade 

ambiental, investimento em tecnologia e competitividade com outros estados. 

Também no mês de agosto foi publicado o Decreto n
o
 47.244/2020 que instituiu o 

Programa de Competitividade Tributária Fluminense e o Conselho Estadual de Política 

Tributária com o objetivo de propor e acompanhar a formulação das políticas tributárias 

voltadas para o fomento da competitividade fluminense.  

Apesar disso, observa-se com preocupação normativos de renúncia fiscal sendo 

editados sem transparência quanto ao impacto para a economia já deteriorada do estado 

do Rio de Janeiro e sem uma política tributária clara que os justifiquem. 
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Quadro 5: Desempenho da Despesa 

 
 

A despesa de Pessoal e Encargos Sociais foi de R$ 23,5 bilhões no acumulado do 

ano entre janeiro e julho de 2020, se mantendo estável em relação ao mesmo período do 

ano anterior.  

Gráfico 7 – Pessoal e Encargos Sociais 

 
Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria. 

 

No acumulado do ano de janeiro a julho de 2020 o grupo de despesa “Outras Des-

pesas Correntes” teve realização de R$ 20 bilhões com queda de 2,9% em relação ao 

mesmo período de 2019, devido à queda no repasse constitucional aos municípios. 

 

  

(em R$ milhões - acumulado até jul/2020)

Item de Despesa

Diferença acumulada 

até o mês de 

referência

Economia /

Excesso
Observações

Pessoal e Encargos 

Sociais 
1.079,5 Economia

Ativos - Economia de R$ 3,2 bilhões em relação ao previsto.

Inativos - Excesso de R$ 2,3 bilhões em relação ao previsto, sendo que R$ 

2 bilhões são devidos a imprecisão na metodologia de cálculo apresentada 

da medida de Auditoria Previdenciária.

Outras despesas de pessoal -  economia de R$ 183 milhões se deve a 

execução de precatórios de pessoal feita em exercícios anteriores. 

Juros e Encargos 298,7 Economia
Economia pode ser explicada em parte pela não realização de operações 

de crédito que estavam previstas no PRF.

Outras Despesas 

Correntes 
2.527,6 Economia

Economia pode ser explicada pela diminuição de transferências 

constitucionais e legais devido à queda na atividade econômica.

Despesas de 

Capital
2.966,1 Economia

A execução abaixo do previsto pode ser explicada, em sua maior parte 

(cerca de R$ 2,7 bilhões), pela não realização de investimentos que 

haviam sido previstos originalmente no PRF. 

Total 6.871,9 Economia

Fonte: Siafe-Rio e PRF-RJ. Elaboração própria.

Desempenho da Despesas PRF/RJ
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Gráfico 8 – Outras Despesas Correntes 

 
Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria. 

 

Em Despesas de Capital a curva de evolução mostra um crescimento de 32,9% de 

janeiro a julho de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, ou R$ 155 milhões, sen-

do que destes, R$ 124 milhões se referem ao aumento de execuções de despesas do 

Fundo Estadual de Saúde, o que pode ter ocorrido em decorrência de investimentos fei-

tos em razão da pandemia. 

As principais despesas de capital executadas entre janeiro e julho de 2020 foram: 

gastos com serviço da dívida (47%) e despesas com área da saúde (23%). 
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Gráfico 9 – Despesas de Capital 

 

Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria. 

 

 

 

 

Gráfico 10 - Despesa com Pessoal de todos os Poderes do Estado  

 
Fonte: Siafe-Rio e RGF. Elaboração Própria.  

O cálculo de ‘Outras despesas de pessoal’ foi realizado pelo CSRRF. 
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O Gráfico 10 mostra de forma consolidada, para os doze meses encerrados em ju-

nho de 2020, a despesa com pessoal e o comprometimento da RCL. As despesas bruta e 

líquida com pessoal seguem o conceito disposto no MDF, já a despesa bruta acrescida 

de outros gastos com pessoal agrupa também auxílios, benefícios e demais despesas que 

compõem a folha de pessoal sinalizando ao final o comprometimento de 85% da RCL 

com pessoal. 

 Resta ao Estado apenas 15% da Receita Corrente Líquida para custeio, 

investimentos e todas as demais despesas. 

 

Quadro 6 – Pessoal do Poder Executivo 

 

Desde o início de vigência do PRF o número de vínculos ativos do Poder Executivo 

teve queda de aproximadamente 19,2 mil vínculos, cerca de 10,2%, enquanto a referida 

despesa teve crescimento de R$ 30,7 milhões a valores correntes, cerca de 3,4%, sinali-

zando aumento de remuneração, majoritariamente na área de segurança pública. 

Já os cargos em comissão do Poder Executivo, considerando a administração direta 

e indireta, cresceram de 13.971 em agosto de 2017 para 14.846 em julho de 2020. 

Ao analisar a despesa discricionária com Gratificação de Encargos Especiais - GEE 

houve crescimento de R$ 1,0 bilhão no exercício de 2017 para R$ 1,2 bilhão no exercí-

cio de 2019. Segundo dados do Siafe-Rio, em 2020 já foram executados R$ 832 mi-

lhões em GEE. 

O gráfico a seguir mostra a evolução da execução da despesa com GEE de janeiro a 

julho dos exercícios 2017, 2018, 2019 e 2020 e sinaliza crescimento ao longo do tempo. 

Aug-17 Situação

Vínculos ativos do Poder 

Executivo
189,15 mil 169,94 mil

Despesa com pessoal ativo 

efetivo/concursado
R$ 906,8 milhões 937,5R$   milhões

Cargos em comissão 13.971

Fonte: SIG-RH. Elaboração própria

Jul-20

14.846
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Gráfico 11 – Despesa com Gratificação de Encargos Especiais – GEE 

 
Fonte: Siafe-Rio e PRF-RJ. Elaboração Própria. 

 

 

Desempenho das Receitas e Despesas (valores constantes a preços de 2018) 

 

Em uma comparação com o acumulado entre janeiro e julho de 2020, houve queda 

das Receitas Correntes em termos reais, passando de R$ 45,8 bilhões em 2019 para R$ 

42,7 bilhões em 2020, a preços de 2018, explicado em grande parte pela queda da recei-

ta tributária no valor de R$ 2,46 bilhões. 

Gráfico 12 – Receita Corrente 

 

Fonte: SiafeRio. Elaboração Própria. 

Valores a preços constantes de janeiro de 2018. 

 

A Receita Tributária passou de R$ 28,9 bilhões de janeiro a julho de 2019 para R$ 

26,5 bilhões no mesmo período de 2020, uma queda real de 8,5%. 
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A Receita de ICMS caiu de R$ 22,5 bilhões de janeiro a julho de 2019 para R$ 20,6 

bilhões no mesmo período de 2020, uma variação de 8,1% explicada em grande parte 

pelas medidas de isolamento social adotadas no combate a pandemia do COVID-19. 

Gráfico 13 – Receita Tributária 

 
  Fonte: SiafeRio. Elaboração Própria. 

Valores a preços constantes de janeiro de 2018. 

Em relação ao acumulado entre janeiro e julho de 2020, a Receita de Royalties e 

Participações Especiais teve uma queda de 7,7% em relação ao mesmo período de 2019, 

em termos reais. 
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Gráfico 14 – Receita de Royalties e Participações 

      

 
Fonte: SiafeRio. Elaboração Própria. 

Valores a preços constantes de janeiro de 2018. 

A Despesa Corrente acumulada de janeiro a julho de 2020 teve ligeira queda de 4% 

quando comparada a realizada no mesmo período do ano anterior, em termos reais. 
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Gráfico 15 – Despesa Corrente 

 
Fonte: SiafeRio. Elaboração Própria. 

Valores a preços constantes de janeiro de 2018. 

Conforme verificado, as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais tiveram uma 

ligeira queda de 2,9% no acumulado de janeiro a  julho de 2020 em relação ao mesmo 

período de 2019, em termos reais. 

Gráfico 16 – Pessoal e Encargos Sociais 

 
Fonte: SiafeRio. Elaboração Própria. 

Valores a preços constantes de janeiro de 2018. 
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Resultados Fiscais 

 

O Plano de Recuperação Fiscal projetava Resultado Orçamentário superavitário de 

R$ 3,1 bilhões entre janeiro e julho de 2020, contudo, o realizado foi de R$ 2 bilhões. 

O Resultado Orçamentário teve previsão deficitária em 2018 e 2019 e realização 

superavitária nos mesmos anos. O mesmo não ocorre em 2020, em que a previsão era 

superavitária e a realização apesar de superavitária ficou abaixo dela em R$ 1,1 bilhão, 

causada pela frustração de receita em relação ao previsto no PRF de R$ 7,69 bilhões, 

apesar da economia de despesa no valor de R$ 6,54 bilhões. 

Essa frustração de receita é explicada em parte pela queda na atividade econômica 

e pela não realização de medidas que foram acordadas no Plano. Não se pode deixar de 

considerar que as despesas historicamente se concentram mais no fim do exercício. 

Gráfico 17 – Resultado Orçamentário 

 
Fonte: Siafe-Rio e PRF-RJ. Elaboração Própria. 
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Gráfico 18 – Resultado Nominal (abaixo da linha) 

 

Fonte: RREO. Elaboração Própria. 

 

Cabe destacar que em 2018 o Estado inscreveu R$ 7 bilhões em Restos a Pagar - 

RP sendo que em 2019 houve a inscrição de pouco menos de R$ 4 bilhões, o que indica 

um maior controle sobre os gastos, embora ainda insuficiente.  

A projeção estimada pela metodologia utilizada pelo Conselho é de que o estoque 

de Restos a pagar para 2020 seja de R$ 20 bilhões.  

Os Restos a Pagar são obrigações não honradas pelo Estado, isto é, produtos e ser-

viços recebidos pelo governo e ainda não pagos, tendo natureza distinta das operações 

de crédito contratadas. Dessa forma, o atual estoque de Restos a Pagar afeta o relacio-

namento do Estado com seus fornecedores e, por conseguinte, o custo das compras go-

vernamentais. 

Os valores considerados para a estimativa de 2020 são: estoque atual somado a 

despesa empenhada e não paga de 2020 e sinalizam que se a projeção se confirmar o 

Estado continuará a inscrever RP em 2020. 
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Gráfico 19 – Restos a Pagar – RP por Exercício 

 
Fonte: SIAFE∙Rio e RREO. Elaboração própria. 

 

Dívida Consolidada Líquida 

Gráfico 20 – Dívida Consolidada Líquida e Relação DCL/RCL 

 

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal. Elaboração Própria. 

O Estado do Rio de Janeiro tem o pagamento de suas dívidas suspenso em decor-

rência da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. Dessa forma, como mostra o Gráfi-

co 21, houve aumento do estoque da dívida no valor de R$ 73,5 bilhões entre os exercí-

cios de 2016 ao primeiro semestre de 2020 e considerando a relação DCL/RCL houve 

aumento entre os mesmos exercícios de 79%. 

No Quadro 7 a seguir são demonstradas as regras para o retorno do pagamento da 

dívida considerando as possibilidades de prorrogação, encerramento e extinção do RRF.  
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Caso o Regime seja prorrogado, a prestação mensal estimada iniciará em R$ 80 mi-

lhões. 

No caso de encerramento do Regime de Recuperação Fiscal, a prestação inicial se-

ria de R$ 2,8 bilhões dos quais R$ 982,8 milhões se referem a reversão dos benefícios 

da renegociação da dívida relacionada a Lei Complementar n° 156, de 2016 em decor-

rência do descumprimento da limitação de despesas a que se refere o art. 4° desta lei e 

que incidirão apenas nos meses de setembro e outubro de 2020. Contudo, com a Lei 

Complementar n° 173/2020 a parcela referente ao pagamento da Lei n° 9.496/1997 se-

ria realizada somente a partir de janeiro de 2021. 

Quadro 7 – Regras para retorno do pagamento da dívida 

 

 

 

 

 

 

 

  

Situação
Pagamento das contas gráficas 

com União (2017/2020)

Pagamento das contas gráficas 

das dívidas garantidas pela União 

(2017/2020)

Nova Conta Gráfica 

com União 

(2020/2023)

Nova Conta Gráfica 

das dívidas garantidas 

pela União 

(2020/2023)

Parcelas a 

vencer com 

Uniao fora 

conta gráfica

Parcelas a 

vencer com 

Bancos 

Privados fora 

conta gráfica

Prorrogação - 

2020  

(adimplência)

O saldo da Conta Gráfica 1 será 

incorporado ao saldo devedor 

vincendo e as prestações 

calculadas em conformidade com 

o contrato. O Estado deverá pagar 

X/36 dessa prestação mensal. A 

diferença irá compor a Conta 

Gráfica 2 (cf. incisos III e IV  do 

art. 4º do Dec. 9.109/17).

Do saldo da Conta Gráfica 1, 

serão calculadas as  prestações 

pela tabela SAC em 36 meses. O 

Estado deverá pagar mensalmente 

X/36 dessas prestações. As novas 

honras de aval ocorridas durante a 

prorrogação serão incoporadas 

aos valores das prestações 

devidas para efeito de aplicação 

do redutor mensal. A diferença 

entre o total devido em cada mês 

e o total pago irá compor a Conta 

Gráfica 2 (cf. incisos I e II do §2º 

do art. 6º do Dec. 9.109/17).

Ao término da 

prorrogação, a Conta 

Gráfica 2 será 

incorporada ao saldo 

devedor do Contrato e 

paga pelo prazo 

remanescente (cf. 

inciso IV do art. 4º do 

Dec. 9.109/17).

Ao término da 

prorrogação,  com os 

valores constantes na 

Conta Gráfica 2 serão 

calculadas as 

prestações pela tabela 

SAC para pagamento 

em 36 vezes (cf. inciso 

III do §2º do art. 6º do 

Dec. 9.109/17). 

Seguem os 

contratos

Seguem os 

contratos

Encerramento - 

2020  

(adimplência)

O saldo da Conta Gráfica 1 será 

incorporado ao saldo devedor 

vincendo e as prestações 

calculadas em conformidade com 

os prazos e encargos contratuais 

(cf. Inciso II do §5º do art. 9º da 

LCP 159/2017).

Prestação calculada pela tabela 

SAC em 36 meses  e encargos de 

adimplência (cf. inciso II do §1º 

do art. 6º do Dec. 9.109/17).

N/A N/A
Seguem os 

contratos

Seguem os 

contratos

Extinção - 2020 

(inadimplência)

O saldo da Conta Gráfica será 

recalculado com encargos de 

inadimplência e pago de forma 

imediata em uma parcela única 

(cf. incisos I e II do §2º do art. 5º 

do Dec. 9.109/17).

Prestação calculada pela tabela 

SAC em 36 meses  e encargos de 

adimplência (cf. inciso II do §1º 

do art. 6º do Dec. 9.109/17).

N/A N/A
Seguem os 

contratos

Seguem os 

contratos
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05. AVALIAÇÃO DE RISCOS FISCAIS 

 

 Dispositivo da Lei Complementar Estadual nº 182/2018 que prevê a re-

vogação do art. 1º da Lei Estadual nº 7.529/2017, que concedia autorização Legislativa 

para privatização da CEDAE. A aplicabilidade de tal dispositivo foi suspensa por força 

de medida liminar concedida em dezembro de 2018 no bojo de ação de Representação 

de Inconstitucionalidade, ainda sem prazo para julgamento definitivo.  

 Em 18 de janeiro de 2020, foi deferido pedido de liminar no bojo da ADI 

nº 6257, no sentido de equiparar o teto remuneratório dos professores de universidades 

estaduais ao dos professores de universidades federais, que teria por parâmetro o valor 

dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A decisão ainda deverá ser 

submetida ao Plenário, mas, se mantida, poderá impactar negativamente as contas do 

Regime do RPPS. 

 Julgamento no Supremo Tribunal Federal acerca da decisão que suspen-

deu nova divisão dos royalties do petróleo, que altera a partilha entre estados produtores 

e não produtores. Em março de 2013, a Ministra Cármen Lúcia suspendeu liminarmente 

parcela da nova Lei dos Royalties do Petróleo, aprovada no fim do ano de 2012. O Es-

tado do Rio de Janeiro alegou perdas de aproximadamente R$ 1,6 bilhão, de forma ime-

diata, e de cerca de R$ 27 bilhões até 2020.  

 A pandemia causada pelo COVID-19 com impacto no equíbrio das con-

tas do Estado em montante ainda a ser estimado, gerando queda na atividade econômi-

ca, com consequente queda na arrecadação de ICMS e aumento da despesa referente ao 

seu combate. 
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 06. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Privatização da CEDAE 

O Conselho de Supervisão solicitou informações sobre o processo de privatização 

da Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro, porém, não houve res-

posta.   

Ressalta-se que o contrato de antecipação da privatização da CEDAE tem seu ven-

cimento previsto para dezembro/2020, quando será exigido do Estado o pagamento em 

parcela única do montante emprestado, R$ 2,9 bilhões, mais os encargos a eles contra-

tualmente aplicáveis, que no seu vencimento totalizará cerca de R$ 4,5 bilhões. 

Caso o Estado do Rio de Janeiro não pague o empréstimo, a União, como garanti-

dora, deverá pagar. Contudo, as ações da CEDAE estão consignadas como uma das 

contragarantias do Contrato de Mútuo, dessa forma, ao executar essa contragarantia, a 

CEDAE seria federalizada. 

Se encontra em tramitação na ALERJ o PL n
o
 620/2019 que autoriza o Poder Exe-

cutivo a efetuar o pagamento da operação de crédito da Cedae com recursos que especi-

fica. Em 28/8/2020 foi enviado à CCJ para apreciação de emenda. 

 

Prorrogação do Regime de Recuperação Fiscal 

O Conselho de Supervisão informou ao estado do Rio de Janeiro sobre o processo 

necessário para prorrogação do Regime de Recuperação Fiscal no dia 7/11/2019, por 

meio do OFÍCIO SEI Nº 62208/2019/ME.  

Ademais, consigne-se que este Conselho tem reiteradamente solicitado informações 

que possam embasar o parecer sobre a necessidade de prorrogação de mais 36 meses do 

Regime de Recuperação Fiscal, tais como: 

 a) Informações se as leis de adesão tiveram sua eficácia reduzida, solicitado por 

meio do Ofício SEI nº 62208/2019/ME; 

 b) Plano de Recuperação Fiscal com atualizações das projeções fiscais retificadas, 

conforme OFÍCIO SEI Nº 150/2019/CSRRF/FAZENDA-ME de 16 de agosto de 2019 e 

Ofício SEI nº 62208/2019/ME com orientação para que o Estado estabelecesse tratati-

vas com a Secretaria do Tesouro Nacional;  

c) Substituição das medidas não executadas ou que possuam execução abaixo do 

projetado com as respectivas notas metodológicas, conforme disposto no OFÍCIO SEI 

Nº 50923/2019/ME de 25 de outubro de 2019; 

 d) Esclarecimentos sobre Programa de Pagamento de Restos a Pagar Processados, 

conforme OFÍCIO SEI Nº 162/2019/CSRRF/FAZENDA-ME de 02 de setembro de 

2019; e  
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e) Esclarecimentos solicitados pelo Conselho de Supervisão ao estado do Rio de 

Janeiro e não respondidos até o momento: 

 i. Alienação ações CEDAE - Ofícios SEI nº 114196/2020, de 13 de 

maio, nº 131665/2020, de 02 de junho e nº 155068/2020 de 29 de junho de 

2020; 

 ii. Relatórios de pessoal SIGRH - Ofícios SEI nº 76/2019, de 27 de 

março, nº 40982/2019, de 16 e outubro e nº 114.958/2020, de 14 de maio de 

2020; 04/09/2020 SEI/ME – 10340560; 

 iii. Quadro de pessoal ALERJ - Ofícios SEI nº 54978/2019, de 31 de 

outubro, nº 39476/2020, de 13 de fevereiro, nº 81147/2020, de 30 de março 

e nº 114.933/2020, de 14 de maio;  

iv. Redução de despesas com contratos - Ofício SEI nº 106419/2020, de 

5 de maio, nº 123239/2020, de25 de maio e nº 141.836/2020, de 15 de ju-

nho. 

Em complemento, diga-se que após o envio do Ofício SEI Nº 62208/2019/ME, de 

7/11/2019, o estado permaneceu silente por 10 meses quanto às informações neces-

sárias para dar prosseguimento à prorrogação do Regime.  

Importa ressaltar também que este Conselho tem solicitado a atualização de pro-

jeções de receitas e despesas ao estado do Rio de Janeiro porque essas não são sim-

ples extrapolações em uma planilha pois dependem da decisão do agente público sobre 

como ocorrerá o comportamento das receitas e despesas. Alguns exemplos de questões 

que não podem ser respondidas pelo Conselho e que atingem essas projeções são:  

a) Diante das renúncias fiscais concedidas recentemente, haveria política de 

efetiva contenção de benefícios fiscais no estado do Rio de Janeiro? Qual o volume 

total do impacto das políticas pretendidas sobre a receita? Quais os mecanismos de 

controle e acompanhamento adotados?  

b) Qual a política de investimentos públicos para os próximos anos? 

c) Haverá programa de demissão voluntária?  

d) Haverá reforma administrativa? Qual o impacto? 

e) O estado pretende privatizar a CEDAE e extinguir empresas estatais defici-

tárias? 

Por fim, destaca-se que o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fis-

cal do estado do Rio de Janeiro (CSRRF-RJ) recebeu o  Ofício SEI Nº 

219370/2020/ME, de 3/9/2020, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da 

Economia (STN/ME), mediante o qual essa Secretaria cientifica o Conselho que o Esta-

do do Rio de Janeiro, por meio do Of. GG 222/2020, de 3/9/2020, teria enviado o pedi-

do formal de prorrogação do Regime de Recuperação Fiscal, tendo em consideração a 
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decisão liminar emitida pelo Excelentíssimo Ministro Bruno Dantas do Tribunal de 

Contas da União (TCU), no âmbito do processo TCU nº 029.151/2020-1. 

É importante ressaltar que somente com as informações encaminhadas pelo estado 

e, mesmo levando em consideração as informações disponíveis para o Conselho de Su-

pervisão, não é possível afirmar que a prorrogação seria suficiente para atingir o equilí-

brio fiscal. 
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07. CONCLUSÃO 

Em relação às medidas de ajuste, houve frustração, no acumulado de setembro de 

2017 até julho de 2020, de R$ 5,65 bilhões em relação ao projeto no Plano de Recupe-

ração Fiscal. 

Em uma comparação com a receita total realizada em 2019, verificou-se uma queda 

de 4,1%, ou seja, a receita total passou de 48,3 bilhões entre janeiro e julho de 2019 

para 46,3 bilhões no mesmo período de 2020.  

Em relação às Receitas Tributárias, destaca-se a arrecadação de ICMS do mês de 

julho foi maior que o mesmo mês de 2017 e 2019 só ficando abaixo do mesmo mês do 

exercício de 2018 devido à entrada de receita de ICMS referente a plataformas de petró-

leo em 2018. 

Adicionalmente, o Estado do Rio de Janeiro receberá cerca de R$ 2,5 bilhões em 

decorrência da aprovação da Lei Complementar n° 173, de 2020, já tendo recebido até 

1/9/2020 o valor de R$ 1,93 bilhão a título de auxílio financeiro além de R$ 345,8 mi-

lhões especificamente destinado à área da saúde, segundo site do Ministério da Econo-

mia.  

Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) homologou, em 

5/5/2020, acordo firmado entre os estados, o Distrito Federal e a União nos autos da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 25 em que a União irá trans-

ferir aos entes federados cerca de R$ 65 bilhões entre 2020 e 2037. Ainda não há infor-

mações sobre o valor a ser repassado ao estado do Rio de Janeiro. 

A Despesa Corrente acumulada de janeiro a julho de 2020 teve ligeira queda de 4% 

quando comparada a realizada no mesmo período do ano anterior, em termos reais. 

Ressata-se que, apesar da aprovação da Emenda Constitucional n° 103, de 2019 que 

poderia auxiliar na sustentabilidade fiscal, o Poder Executivo do Estado do Rio de 

Janeiro ainda não encaminhou proposta de reforma previdenciária à Assembleia 

Legislativa. 

Após o oferecimento e aceite das compensações às violações ao art. 8º da LC n
o 

159/2017 resta um saldo de R$ 14,2 milhões a ser usado nos demais processos abertos, 

que cheguem na fase de compensação, como é o caso do benefício ao setor de joalheria 

e a complementação da compensação da Gratificação de Encargos Especiais – GEE que 

cresceu acima do estimado para os meses de maio, junho e julho de 2020. 

Atualmente o Conselho ainda examina 5 processos relacionados à descumprimen-

tos de vedações do RRF, sendo 1 na fase de conhecimento, 2 na de representação e 2 na 

de compensação. 

Não foi identificada, no período analisado, a realização de saques em depósitos ju-

diciais, conforme determina o inciso VI do §1º do art. 2º da LC nº 159/2017.  
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Ademais, o CSRRF não foi comunicado sobre a necessidade de exercer as atribui-

ções previstas nos incisos IV, VII, XI, XII e XV do caput do art. 23 ou a prevista no art. 

28 do Decreto nº 9.109/2017. 

Todos os Pareceres do Conselho se encontram disponíveis no Portal de Transparên-

cia Fiscal do estado do Rio de Janeiro, conforme indicação abaixo: 

http://bit.ly/2khTMzX > Regime de Recuperação Fiscal 

http://bit.ly/2khTMzX
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 ANEXO A – EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

 
 

I - Receitas
R$ Milhões

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
Realizado + 

Previsto
Previsto

Realizado + 

Previsto

RECEITAS CORRENTES (I) 6.685,3         6.186,7         51.814,6       46.177,5       291.757,9    293.055,1    329.906,1    331.203,3    636.266,3    637.563,5    
Receitas Tributárias 4.533,3         3.738,8         33.935,2       28.628,3       186.181,9    179.207,3    209.561,8    202.587,3    406.731,1    399.756,6    

ICMS 3.757,5         3.071,2         26.370,9       22.338,0       147.519,6     141.099,6     166.987,3     160.567,3     324.926,5     318.506,5     
IPVA 78,5               97,0               3.076,0         2.347,6         11.904,4       10.870,8       12.042,7       11.009,1       23.206,0       22.172,4       
ITCD 149,4            88,8               850,3            430,4            4.778,3         3.737,9         5.520,6         4.480,1         11.051,1       10.010,7       
IRRF 292,2            307,7            1.848,3         2.215,9         12.151,7       14.031,0       13.905,0       15.784,3       25.786,3       27.665,5       
Outras Receitas Tributárias 255,7            174,1            1.789,7         1.296,3         9.827,8         9.468,1         11.106,2       10.746,5       21.761,2       21.401,5       

Receitas de Contribuições 467,1            523,3            3.269,4         2.963,2         20.325,8       22.526,2       23.077,3       25.277,7       43.050,9       45.251,3       
Receitas Previdenciárias 219,5            305,0            1.536,8         1.315,2         9.284,5         8.857,9         10.555,4       10.128,8       19.784,9       19.358,3       
Receitas Intraorçamentárias (a) 242,8            205,4            1.699,3         1.554,1         10.781,7       12.787,9       12.238,2       14.244,4       22.782,8       24.789,0       
Outras Receitas de Contribuições 4,8                 12,9               33,4               93,9               259,6            880,4            283,6            904,4            483,2            1.104,0         

Receita Patrimonial 46,6              85,5              324,0            448,9            3.273,9         4.358,4         3.702,0         4.786,5         6.264,9         7.349,4         
Receita de Aplicações Financeiras (II) 29,0               72,9               202,9            242,8            1.164,3         1.642,1         1.309,2         1.787,1         2.517,2         2.995,0         
Outras Receitas Patrimoniais 17,6               12,5               121,1            206,0            2.109,6         2.716,3         2.392,8         2.999,4         3.747,7         4.354,4         

Transferências Correntes 1.291,4         1.421,6         11.862,2       11.665,9       58.882,2       66.438,1       68.713,7       76.269,6       139.071,6    146.627,6    
Cota-Parte do FPE 128,2            95,8               947,6            848,9            5.410,9         5.244,8         6.166,8         6.000,7         12.083,2       11.917,0       
Cota-Parte do IPI-Exp. 97,8               75,8               592,8            521,2            3.427,0         3.164,1         3.916,0         3.653,1         7.673,0         7.410,0         
Royalties e Participações Especiais 617,6            366,4            7.342,1         6.786,0         33.395,0       40.727,0       39.795,6       47.127,7       82.540,3       89.872,3       
Convênios 4,3                 10,3               55,7               63,8               383,7            522,8            401,3            540,5            656,2            795,4            
Outras Transferências Correntes 443,5            873,4            2.924,1         3.446,0         16.265,6       16.779,5       18.433,8       18.947,7       36.118,9       36.632,8       

Demais Receitas Correntes 346,9            417,6            2.423,7         2.471,2         23.094,1       20.525,0       24.851,3       22.282,2       41.147,7       38.578,6       
Dívida Ativa 16,6               29,2               111,7            154,5            621,4            1.755,9         704,3            1.838,8         1.380,0         2.514,5         
Demais Intraorçamentária (b) 63,4               234,0            443,7            1.032,1         7.671,0         9.484,4         8.010,7         9.824,2         10.731,6       12.545,0       
Diversas Receitas Correntes 266,9            154,4            1.868,4         1.284,5         14.801,8       9.284,7         16.136,3       10.619,2       29.036,1       23.519,1       

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III) = (I - II-  a - b) 6.350,2         5.674,4         49.468,8       43.348,4       272.140,9    268.964,3    308.347,9    305.171,3    600.234,7    597.058,1    
RECEITAS DE CAPITAL (IV) 306,4            23,7              2.146,8         92,3              14.434,1       7.339,6         15.967,0       8.872,5         17.149,5       10.055,1       

Operações de Crédito (V) 83,3               -                   583,3            0,1                 9.119,9         3.456,3         9.536,6         3.872,9         9.536,6         3.872,9         
Amortização de Empréstimos (VI) 22,6               6,0                 157,9            70,5               867,0            574,9            979,7            687,7            1.919,6         1.627,6         
Alienação de Bens (VII) 170,3            -                   1.190,9         -                   2.684,7         1.960,1         3.536,4         2.811,8         3.596,4         2.871,8         
Transferências de Capital 30,2               17,8               214,7            21,7               1.142,3         269,3            1.294,2         421,1            1.476,7         603,7            

Convênios de Capital 29,9               17,8               211,9            21,7               1.101,5         114,1            1.251,5         264,1            1.417,8         430,4            
Outras Transferências de Capital 0,3                 -                   2,9                 -                   40,9               155,2            42,7               157,0            59,0               173,3            

Outras Receitas de Capital 0,0                 -                   0,0                 -                   620,1            620,1            620,1            620,1            620,2            620,2            
Outras Receitas de Capital  Intraorçamentárias ( c ) -                   0,0                 -                   0,1                 -                   458,9            -                   458,9            -                   458,9            

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII - c) 30,2              17,8              214,7            21,7              1.762,5         889,4            1.914,3         1.041,3         2.096,9         1.223,9         
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (IX) = (III + VIII) 6.380,4         5.692,2         49.683,5       43.370,1       273.903,4    269.853,7    310.262,3    306.212,6    602.331,6    598.281,9    
RECEITA TOTAL  (X) = (I + IV) 6.991,7         6.210,4         53.961,4       46.269,8       306.191,9    300.394,7    345.873,1    340.075,9    653.415,8    647.618,5    

Fonte: Siafe-Rio e PRF-RJ. Elaboração SUPOF/SEFAZ.

(II) ACUMULADO (III) VIGÊNCIA DO PLANO
Acumulado 2020(I) JULHO

(IV) VIGÊNCIA DO PLANO

2017 a 2023(Jan.2017 a Jul. 2020) 2017 a 2020
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II - Despesas e Resultados
R$ Milhões

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
Realizado + 

Previsto
Previsto

Realizado + 

Previsto
DESPESAS CORRENTES (XI) 6.966,6         5.309,8         49.753,0       43.681,6       294.737,9    290.832,1    332.410,5    328.504,8    617.117,4    613.211,6    

Pessoal e Encargos Sociais 3.908,8         3.459,0         27.361,9       23.475,9       153.065,7    151.986,2    174.250,9    173.171,4    315.031,5    313.952,0    
Ativo 2.031,8         2.009,0         14.222,9       13.094,7       84.591,3       81.420,9       94.750,6       91.580,1       169.457,5     166.287,0     
Inativos e Pensionistas 1.498,3         1.433,7         10.488,0       9.966,5         64.964,4       67.238,7       74.096,9       76.371,2       137.825,5     140.099,8     
Outras Despesas com Pessoal 378,7            16,3               2.651,0         414,7            3.510,0         3.326,6         5.403,5         5.220,1         7.748,5         7.565,1         

Juros e Encargos da Dívida (XII) 8,5                 8,9                 61,2              151,3            1.596,4         1.297,7         3.271,3         2.972,6         22.844,1       22.545,5       
Outras Despesas Correntes 3.049,3         1.841,8         22.329,9       20.054,4       140.075,8    137.548,2    154.888,3    152.360,8    279.241,7    276.714,2    

Transferências Constitucionais e Legais 1.552,9         1.281,3         12.206,2       10.340,7       64.768,5       62.765,9       72.450,2       70.447,6       140.974,6     138.972,0     
Transferências Voluntárias e Discricionárias 46,4               48,9               324,8            425,7            1.841,6         6.575,1         2.073,6         6.807,1         4.007,4         8.740,9         
Demais Despesas Correntes 1.450,0         511,6            9.798,9         9.288,0         73.465,6       68.207,2       80.364,5       75.106,1       134.259,7     129.001,3     

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIII) = (XI - XII) 6.958,1         5.300,8         49.691,8       43.530,3       293.141,5    289.534,4    329.139,3    325.532,2    594.273,2    590.666,1    
DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 155,8            82,0              1.092,1         625,6            9.478,2         6.512,1         11.625,1       8.659,0         36.590,3       33.624,1       

Investimentos 122,1            56,7              854,6            322,3            6.442,3         3.762,3         7.052,8         4.372,8         10.518,0       7.838,1         
Inversões Financeiras 2,4                 -                   17,0              6,8                 102,8            291,1            114,9            303,2            204,2            392,5            

Concessão de Empréstimos (XV) 0,9                 -                   6,0                 6,8                 36,3               10,6               40,6               14,9               72,1               46,4               
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVI) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Demais Inversões Financeiras 1,6                 -                   11,0               -                   66,5               280,5            74,3               288,3            132,1            346,1            

Amortização da Dívida (XVII) 31,2              25,2              220,5            296,4            2.933,1         2.458,7         4.457,4         3.983,0         25.868,0       25.393,6       
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XVIII) = (XIV - XV - XVI - XVII) 123,7            56,7              865,6            322,3            6.508,8         4.042,8         7.127,1         4.661,1         10.650,1       8.184,1         
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIX) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
RESERVA DO RPPS (XX) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Despesa Intraorçamentária (d) 306,1            339,1            2.142,9         2.559,5         16.652,7       22.395,7       18.449,0       24.192,0       31.714,4       37.457,4       
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXI) = (XIII + XVIII + XIX + XX - d) 6.775,6         5.018,4         48.414,5       41.293,2       282.997,6    271.410,5    317.817,4    306.230,3    573.208,9    561.621,8    
DESPESA TOTAL (XXII) = (XI + XIV) 7.122,4         5.391,7         50.845,1       44.307,2       304.216,1    297.344,2    344.035,7    337.163,8    653.707,6    646.835,7    

RESULTADO PRIMÁRIO FISCAL (XXXVIII) = (IX - XXI) 395,2-            673,8            1.269,0         2.076,9         9.094,2-         1.556,8-         7.555,1-         17,7-              29.122,6       36.660,1       

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (XXXV) = (X - XXII) 130,7-            818,7            3.116,3         1.962,6         1.975,9         3.050,5         1.837,5         2.912,1         291,8-            782,8            
Fonte: Siafe-Rio e PRF-RJ. Elaboração SUPOF/SEFAZ.

Acumulado 2020
(II) ACUMULADO (III) VIGÊNCIA DO PLANO (IV) VIGÊNCIA DO PLANO

(I) JULHO
(Jan.2017 a Jul. 2020) 2017 a 2020 2017 a 2023
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ANEXO B - MEDIDAS DE CARÁTER 

CONTINUADO 

 

1. Revisão dos Incentivos Fiscais 

(Anexo 18 do PRF-RJ - RESERVADO) 

 

Descrição: Redução dos incentivos fiscais. 

Histórico: Em 28/12/2017, foram publicados os Decretos Estaduais nº 46.207 e nº 

46.208, que revogaram ou alteraram diversos benefícios e isenções concedidos, com 

efeitos a contar de 1/1/2018. Observa-se que, na estimativa de impacto realizada no 

Anexo18 do PRF-RJ, foram utilizados os valores das arrecadações dos setores abrangi-

dos pela medida, segundo o regime de competência. Contudo, no relatório de acompa-

nhamento dos resultados referentes a agosto/2019, a área técnica responsável alertou ao 

CSRRF-RJ que a metodologia de cálculo havia sido aprimorada, vindo-se a calcular o 

impacto da redução de incentivos e benefícios fiscais a partir da estimativa e da aplica-

ção das alíquotas efetivas que passaram a incidir sobre a arrecadação das empresas afe-

tadas pelas alterações implementadas (no lugar de computar toda a diferença do que 

fora arrecadado pelos mesmos setores antes e depois da redução/retirada de tais benefí-

cios), de modo que o valor total do impacto da medida na arrecadação do exercício de 

2018 sofrera significativa redução, passando de R$ 1,28 bilhão para R$ 538,14 milhões, 

e a arrecadação acumulada em 2019 tenha sido de aproximadamente R$ 473,69 milhões 

(ante uma previsão inicial de R$ 1,34 bilhão para o mesmo período). A cada mês são 

realizados pequenos ajustes em valores referentes a períodos anteriores devido a retificações 

que os contribuintes realizam em suas declarações. Além das retificações, considerando que a 

EFD tem prazo de transmissão até o dia 20 do mês subsequente ao de competência, o relatório 

mensal apresentado por esta metodologia se refere aos valores apurados no penúltimo mês. Im-

portante salientar que a recente crise em virtude da pandemia pode ter causado mudança 

significativa nos hábitos de contribuintes e consumidores. De acordo com o último rela-

tório enviado pela área técnica, “verifica-se que a partir de abril houve volume de entra-

das muito próximo do volume de saídas para os contribuintes abordados nesse relatório, 

o que diminuiu o valor adicionado fiscal e aumentou a alíquota efetiva. A hipótese que 

justifica esse movimento é a de formação de estoques, especialmente em distribuidores 

de medicamentos e produtos de higiene pessoal.”  

Como pode ser visto no gráfico abaixo, a realização da medida permanece abaixo 

do previsto no Plano de Recuperação Fiscal. 
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Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria 

2. Revisão do Preço Mínimo do Petróleo 

(Anexo 20 do PRF-RJ) 

 

Descrição: Revisão pela ANP da nova metodologia de formulação do Preço Míni-

mo do Petróleo, a ser adotada para o cálculo das participações governamentais (R&PE). 

Histórico: Em 26/9/2017 ocorreu a publicação da Resolução ANP nº 703/2017, que 

estabeleceu a nova metodologia de cálculo de preço referência, bem como a regra de 

transição.  De acordo com o relatório enviado pela área técnica, o impacto positivo na 

arrecadação de Royalties no mês de julho/2020 foi de R$ 135 milhões, totalizando R$ 

2,7 bilhões arrecadados desde a sua implementação. 

 
Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria. 

 

3. Auditoria Previdenciária (Anexo 26 do PRF-RJ) 

 

Descrição: Realização de auditoria nas bases de dados previdenciários, com vistas a 

identificar pagamentos considerados irregulares. 
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Histórico: Foram firmados Acordos de Colaboração Técnica entre o Rioprevidência 

e municípios e estados, bem assim com o INSS. Além desses acordos, o PRF-RJ prevê a 

realização de operação de crédito no montante de R$ 50 milhões para esse fim. De 

acordo com o Rioprevidência, a economia constante do PRF-RJ é derivada de ações de 

auditoria realizadas desde 2012, resultando em um montante total estimado de R$ 423 

milhões acumulados até 2017, que não deveriam ter sido considerados. Em outubro de 

2018 foi recebida resposta ao Ofício SEI nº 32/2018/CSRRF-MF, com a informação de 

que o impacto previsto para a medida seria revisto e alterado para um valor mais redu-

zido quando da revisão do PRF-RJ, tendo sido gerada a Nota Técnica Rioprev/GBE nº 

01/2019 propondo revisão da metodologia de apuração dos resultados. Nada obstante, 

os cálculos para fins de avaliação de resultados desta medida continuam sendo gerados 

com base na metodologia empregada em exercícios anteriores. Ainda, de acordo com a 

avaliação da área técnica, a medida estaria apresentando atrasos de implementação em 

relação à assinatura de termos de cooperação técnica devido à “dificuldade de conven-

cimento de gestores públicos à exposição de suas bases de dados”. 

Como pode ser visto no gráfico abaixo, a realização da medida está abaixo do pre-

visto no Plano de Recuperação Fiscal. 

 

 Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria. 

 

 

 

4. Modernização da Gestão Fazendária 

(Anexo 17 do PRF-RJ) 

 

Descrição: Modernização da Gestão Fazendária, com vistas a aumentar a eficiência 

da arrecadação tributária estadual. 

Histórico: O projeto de modernização tem como principais objetivos: (i) atuar de 

forma abrangente e tempestiva na identificação de indícios de irregularidade; (ii) permi-

tir ao contribuinte se regularizar em momento próximo ao fato gerador do crédito tribu-

tário, tornando a cobrança devida mais eficaz; e (iii) direcionar a atuação fiscal, após a 
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tentativa sistêmica, priorizando os valores mais significativos e com maiores chances de 

recuperação. O PRF-RJ previa a realização de operação de crédito no exercício de 2017, 

no valor de R$ 250 milhões, para o desenvolvimento destas ações. Em 13/6/2018, o 

CSRRF recebeu o Ofício SEFAZ/SGAB Nº 508/2018, contendo nota técnica sobre o 

Programa Fazendário de Investimento em Tecnologia – PROFIT, que chamava a aten-

ção para o atraso na realização da operação de crédito, o qual, segundo o entendimento 

da área técnica dessa Secretaria, impactava negativamente a implementação da fase 3 do 

PROFIT. O TCE-RJ determinou suspensão do pregão para contratação da operação de 

crédito até que restasse demonstrado que o novo endividamento seria imprescindível 

para o Estado, e que atenderia a objetivos específicos. Ato contínuo, o Conselho enviou 

à SEFAZ o Ofício SEI nº 37/2018/CSRRF-MF, com a informação de que somente iria 

se pronunciar sobre a operação de crédito após decisão final da Egrégia Corte de Contas 

Estadual. No mês de outubro foram publicados a Resolução SEFAZ nº 333 e o Decreto 

nº 46.453/2018, que tratam da redução de multa e remissão de débitos de ICMS (RE-

FIS). Em novembro/2018, a arrecadação do REFIS foi de aproximadamente R$ 1,2 bi-

lhão, tendo sido estimado pela área técnica que 10% seriam atribuídos ao Sistema Fisco 

Fácil. A área responsável informou ao Conselho que o cronograma para implementação 

da medida, bem como o cálculo dos impactos das ações executadas sobre a arrecadação 

estadual estão sendo revistos. 

Como pode ser visto no gráfico abaixo, o valor calculado da arrecadação proveni-

ente das ações executadas por esta medida está abaixo do previsto no Plano de Recupe-

ração Fiscal. Entretanto, tal fato se deve, em parte, ao fato de, a partir de dezem-

bro/2018, estarem sendo apresentados apenas os resultados obtidos por meio do Sistema 

DEVEC (Declaração do Valor de Aquisição da Energia Elétrica em Ambiente de Con-

tratação Livre). 

 
Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria. 
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5. Alteração de Alíquotas de ICMS 

(Anexo 15 do PRF/RJ) 

Descrição: Aumentos de alíquota em operação com energia elétrica, na prestação 

de serviços de comunicação, em operação com cerveja e chope, e em operação com 

gasolina. 

Histórico: Aprovação da Lei Estadual nº 7.508/2016, em 30/12/2016, alterando as 

alíquotas nas operações citadas. Em virtude do cumprimento da noventena, o início de 

vigência da medida, e, consequentemente, de seus efeitos financeiros, ocorreram a partir 

de abril de 2017. O Conselho por meio do Ofício SEI nº 13/2017/CSRRF-MF, de 

29/11/2017, solicitou a então Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento informa-

ções acerca da viabilidade de individualizar os impactos na arrecadação estadual do 

ICMS provenientes da medida. No mês de maio/2018, a área técnica informou que foi 

alterada a metodologia de cálculo do impacto, pois passaram a serem considerados valo-

res nominais, compatibilizando-se com o método utilizado nas projeções do cenário-

base do PRF-RJ. Por esse motivo, os valores, desde janeiro de 2018, foram alterados. 

O impacto positivo da receita obtida por meio desta medida vinha sendo impulsio-

nado pelos setores de bebidas e energia elétrica, contudo, como se observa no gráfico 

abaixo, embora esta medida ainda esteja apresentando resultado acumulado acima do 

previsto no Plano de Recuperação Fiscal, seu impacto nas receitas tem sido reduzido 

pela queda de arrecadação no setor de energia elétrica neste exercício de 2020. 

 

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria. 

 

6. Aumento das Alíquotas de Contribuição 

Previdenciária (Anexo 25 do PRF-RJ) 

Descrição: Aumento da Alíquota de Contribuição Previdenciária dos servidores pú-

blicos para 14%, e da alíquota patronal para 28%. 
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Histórico: A Lei Estadual nº 7.606, de 26/5/2017, alterou o art. 35-A da Lei Estadu-

al nº 3.189/1999, ao majorar as alíquotas de contribuição previdenciária dos Planos Fi-

nanceiro e Previdenciário, tanto para os participantes, quanto para o Estado, salvo a 

parte patronal do Plano Previdenciário, que se manteve sem alteração. Ressalta-se que a 

Lei condicionou a implantação da nova alíquota à quitação integral dos salários em atra-

so (incluindo o 13º salário relativo ao exercício de 2017). O recolhimento majorado no 

Poder Judiciário, Ministério Público, TCE-RJ, DPGE, e em alguns órgãos do Poder 

Executivo Estadual foi iniciado em setembro de 2017. A partir da folha de maio de 

2018, a cobrança da nova alíquota de 14% foi implantada de forma integral, mas peque-

na parcela de servidores obteve reversão da alíquota previdenciária de 14% para 11%, 

em virtude de decisão judicial, em caráter liminar. O impacto do atraso na implementa-

ção da medida gerou uma frustração acumulada de R$ 282,9 milhões. Em setem-

bro/2018 foi identificado impacto negativo de R$ 825.868,58, referente à reversão da 

alíquota previdenciária do corpo docente da UERJ, por decisão judicial em caráter limi-

nar, e do executivo público da SEEDUC, para cumprimento do parágrafo único do art. 

2º da Lei 7.606/2017, devido à pendência na atualização da gratificação de desempenho. 

Como no Plano de Recuperação Fiscal foi considerado apenas o impacto do Plano Fi-

nanceiro do Regime Próprio da Previdência Social do Estado, a partir do mês de no-

vembro/2018 os cálculos dos impactos realizados, tanto mensais quanto acumulados, 

sofreram correção para se adequarem ao Plano. 

Como pode ser visto no gráfico abaixo, a realização da medida está abaixo do pre-

visto no Plano de Recuperação Fiscal, o que se deve em grande parte ao atraso na im-

plementação da medida. 

 

 

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria. 

 

7. Revisão do REPETRO (Anexo 22 do PRF-RJ) 

Descrição: O REPETRO é o regime aduaneiro especial de exportação e de importa-

ção de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás 

natural. 



 

 
43 

Histórico: Em 5/2/2018, foi publicado o Decreto de adesão do ERJ ao regime adua-

neiro especial (Decreto Estadual nº 46.233), que dispõe sobre a isenção e redução de 

base de cálculo do ICMS incidente em operações relativas a bens ou mercadorias apli-

cadas nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, disciplinada 

pelo Convênio ICMS 03/2018 e pela Lei Federal nº 13.586/2017 (REPETRO-SPED). 

Contudo, em dezembro de 2017, foi proposto na ALERJ o PL nº 3.660/2017, que pode-

ria restringir o alcance do REPETRO apenas à fase exploratória dos projetos de óleo e 

gás. Tal mudança implicaria, na prática, em cobrança de impostos sobre a importação 

de equipamentos na atividade de produção. 

Como pode ser visto no gráfico abaixo, a realização da medida está acima do pre-

visto no Plano de Recuperação Fiscal, o que se deve, em grande medida, ao adiantamen-

to do cronograma de implantação de novas plataformas no estado em exercícios anterio-

res. 

 

 

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria. 

 

8. Nova Metodologia Preço de Referência do Gás e 

Participações Especiais (Anexo 32 do PRF-RJ) 

 

Descrição: Revisão pela Agência Nacional do Petróleo – ANP da metodologia de 

formulação do preço de referência do gás natural – PRGN, adotada para o cálculo das 

participações governamentais (royalties e outras participações). 

Histórico: Em 14/12/2009 a ANP fixou o preço de referência do gás natural – 

PRGN produzido nos campos vinculados às concessões, a ser adotado para fins de cál-

culo das participações governamentais, por meio da Resolução ANP nº 40, retificada 

em 18/12/2009. A revisão da metodologia de cálculo do preço de referência do gás na-

tural fixada pela Resolução supracitada foi incluída na Agenda Regulatória 2017-2018, 

com data de publicação programada para agosto de 2018. Posteriormente, foram envia-

dos ao CSRRF pela SEFAZ os acompanhamentos dos Planos de Trabalho dos meses de 
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agosto, setembro e outubro constando, desse último, a informação de que a ANP comu-

nicou ao Estado, por meio do Ofício nº 26/2018/DG-e-ANP, que naquele momento não 

estariam presentes as condições que justificariam a permanência da Revisão da Resolu-

ção ANP nº 40/2009 na Agenda Regulatória 2017-2018, tendo a ação, assim, sido ex-

cluída dessa Agenda. Em dezembro/2019 a Naturgy (controladora das distribuidoras 

CEG e CEG-Rio) reiterou seu interesse em antecipar a prorrogação do contrato de con-

cessão de distribuição do gás canalizado fluminense. Em maio/2020 a área técnica in-

formou ter enviado ofício à Companhia estabelecendo prazo de 60 dias para que apre-

sentasse proposta financeira para antecipação da prorrogação do contrato de concessão. 

Em resposta a Concessionária manifestou-se alegando que antes de dar sequência ao 

processo de prorrogação de contrato de distribuição de gás natural canalizado algumas 

pendências deveriam ser resolvidas: (i) Deliberação AGENERSA/RJ nº 4.068/2020: a 

entender como ficará o mercado de gás, depois que a deliberação entrar em vigor; (ii) 4ª 

Revisão Tarifária (Período compreendido entre 2018 e 2022): a entender o impacto da 

revisão na tarifa de gás natural, a entender a metodologia de tratamento do saldo de su-

binvestimentos elencados pela consultoria contratada e como ficará a remuneração da 

base de ativos regulatórios da CEG e CEG Rio; (iii) 3º Termo Aditivo; e (iv) Crise do 

COVID-19: a Naturgy entende que o impacto causado pela pandemia criou um ambien-

te de incertezas, incrementadas pela crise econômica que impacta o Rio de Janeiro. 

 
Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria. 

 

9. Reestruturação Administrativa 

(Anexo 27 do PRF-RJ - RESERVADO) 

Descrição: A reestruturação administrativa tem como escopo a extinção ou a con-

cessão de uso à iniciativa privada dos serviços de empresas públicas e sociedades de 

economia mista. 
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Histórico: A medida prevê inicialmente um aumento de despesa em 2018, em razão 

do impacto do gasto demissional dos servidores, que seria suportado por meio de opera-

ção de crédito no valor de R$ 200 milhões a ser realizada em 15/06/2018. Com a finali-

dade de reinstituir a Comissão Diretora do Programa Estadual de Desestatização – PED 

foi publicado em 18/09/2017 o Decreto nº 46.087, que estabeleceu plano de trabalho 

que previa que quatro ações relacionadas à Reestruturação Administrativa se concreti-

zassem até 30/4/2018. A segunda reunião dessa Comissão, marcada para o mês de janei-

ro, com os diretores das estatais, somente ocorreu em uma delas, que apresentou a pri-

meira versão de seu Plano de Desestatização, o qual fora remetido para validação da 

Comissão Diretora do PED, restando identificado pela Comissão a complexidade rela-

cionada ao passivo trabalhista dessa entidade. Em 24/04/18 foi publicada a Lei nº 7.941, 

que autorizou o Estado a contratar operações de crédito, até o limite de R$ 200 milhões, 

destinados à reestruturação da administração pública do Estado do Rio de Janeiro. A 

referida Lei, porém, vedou a extinção das universidades, sociedades de economia mista 

e de todas as empresas públicas além de algumas Fundações. No mês de maio/2018, a 

Comissão Diretora do PED deliberou pela suspensão dessa medida, a partir das limita-

ções impostas pela Lei Estadual nº 7.941/2018 à Reestruturação Administrativa, embora 

houvesse parecer da Procuradoria Geral do Estado opinando pela inconstitucionalidade 

de tal dispositivo, o que poderia ensejar ação de controle de constitucionalidade a ser 

movida pelo ERJ. Entretanto, até o presente momento, tal medida não foi realizada. 

 
Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria 
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10.  Royalties e Participações Especiais do Campo 

 de Libra (Anexo 19 do PRF-RJ) 

Descrição: Recebimento de Royalties e Participações Especiais (R&PE) do Campo 

de Libra. 

Histórico: De acordo com o contrato de partilha de Libra, a data limite para a De-

claração de Comercialidade do campo fora estipulada para dezembro de 2017. Ainda 

em novembro de 2017 houve a declaração de comercialidade do Campo de Mero (situa-

do no bloco de Libra), iniciando-se a fase desenvolvimento da produção, com a realiza-

ção de Testes de Longa Duração (TLDs), passando a apresentar impactos positivos de 

arrecadação antes do cronograma previsto no PRF-RJ. 

Deste modo, como pode ser visto no gráfico abaixo, a arrecadação proveniente des-

ta medida se encontra acima do previsto no Plano de Recuperação Fiscal. 

 
Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria. 

11.  Imposto sobre Transmissão Causa-Mortis  

 e Doação - ITD (Anexo 16 do PRF-RJ) 

Descrição: Proposta de alteração da faixa de isenção utilizada para a transmissão 

causa mortis de imóveis residenciais a pessoas físicas, no Imposto sobre Transmissão 

Causa-Mortis e Doação, de quaisquer Bens e Direitos – ITD. 

Histórico: A Lei nº 7.786, que altera a faixa de isenção para o ITD, foi publicada 

em 17/11/2017, produzindo efeitos a partir de 1/1/2018. Em 21/12/2017 foi deferida 

medida cautelar em sede de Representação de Inconstitucionalidade nº 0073203-

97.2017.8.19.0000, de 21 de dezembro de 2017, que determinou a suspensão dos efeitos 

da referida Lei até o julgamento definitivo da demanda. Em janeiro/2018, a Procurado-

ria Geral do Estado ajuizou um pedido de suspensão da liminar no STF. Por orientação 

da PGE-RJ, as novas alíquotas passaram a produzir efeitos a partir de 16/2/2018.  
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Como pode ser visto no gráfico abaixo, a arrecadação proveniente desta medida es-

tá acima do previsto no Plano de Recuperação Fiscal.  

 
Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria. 

 

12.  Alienação de Imóveis do Rioprevidência 

  (Anexo 23 do PRF-RJ) 

 

Descrição: Alienação e locação de imóveis do Rioprevidência. 

Histórico: A Lei Estadual nº 3.189/1999 autorizou a alienação e a oneração dos 

bens imóveis do Rioprevidência, desde que sejam desnecessários ao funcionamento de 

suas atividades administrativas. Em resposta ao Ofício SEI nº 32/2018/CSRRF-MF, 

informou-se que a medida sofreria alterações na atualização do PRF-RJ. Em 26/6/2019, 

o Conselho recebeu o Ofício GG nº 236/2019, contendo a proposta de Revisão do Plano 

de Recuperação Fiscal do Estado, no qual constam sugestões para a revisão desta medi-

da. 

Como pode ser visto no gráfico abaixo, a arrecadação obtida com esta medida está 

abaixo do previsto no Plano de Recuperação Fiscal, não tendo sido obtida nenhuma 

nova receita oriunda desta medida no exercício de 2020.  
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Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria. 

 

13. Reforma das Pensões (Anexo 13 do PRF-RJ) 

 

Descrição: Alteração no que couber das regras previdenciárias adotadas pelo Regi-

me Próprio de Previdência Social mantido pelo Estado, em conformidade com a Lei 

Federal nº 13.135/2015. 

Histórico: A medida foi implementada pela Lei Estadual nº 7.628/2017, que alterou 

dispositivos da Lei nº 5.260/2008 e da Lei nº 3.189/1999, e passou a produzir efeitos na 

arrecadação antes do cronograma que havia sido previsto inicialmente.  

Como pode ser visto no gráfico abaixo, a arrecadação proveniente desta medida es-

tá acima do previsto no Plano de Recuperação Fiscal, embora seu valor seja menos sig-

nificativo relativamente aos provenientes das demais medidas do PRF-RJ. 

 

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria. 
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 ANEXO C - MEDIDAS DE CARÁTER 

PONTUAL 

 

1. Operação de Crédito de Antecipação da Venda da 

CEDAE – (Anexo 11 do PRF-RJ) 

 

Descrição: Contratação de operação de crédito de antecipação de receita provenien-

te da alienação da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia 

de Águas e Esgotos pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro – CEDAE. 

Histórico: O pregão foi homologado em 07/11/2017, no valor de R$ 2,9 bilhões. 

Contrato de Mútuo nº 1.412/2017 assinado com o Banco BNP Paribas Brasil S.A., pu-

blicado em 15/12/2017. Houve entrada de R$ 2 bilhões nos cofres estaduais no mês de 

dezembro de 2017, e do saldo remanescente, de R$ 900 milhões, no mês de janeiro de 

2018. 

Previsão de Impacto: A medida foi planejada para ter ingresso em setembro de 

2017, no valor de R$ 3,5 bilhões. 

Medida realizada no valor de R$ 2,9 bilhões com frustração de receita de R$ 600 

milhões. 

 

2. Alienação da Companhia Estadual de Águas 

e Esgotos – CEDAE 

 

Descrição: Alienação da integralidade das ações representativas do Capital Social 

da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. 

Histórico: A Lei Estadual nº 7.529/2017 autorizou a alienação das ações da compa-

nhia. Em 12 de junho de 2017, o Estado do Rio de Janeiro assinou o Acordo de Coope-

ração Técnica nº 16.2.0569.14 com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social – BNDES, tendo por objeto a cooperação técnica para o planejamento e a estru-

turação de projetos de desestatização. Foi publicado em 28/11/17 o contrato de ressar-

cimento entre o RJ e o BNDES, para contratação de empresa especializada em modela-

gem. Em 26/01/18 foi realizada reunião de kickoff do projeto, com a participação do 

consórcio FATOR/CONCREMAT/VG&P - SANEAMENTO RIO DE JANEIRO (con-

tratado em 02/02/2018, pelo prazo máximo de 24 meses pelo BNDES), BNDES e CE-

DAE, e em 29/01/18 foram iniciados os debates para as atividades de modelagem, com 

prazo inicial de 130 dias. Em fevereiro deste ano, iniciou-se a fase de elaboração do 

arranjo jurídico institucional, por meio do qual os serviços de saneamento poderão ser 
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prestados aos usuários pela empresa CEDAE, após a desestatização da mesma. O con-

sórcio apresentou quatro estudos: Plano de Trabalho, Plano de Comunicação, Estudo de 

Demanda e Relatório sobre os Planos Municipais de Saneamento Básico, que estão em 

fase de revisão pelo BNDES. Em 15 de junho de 2020 foi elaborado o Parecer SEI nº 

9534/2020/ME, acerca do prosseguimento das ações necessárias à sua privatização.  O 

Parecer está disponível na página dedicada ao RRF/RJ no Portal de Transparência da 

SEFAZ/RJ.  

Previsão de Impacto: A medida tem previsão de ingresso de recursos em 2020. 

Medida ainda não realizada. 

 

3. Venda da Folha de Pagamento 

(Anexo 28 do PRF-RJ) 

 

Descrição: A medida visa à Precificação de Rendimentos em Contrato de Prestação 

de Serviços Bancários por instituição financeira, dentre os quais o pagamento da folha 

salarial dos servidores ativos e dos inativos. 

Histórico: O Banco Bradesco arrematou a operação da folha, por 60 meses, a partir 

de 1º de janeiro de 2018, pelo lance de R$ 1.317.800.000,00. A homologação do resul-

tado foi publicada no Diário Oficial do Estado em 10/08/2017. O contrato foi assinado e 

o valor dessa operação entrou nos cofres estaduais em agosto de 2017. 

Previsão de Impacto: A medida foi planejada para ter impacto em outubro de 2017, 

no valor de R$ 1,44 bilhão, e em outubro de 2022, no valor de R$ 1,78bilhão. 

Medida realizada no valor de R$ 1,32 bilhão, com frustração na obtenção de receita 

anteriormente estimada no montante de R$ 123,7 milhões. 

 

4. Antecipação da Concessão da CEG e CEG-Rio 

(Anexo 29 do PRF-RJ) 

 

Descrição: Antecipação da prorrogação dos contratos de concessão das empresas 

CEG e CEG-Rio, com recebimento de outorga. 

Histórico: Em reuniões ocorridas entre a Casa Civil e as concessionárias CEG e 

CEG-RIO sobre a intenção do Estado do Rio de Janeiro de promover a antecipação da 

prorrogação dos contratos de concessão, que deveriam viger até 2027. As concessioná-

rias estão avaliando junto aos seus Conselhos de Administração se há interesse na ante-

cipação da prorrogação, bem como sua adequação jurídica e as condições financeiras 

que as companhias estão dispostas a suportar. Este Conselho de Supervisão enviou a 

Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico, em 29 de setembro de 2017, o Ofício n° 
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2/2017 solicitando providências. Em resposta ao ofício do CSRRF/RJ, a Subsecretaria 

de Desenvolvimento Econômico enviou o Ofício CC/SDE nº 80, em 22/11/2017, infor-

mando que o início das tratativas só ocorreria em janeiro de 2018. As concessionárias 

CEG e CEG-RIO comunicaram, através do Ofício PRESI- 001/2018, de 11 de janeiro 

de 2018, que realizaram estudos técnico-jurídicos, que indicam a possibilidade da ante-

cipação da prorrogação dos contratos de concessão. Entretanto, as concessionárias deci-

diram contratar uma consultoria técnica externa especializada, com o objetivo de elabo-

rar uma avaliação detalhada que permita identificar as condições para a referida anteci-

pação, no prazo de 90 dias. Em Ofício enviado em junho à Casa Civil, as concessioná-

rias manifestaram interesse em continuar na prestação do serviço, mas apontaram a 

existência de incertezas sobre parâmetros regulatórios que dificultam a avaliação finan-

ceira, e solicitaram a criação de grupo de trabalho para tratar do marco regulatório, legal 

e econômico da atividade. Em novembro não foi apresentada a proposta financeira pelas 

concessionárias, mas foi criado grupo de trabalho pela AGENERSA para avaliar as 

questões regulatórias. A Casa Civil finalizou parecer jurídico complementar para eluci-

dar questões levantadas pelo GT e encaminhou para visto da PGE-RJ. Criado grupo de 

trabalho para tratar das concessões. Foi enviado ofício com Nota Técnica à SEFAZ, em 

29/4/2019, com pedido de prorrogação de prazo para o final de 2019. 

Em dezembro/2019 a Naturgy (controladora das distribuidoras CEG e CEG-Rio) 

reiterou seu interesse em antecipar a prorrogação do contrato de concessão de distribui-

ção do gás canalizado fluminense. Em maio/2020, data do último relatório de atualiza-

ção encaminhado a este CSRRF, a área técnica informou ter enviado ofício à Compa-

nhia espanhola estabelecendo prazo de 60 dias para que se apresente proposta financeira 

para antecipação da prorrogação do contrato de concessão. 

Previsão de Impacto: A medida previa arrecadar R$ 800 milhões com as novas ou-

torgas, entre novembro e dezembro de 2017. 

Medida ainda não realizada. 

 

5. Concessão de Linhas de Ônibus 

(Anexo 30 do PRF-RJ) 

 

Descrição: Licitação para Concessão dos Serviços Públicos Estaduais de Transporte 

Coletivo Intermunicipal de Passageiros por Ônibus. 

Histórico: Em 31/08/2017 foi recebido ofício do Sr. Subsecretário de Estado de 

Transportes, com o cronograma de atividades a ser executado. Em 25/10/2017 foi rece-

bido ofício do Vice-Presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado 

do Rio de Janeiro – DETRO com relatório e cronograma de atividades, cujo início de-

pende de revogação da liminar deferida no processo judicial nº 0078673-

43.2016.8.19.0001, que impede o prosseguimento do processo licitatório. O Conselho 
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solicitou à Secretaria de Estado de Transporte mais informações sobre o seu Plano de 

Trabalho, por meio Ofício SEI nº 14/2017/CSRRF-MF, em 30/11/2017. Conforme cro-

nograma constante do Plano de Trabalho seriam necessários 380 dias para que se desse 

a assinatura do contrato de concessão, a partir da revogação da liminar. Em janeiro, o 

Processo Administrativo nº E-10-005/10244/2016 foi encaminhado ao DETRO, por 

orientação da Assessoria Jurídica da SETRANS, para prosseguimento dos atos da fase 

interna, já que a vedação contida na liminar se referia tão somente aos atos atinentes à 

fase externa, segundo a PGE-RJ. Em 26/02/2018 foi publicado acórdão proferido em 

Agravo nº 002498708.201.8.01.0000, interposto pelo RJ e DETRO, contra decisão que 

determina a paralisação de todos os atos que impliquem no prosseguimento da licitação. 

Entendeu a 3ª Câmara Cível que tal decisão engessa o procedimento licitatório, autori-

zando o Estado a realizar audiência pública, por se tratar de ato preliminar à publicação 

do Edital. Em junho a ASJUR/SETRANS estava aguardando atualização dos estudos da 

FGV para concluir a análise e enviar à PGE-RJ. Os estudos têm duração estimada de 90 

dias e dependem de aditivo contratual com a FGV, além de definições da prefeitura do 

Rio de Janeiro no que diz respeito à operação intermunicipal no corredor BRT Trans-

brasil. Foram realizadas reuniões entre SETRANS e Prefeitura do Rio, onde ficou escla-

recido que a Prefeitura não tem previsão de data para finalização das obras do corredor 

do BRT Transbrasil, e que ainda não realizou as licitações para futuros terminais de 

integração modal, e para elaboração do Plano de Elaboração do BRT, de modo que se 

decidiu que não serão incorporadas alterações no Plano Operacional Básico dos lotes 

afetos a este corredor. Também foram realizadas reuniões com a FGV, nas quais, tendo 

em vista a criticidade do prazo do projeto em relação ao necessário para elaboração de 

novos estudos, decidiu-se por permanecer com o que já havia sido realizado, tendo em 

vista que não ocorrerão mais alterações no corredor do BRT. No mês de setembro, e não 

agosto como dito anteriormente, foi realizada a 13ª audiência pública para tratar da con-

cessão, no auditório da PGE-RJ em que foram apresentadas 42 sugestões. O Detro iria 

analisar as sugestões baseado na documentação técnica do projeto. A FGV não fez a 

análise sob a justificativa de que o contrato de consultoria com o Detro havia se extin-

guido. Em outubro foi recebida a resposta ao Ofício SEI nº 32/2018/CSRRF-MF com a 

informação de que novos estudos seriam elaborados pela FGV e que as projeções esta-

vam mantidas. Em novembro, o Detro notificou a FGV de que o contrato é “por esco-

po” e que, portanto não se extingue antes da finalização do objeto que é apoio ao pro-

cesso de licitação. Em janeiro de 2019 foi informado que nenhuma alteração havia sido 

observada no mês, apenas que o cronograma anterior havia se tornado inexequível. 

Previsão de Impacto: A medida foi planejada para gerar receitas nos meses de ou-

tubro a dezembro do exercício de 2018, no valor de R$ 142,2 milhões cada. 

Medida não realizada. 
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6. Securitização da Dívida 

(Anexo 24 do PRF-RJ) 

 

Descrição: Cessão dos direitos creditórios consistentes no fluxo financeiro decor-

rente da cobrança de créditos inadimplidos dos tributos administrados pela SEFAZ/RJ, 

e de créditos de qualquer natureza inscritos em dívida ativa, por meio de Sociedade de 

Propósito Específico – SPE. 

Histórico: A Lei Estadual nº 7.040, de 09 de julho de 2015 autorizou a cessão dos 

direitos creditórios. Em 18 de setembro de 2017, fora realizada audiência pública na 

SEFAZ, conforme trâmite definido pela Procuradoria Geral do Estado e pelo Tribunal 

de Contas do Estado. Em 19 de setembro de 2017, o plenário do TCE-RJ se reuniu e 

deu voto favorável ao pleito, encaminhando-o a sua assessoria jurídica para análise. 

Contra a decisão do plenário do TCE-RJ, foi impetrada representação do Ministério 

Público, e o pleito que se encontrava na assessoria jurídica do TCE-RJ foi enviado para 

análise do Conselheiro-Relator. Em outubro foi recebida a resposta ao Ofício SEI nº 

32/2018/CSRRF-MF com a informação de que considerando a expectativa de baixo 

retorno devido ao cenário macroeconômico nacional a medida será descontinuada na 

atualização do PRF-RJ. 

Previsão de Impacto: A medida foi planejada para ter impacto nos exercícios de 

2017 e 2018, nos montantes de R$ 194 milhões e R$ 881 milhões, respectivamente. 

Medida não realizada.  
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SIGLÁRIO  

 

ANP – Agência Nacional do Petróleo 

APT – Acompanhamento do Plano de Trabalho (Medida de Ajuste do PRF) 

CEDAE – Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

CSRRF – Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal 

DCL – Dívida Consolidada Líquida 

DTP – Despesa Total de Pessoal 

GEE – Gratificação de Encargos Especiais 

LC – Lei Complementar Federal 

LCE – Lei Complementar Estadual 

LRF – Lei Complementar n° 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

PGE-RJ – Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro 

PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

R&PE – Royalties e Participações Especiais na produção de petróleo 

RGF – Relatório de Gestão Fiscal da LRF 

RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária da LRF 

PRF-RJ – Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro 

RP – Restos a Pagar 

RPPS-RJ – Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Rio de 

Janeiro 

RRF – Regime de Recuperação Fiscal 

RCL – Receita Corrente Líquida 

SEFAZ/RJ – Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 

STN – Secretaria do Tesouro Nacional 

TCE-RJ – Tribunal de Constas do Estado do Rio de Janeiro 

TCU – Tribunal de Contas da União 

UERJ – Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

  

 

 

 

 

 


