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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.

Além disso, ele encerra o primeiro período de vigência do Regime de Recuperação
Fiscal do estado do Rio de Janeiro, qual seja, setembro de 2017 a agosto de 2020. Portanto, além das análises apresentadas mês a mês, será dado foco no alcance dos resultados esperados ao longo desses 3 anos de Regime.
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
Impactos Previstos
(R$ Milhões)

Situação da Medida
Medidas de Ajuste

Resultado
Acumulado
Realizado

Diferença
Acumulada
Realizado Previsto

Prazo Cronograma

Resultado
Financeiro

2017-2020

Até o mês de
referência

No prazo

Abaixo do Esperado Crítica

3.684,8

3.238,1

1.558,4

-1.679,7

Revisão Preço Mínimo do
Petróleo
(Anexo 20)

Implementado

Abaixo do Esperado Em alerta

3.366,4

2.827,2

2.827,0

-0,2

Modernização Fazendária
(Anexo 17)

No prazo

Abaixo do Esperado Crítica

2.598,4

2.213,9

1.346,4

-867,6

Alterações Alíquotas ICMS
(Anexo 15)

Implementado

Conforme o
Esperado

2.287,8

1.993,8

2.433,7

439,9

Majoração Alíquota
Contribuição
Previdenciária
(Anexo 25)

Implementado

Abaixo do Esperado Crítica

1.979,1

1.794,0

1.363,4

-430,6

Revisão REPETRO
(Anexo 22)

Implementado

Conforme o
Esperado

1.350,0

1.166,7

2.266,6

1.099,9

Nova Metodologia Preço de
Referência do Gás & PE
(Anexo 32)

Atrasado

Abaixo do Esperado Crítica

1.076,0

885,8

0,0

-885,8

Royalties & PE do Campo
de Libra
(Anexo 19)

No prazo

Abaixo do Esperado Em alerta

444,3

296,2

250,8

-45,4

Implementado

Conforme o
Esperado

321,8

283,4

1.282,3

998,9

17.108,6

14.699,1

13.328,5

-1.370,5

Revisão de Incentivos
Fiscais
(Anexo 18)

Alterações no ITD
(Anexo 16)

Impacto das medidas

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.
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Quadro 2: Medidas de Caráter Continuado de Despesa
Impactos Previstos
(R$ Milhões)

Situação da Medida
Medidas de Ajuste

Resultado
Acumulado
Realizado

Diferença
Acumulada
Realizado Previsto

Prazo
Cronograma

Resultado
Financeiro

2017-2020

Até o mês de
referência

Auditoria Previdenciária
(Anexo 26)

No prazo

Abaixo do
Esperado - Crítica

2.939,0

2.556,7

396,3

-2.160,4

Reestruturação
Administrativa
(Anexo 27)

Atrasado

Abaixo do
Esperado - Crítica

610,6

500,8

0,0

-500,8

Implementado

Conforme o
Esperado

0,0

0,0

62,9

62,9

3.549,6

3.057,5

459,2

-2.598,2

Reforma das Pensões
(Anexo 13)

Impacto das medidas

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.

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 financeiro acumulado de cerca de R$ 13,79 bilhões desde o início de vigência do PRF, ficando aproximadamente R$ 3,97 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 aproximadamente R$ 2,16 bilhões negativo;
b)

Revisão de Incentivos Fiscais (Anexo 18 - PRF/RJ), acumulando uma
diferença negativa entre o realizado e o previsto de aproximadamente R$
1,68 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 Recuperação Fiscal, contendo o impacto financeiro realizado comparativamente ao estimado no
Plano homologado.
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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, enquanto 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 agosto de 2020, destacando assim sua representatividade na soma total do resultado acumulado.
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Medidas de Caráter Pontual
Quadro 3: Medidas de Caráter Pontual
Impactos Previstos
(R$ Milhões)

Situação da Medida
Medidas de Ajuste

Resultado
Acumulado
Realizado

Diferença
Acumulada
Realizado 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

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

293,3

12,4

-280,9

12.444,6

10.324,0

8.379,1

-1.944,9

Venda da Folha de Pessoal
(Anexo 28)

Impacto das Medidas Pontuais

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.

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$ 28,08 bilhões em ajuste fiscal de setembro
de 2017 até agosto de 2020 contudo o realizado foi de R$ 22,17 bilhões, uma frustração de R$ 5,91 bilhões.
Conforme relatado inicialmente no relatório de agosto/2019, o Conselho reconfirmou 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, Concessão 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 a execução estivesse abaixo do previsto.
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03. ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS
VEDAÇÕES
O monitoramento de vedações possui quatro fases: i) conhecimento, quando se verifica a existência de indícios de violação às regras do art. 8º da LC nº 159/2017; ii) representação, na forma do art. 26 do Decreto federal nº 9.109/2017, após ter sido comprovado o descumprimento de vedação; iii) compensação dos efeitos financeiros do
descumprimento que não tenha sido regularizado, na forma prevista pelo art. 27 do aludido 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.
Atualmente o Conselho ainda examina 5 processos relacionados à descumprimentos de vedações do RRF, sendo 2 na fase de conhecimento, 2 na de representação e 1 na
de compensação financeira.
Cabe destacar que as compensações financeiras foram objeto de embargo ao Processo 029.151/2020-1 do Tribunal de Contas da União em face do Acórdão TCU nº
2.352/2020 – Plenário, o qual apresentou erro material, contradição e obscuridade a
serem sanados, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos :
“Outrossim, entende-se que a minuta dos Embargos de Declaração atende o pressuposto da indicação e fundamentação da omissão quanto tratamento a ser conferido ao
Regime do Estado do Rio de Janeiro no período em que se aguarda a decisão definitiva
acerca da prorrogação do plano, relativamente ao prazo a ser considerado para o
cálculo do impacto financeiro de violações às vedações do Regime de Recuperação
Fiscal previstas no art. 8º da Lei Complementar nº 159, de 2017, e para o cálculo da
respectiva compensação financeira a ser oferecida pelo Estado, tendo em vista que a
ocorrência de desrespeito às vedações de que trata o art. 8º da referida lei sem a devida
compensação, nos termos do art. 27 do Decreto nº 9.109, de 2017, leva à extinção do
Regime de Recuperação Fiscal, com fulcro no art. 13, inciso I, da aludida lei complementar.”
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04. EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS
ORÇAMENTÁRIOS E FISCAIS
Quadro 4: Desempenho da Receita
Desempenho da Receita PRF/RJ (em R$ milhões - acumulado até ago/2020)
Diferença acumulada Frustração /
Item de Receita
até o mês de
Excesso
Observações
referência
Destaca-se no acumulado a receita de ICMS com frustração de R$ 6,7
Receitas Tributárias
(7.360,1)
Frustração
bilhões no acumulado.
Receitas de
Destaca-se no acumulado a receita intraorçamentária de R$ 2 bilhões e de
2.221,0
Excesso
Contribuições
outras receitas de contribuição no valor de R$ 624 milhões.
Destaca-se no acumulado a receita de outras receitas patrimoniais no valor
Receita Patrimonial
1.078,0
Excesso
de R$ 600,5 milhões.
Destaca-se no acumulado o impacto das receitas advindas de Royalties e
Transferências
Participações Especiais, com realização acumulada de R$ 5,8 bilhões
6.429,8
Excesso
Correntes
acima do previsto, apesar da frustração do mês de agosto de R$ 1,5
bilhão.
A Antecipação de Royalties & PE (R$ 3,0 bilhões) foi prevista nesta rubrica
Demais Receitas
(2.641,5)
Frustração
de receita originalmente no Plano, porém a entrada dos recursos se deu
Correntes
em receitas de capital.

Receitas de Capital

(7.393,7)

Frustração

Total

(7.666,5)

Frustração

Resultado impactado negativamente pela frustração na receita de
operação de crédito de Antecipação de alienação da CEDAE (R$ 600
milhões) e em Operações de Crédito em andamento e previstas (R$ 5,75
bilhões). Por outro lado, houve impacto positivo à conta de Alienação de
Bens, onde foi computada a entrada de recursos provenientes da operação
de securitização de R&PE, no valor de R$ 1,86 bilhão.

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

No acumulado de janeiro a agosto de 2020, a Receita Corrente caiu 6% em relação
ao mesmo período de 2019, o que significa uma queda de R$ 3,4 bilhões. Já na comparação entre agosto de 2019 e agosto de 2020 a queda foi de 17,4%.
Gráfico 2 – Receitas Corrente

Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria.
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No acumulado de janeiro a agosto de 2020, a receita tributária foi de R$ 32,8 bilhões, 5% inferior que o mesmo período do exercício anterior.
Quanto ao mês de agosto, a arrecadação foi de 4,2 bilhões, mantendo-se constante
em relação ao mesmo mês do exercício anterior.
No acumulado de janeiro a agosto de 2020 em relação ao mesmo período de 2019
houve queda de R$ 1,77 bilhão sinalizando que o auxílio emergencial da LC no
173/2020 no valor de R$ 1,82 bilhão compensou a perda da receita tributária.
Ainda em relação às Receitas Tributárias, destaca-se a arrecadação de ICMS do
mês de agosto que 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 21% na comparação entre o
acumulado de janeiro a agosto de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior.
Isso ocorreu devido ao pagamento de dividendos da CEDAE no valor de R$ 116 milhões.
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Gráfico 4 – Receitas Patrimoniais

Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria.

As Transferências Correntes tiveram queda de 1,5% na comparação entre janeiro e
agosto de 2020 e o mesmo período de 2019.
Na comparação do mês de agosto de 2020 em relação ao mesmo mês do exercício
anterior houve queda de 34,2% explicada pela queda na receita de royalties e participações especiais de 65,9% no mesmo período.
Observa-se crescimento atípico de Outras Transferências Correntes cuja média antes do recebimento do auxílio da LC no 173/2020 era de R$ 340 milhões (janeiro a maio
de 2020) e após o recebimento passou para R$ 865 milhões (junho e agosto 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 19% no
acumulado entre janeiro e agosto de 2020 em relação ao mesmo período de 2019.
Gráfico 6 – Demais Receitas Correntes

Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria.
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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
(Covid-19). Mais informações podem ser consultadas no site:
https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-monitoramentosdos-gastos-com-covid-19

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$ 1,68 bilhão.
Cabe destacar que o artigo 8° da Lei Complementar n° 159, de 2017 veda a concessão 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 concedidos pelo estado após setembro de 2017 e obteve a seguinte resposta:

Normativo

Benefício

Impacto

Lei nº 7.755/2017

Dispõe sobre normas de tributação 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, restaurantes, 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 joalheria, 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 tributário diferenciado para usinas de

Só entrou em vigor em dezembro de 2019, logo, não há in-
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geração de energia elétrica.

formações acerca deste dispositivo na DUB

Lei n°8.890/2020

Dispõe sobre a isenção e a redução de base de cálculo do ICMS
em operação com bens ou mercadorias destinadas às atividades 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 no 47.201/2020 que regulamenta a Lei no 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: aumento 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 no 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
Desempenho da Despesas PRF/RJ (em R$ milhões - acumulado até ago/2020)
Diferença acumulada
Economia /
Item de Despesa
até o mês de
Observações em relação ao previsto
Excesso
referência
Ativos - Economia de R$ 4,3 bilhões em relação ao previsto.
Inativos - Excesso de R$ 3,1 bilhões em relação ao previsto, sendo que R$
Pessoal e Encargos
1.739,3
Economia
2,1 bilhões são devidos à imprecisão na metodologia de cálculo
Sociais
apresentada da medida de Auditoria Previdenciária.
Outras despesas de pessoal - economia de R$ 544 milhões.
Economia pode ser explicada em parte pela não realização de operações
Juros e Encargos
434,3
Economia
de crédito que estavam previstas no PRF.
Outras Despesas
Economia pode ser explicada pela diminuição de transferências
2.909,9
Economia
Correntes
constitucionais e legais devido à queda na atividade econômica.
A execução abaixo do previsto pode ser explicada, em sua maior parte
Despesas de
3.105,3
Economia
(cerca de R$ 2,7 bilhões), pela não realização de investimentos que
Capital
haviam sido previstos originalmente no PRF.
Total
8.188,8
Economia
Fonte: Siafe-Rio e PRF-RJ. Elaboração própria.

A despesa de Pessoal e Encargos Sociais foi de R$ 26,7 bilhões no acumulado do
ano entre janeiro e agosto 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 agosto de 2020 o grupo de despesa “Outras Despesas Correntes” teve realização de R$ 22,5 bilhões com queda de 5,4% em relação ao
mesmo período de 2019, devido, em sua maior parte, à queda em “Demais Despesas
Correntes”.
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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 11,5% de
janeiro a agosto de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, ou R$ 75 milhões, sendo que somente no Fundo Estadual de Saúde houve crescimento de R$ 130 milhões, o
que pode ter ocorrido em decorrência de investimentos feitos em razão da pandemia.
As principais despesas de capital executadas entre janeiro e agosto de 2020 foram:
gastos com serviço da dívida (44%) e despesas com área da saúde (21%).
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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.

O Gráfico 10 mostra de forma consolidada, para os doze meses encerrados em junho de 2020, a despesa com pessoal e o comprometimento da RCL. As despesas bruta e
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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 16% da Receita Corrente Líquida para custeio,
investimentos e todas as demais despesas.

Quadro 6 – Pessoal do Poder Executivo

Vínculos ativos do Poder
Executivo
Despesa com pessoal ativo
efetivo/concursado
Cargos em comissão

Aug-17

Aug-20

189,15 mil

169,45 mil

Situação

R$ 906,8 milhões R$ 942,9 milhões
13.971

15.035

Fonte: SIG-RH. Elaboração própria

Desde o início de vigência do PRF o número de vínculos ativos do Poder Executivo
teve queda de aproximadamente 19,7 mil vínculos, cerca de 10,4%, enquanto a referida
despesa teve crescimento de R$ 36,1 milhões a valores correntes, cerca de 4%, sinalizando 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 15.035 em agosto 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 exercício de 2019. Segundo dados do Siafe-Rio, em 2020 já foram executados R$ 954 milhões em GEE.
O gráfico a seguir mostra a evolução da execução da despesa com GEE de janeiro a
agosto dos exercícios 2017, 2018, 2019 e 2020 e sinaliza crescimento ao longo do tempo.
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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 agosto de 2020, houve queda das Receitas Correntes passando de R$ 53,6 bilhões em 2019 para R$ 49 bilhões em
2020, a preços de 2018, uma queda de 8,6% em termos reais, contra uma queda de 6% a
valores correntes.
Gráfico 12 – Receita Corrente

Fonte: SiafeRio. Elaboração Própria.
Valores a preços constantes de janeiro de 2018.
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A Receita Tributária passou de R$ 32,9 bilhões de janeiro a agosto de 2019 para R$
30,3 bilhões no mesmo período de 2020, uma queda real de 7,8% em termos reais, contra uma queda de 5% a valores correntes.
A Receita de ICMS caiu de R$ 25,5 bilhões de janeiro a agosto de 2019 para R$
23,8 bilhões no mesmo período de 2020, uma variação de 6,6% em termos reais, contra
uma queda de 4% a valores correntes.

Gráfico 13 – Receita Tributária

Fonte: SiafeRio. Elaboração Própria.
Valores a preços constantes de janeiro de 2018.

Em relação ao acumulado entre janeiro e agosto de 2020, a Receita de Royalties e
Participações Especiais teve uma queda de 21,7% em relação ao mesmo período de
2019, em termos reais em termos reais, contra uma queda de 19,5% a valores correntes.

20

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 agosto de 2020 teve ligeira queda de
5,2% quando comparada a realizada no mesmo período do ano anterior em termos reais,
contra uma queda de 2,5% a valores correntes.

21

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 3,1% no acumulado de janeiro a agosto de 2020 em relação ao mesmo
período de 2019, em termos reais, contra uma queda de 0,3% a valores correntes.
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 Resultado Orçamentário teve realização bem acima do previsto em 2018 e 2019.
O mesmo não ocorre em 2020 em que a realização apesar de superavitária ficou abaixo
da previsão em R$ 1,7 bilhão, causada pela frustração de receita em relação ao previsto
no PRF de R$ 9,6 bilhões, apesar da economia de despesa no valor de R$ 7,9 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 também que as despesas historicamente se concentram mais no fim do exercício.
Gráfico 17 – Resultado Orçamentário

Fonte: SiafeRio e PRF-RJ. Elaboração Própria.

O Resultado Nominal abaixo da linha leva em consideração as alterações no estoque da dívida. Como o Plano de Recuperação Fiscal não criou metas para esse resultado, o gráfico a seguir só apresenta o Resultado Nominal realizado.
Percebe-se deterioração no Resultado Nominal no segundo quadrimestre de 2020
depois de uma melhora no mesmo período de 2019.
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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$ 19,3 bilhões.
Os Restos a Pagar são obrigações não honradas pelo Estado, isto é, produtos e serviços 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 relacionamento do Estado com seus fornecedores e, por conseguinte, o custo das compras governamentais.
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 decorrência da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. Dessa forma, como mostra o Gráfico 21, houve aumento do estoque da dívida no valor de R$ 75 bilhões entre os exercícios de 2016 a agosto de 2020 e considerando a relação DCL/RCL houve aumento entre
os mesmos exercícios de 83%.
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 de fato prorrogado, a prestação mensal estimada iniciará no valor de R$ 80 milhões.
No caso de encerramento do Regime de Recuperação Fiscal, a prestação inicial seria 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 decorrência 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 seria realizada somente a partir de janeiro de 2021.
Quadro 7 – Regras para retorno do pagamento da dívida

Situação

Prorrogação 2020
(adimplência)

Pagamento das contas gráficas
com União (2017/2020)

Pagamento das contas gráficas
das dívidas garantidas pela União
(2017/2020)

Do saldo da Conta Gráfica 1,
serão calculadas as prestações
pela tabela SAC em 36 meses. O
O saldo da Conta Gráfica 1 será
Estado deverá pagar mensalmente
incorporado ao saldo devedor
X/36 dessas prestações. As novas
vincendo e as prestações
honras de aval ocorridas durante a
calculadas em conformidade com
prorrogação serão incoporadas
o contrato. O Estado deverá pagar
aos valores das prestações
X/36 dessa prestação mensal. A
devidas para efeito de aplicação
diferença irá compor a Conta
do redutor mensal. A diferença
Gráfica 2 (cf. incisos III e IV do
entre o total devido em cada mês
art. 4º do Dec. 9.109/17).
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).

Nova Conta Gráfica
com União
(2020/2023)

Parcelas a
Nova Conta Gráfica
Parcelas a
vencer com
das dívidas garantidas vencer com
Bancos
pela União
Uniao fora
Privados fora
(2020/2023)
conta gráfica
conta gráfica

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

O saldo da Conta Gráfica 1 será
incorporado ao saldo devedor
Encerramento - vincendo e as prestações
2020
calculadas em conformidade com
(adimplência) 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

O saldo da Conta Gráfica será
recalculado com encargos de
Extinção - 2020 inadimplência e pago de forma
(inadimplência) 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 revogação 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 suspendeu 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 Estado do Rio de Janeiro alegou perdas de aproximadamente R$ 1,6 bilhão, de forma imediata, e de cerca de R$ 27 bilhões até 2020.

A pandemia causada pelo COVID-19 com impacto no equíbrio das contas do Estado em montante ainda a ser estimado, gerando queda na atividade econômica, 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 resposta.
Ressalta-se que o contrato de antecipação da privatização da CEDAE tem seu vencimento 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 contratualmente 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 garantidora, 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.
Prorrogação do Regime de Recuperação Fiscal
A Secretaria do Tesouro Nacional está em negociação com o estado do Rio de Janeiro a atualização do Plano de Recuperação Fiscal e a apresentação de medidas de
ajustes complementares.
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07. AVALIAÇÃO DOS 3 ANOS DO RRF
O objetivo principal do Regime de Recuperação Fiscal é o equilíbrio das contas públicas. Pata tal, deve-se avaliar a sustentabilidade de sua política fiscal, ou seja, se o
Governo gera receita suficiente para fazer face a sua despesa, além de ser capaz de administrar sua dívida.
Nessa avaliação, além de se verificar a evolução dos indicadores fiscais nos 3 anos
iniciais do Regime, também são verificados os impactos das medidas de ajuste adotadas, além da ocorrência de descumprimento das vedações dispostas no art. 8º da LC no
159/2017.
Ademais, a avaliação traz a comparação entre o cenário do PRF no período inicial
do Regime e o cenário para o período de prorrogação.
Medidas de Ajuste
O gráfico a seguir mostra que foram previstos nesses 3 anos de Regime R$ 33,1 bilhões como resultado de medidas de ajuste acordadas quando da adesão do Estado ao
RRF. Considerando frustrações em medidas implementadas, medidas implementadas
parcialmente e medidas não implementadas verifica-se um valor a ser recuperado de R$
5,91 bilhões para que se mantenha o equilíbrio original acordado.
Além do valor a ser recuperado, duas medidas importantes estão previstas no Plano
para o período de prorrogação: a venda da folha no valor de R$ 1,77 bilhão em 2022 e a
venda das ações da Cedae em 2020. Essa última é importante medida para que o Estado
possa honrar o pagamento, em dezembro de 2020, da operação de crédito realizada em
12/2017.
Gráfico 21 – Valor Previsto, Realizado e a Recuperar das Medidas de
Ajuste (R$ milhão)

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria
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Violações às Vedações
O gráfico a seguir mostra o número de ocorrências de desrespeito às vedações ao
longo dos 3 anos do RRF. Para o cálculo foi considerado o momento da fase de representação de cada processo, pois nessa fase a violação já foi confirmada. Percebe-se que
o primeiro trimestre de 2020 abarcou grande parte das ocorrências, mas que elas vêm
caindo ao longo do ano.
Gráfico 22 – Ocorrência de desrespeito às vedações do art. 8º da LC
159/2017

Fonte: Processos SEI - União. Elaboração própria.

Indicadores de Resultado
O Resultado Primário é calculado pela diferença entre as receitas primárias e as
despesas primárias. Com previsão e realização deficitárias em 2017 e 2018, em 2019
houve superávit primário no valor de R$ 3,13 bilhões ante uma previsão de superávit de
R$ 55 milhões. O superávit colabora para a honra das obrigações financeiras assumidas
pelo Estado e sinaliza controle entre as receitas e despesas primárias.
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Gráfico 23 – Resultado Primário (em R$ milhão)

Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria.

O Resultado Nominal acima da linha previsto e realizado ao longo desses 3 anos de
Regime mostra a crescente deterioração das finanças do Estado causada pela suspensão
do pagamento das dívidas com a União e a honra de aval da União nas demais operações de crédito. A suspensão do pagamento das dívidas, principal benefício da LC no
159/2017 para que o Estado saísse da situação de insolvência em 2017, deveria ser alinhada com medidas de austeridade na despesa e receita de modo que o superávit fosse
suficiente para o pagamento da parcela mensal da dívida e o pagamento dos Restos a
Pagar.
Gráfico 23 – Resultado Nominal acima da linha (em R$ milhão)

Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria.
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O gráfico a seguir mostra o tamanho do desafio a ser enfrentado pelo Estado. Ao se
comparar o período inicial de 3 anos do PRF, em meio a muitas de dificuldades, inclusive por causa da pandemia, e os próximos 3 anos de prorrogação verifica-se que a
parcela da dívida a ser paga é 16 vezes maior do que no período inicial, sem considerar
o pagamento da operação de crédito da Cedae.
Gráfico 24 – Serviço da Dívida na primeira vigência do RRF e na prorrogação (em R$ bilhão)

Fonte: Siafe-Rio e PRF. Elaboração Própria.

Ainda em relação ao serviço da dívida, o gráfico a seguir mostra a parcela mensal
do pagamento da dívida nos dois períodos de vigência do RRF, também sem considerar
o pagamento da operação de crédito da Cedae.
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Gráfico 25 – Parcela mensal da dívida durante a primeira vigência do RRF
e o estimado para a prorrogação (em R$ milhão)

Fonte: Siafe-Rio e PRF. Elaboração Própria.

Além dos Restos a Pagar estarem acima do previsto no PRF, o Estado realizou inscrição de Restos a Pagar em 2017, 2018 e 2019, embora com tendência de queda.
Quadro 8 – Evolução dos Restos a Pagar
R$ milhão

Item

Inscrição de RP em 31/12 *
Estoque de RP em 31/12 **
Variação do estoque de RP
em relação ao exercício anterior

2016
Realizado

2017
Previsto
Realizado

2018
Previsto
Realizado

2019
Previsto
Realizado

13.141,8

0,0
7.638,2

11.689,4
19.978,3

0,0
3,2

7.631,9
18.144,4

1.405,6
1.505,3

3.911,3
18.060,5

-

-5.503,6

6.836,5

-7.635,0

-1.833,9

1.502,1

-83,9

Fonte: RREO e RGF do ERJ. Elaboração própria.

Por fim, fica claro que o Estado precisa buscar novas receitas e efetuar contenção
de despesas, além de propor novas medidas de ajuste para fazer face ao serviço da dívida a ser pago mensalmente durante a prorrogação do Regime.
É indispensável também a realização do leilão de Restos a Pagar, conforme previsto
no Plano.
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08. CONCLUSÃO
Em relação às medidas de ajuste, houve frustração, no acumulado de setembro de
2017 até agosto de 2020, de R$ 5,91 bilhões em relação ao projetado no Plano de Recuperação Fiscal.
No acumulado de janeiro a agosto de 2020, a Receita Corrente caiu 6% em relação
ao mesmo período de 2019, o que significa uma queda de R$ 3,4 bilhões. Já na comparação entre agosto de 2019 e agosto de 2020 a queda foi de 17,4%.
No acumulado de janeiro a agosto de 2020, a receita tributária foi de R$ 32,8 bilhões, 5% inferior que o mesmo período do exercício anterior. A queda de R$ 1,77 bilhão sinaliza que o auxílio emergencial da LC no 173/2020, no valor de R$ 1,82 bilhão
no período, compensou a perda da receita tributária.
A Despesa Corrente acumulada de janeiro a agosto de 2020 teve ligeira queda de
2,5% quando comparada a realizada no mesmo período do ano anterior.
A Despesa de Pessoal e Encargos Sociais foi de R$ 26,7 bilhões no acumulado do
ano entre janeiro e agosto de 2020, se mantendo estável em relação ao mesmo período
do ano anterior.
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.
Não foi identificada, no período analisado, a realização de saques em depósitos judiciais, conforme determina o inciso VI do §1º do art. 2º da LC nº 159/2017.
Ademais, o CSRRF não foi comunicado sobre a necessidade de exercer as atribuições 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.

Importante salientar que de acordo com o § 4° do art. 23 do Decreto n°
9.109, de 2017:
§ 4º As dificuldades encontradas pelos membros titulares dos Conselhos de Supervisão para exercer as competências previstas neste artigo constarão do relatório mensal, que será encaminhado ao Ministério da Fazenda.

Nesse sentido, a Coordenadora do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal encaminhou o OFÍCIO SEI Nº 247836/2020/ME no dia 02
de outubro de 2020 ao Senhor Secretário de Fazenda Estadual do Rio de Janeiro dispondo o seguinte:
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“Cumprimentando-o cordialmente, venho, respeitosamente, com
fulcro no art. 23 do Decreto federal nº 9.109/2017, solicitar providências no sentido de garantir a continuidade das atividades
exercidas pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, em especial, a publicação do relatório mensal de que
trata o inciso IV do art. 30 do Decreto n° 9.109, de 2017, conforme segue:
Art. 30. O Conselho de Supervisão se reunirá, em caráter ordinário, na última semana de cada mês,
quando:
I - consolidará os trabalhos realizados pelos seus
membros;
II - atualizará as projeções financeiras;
III - verificará o cumprimento das metas do Plano de
Recuperação;
IV - concluirá seu relatório mensal; e
V - programará as atividades do mês seguinte.

Ainda conforme o § 1º do art. 30 do Decreto n° 9.109:
§ 1° O representante do Estado no Conselho de Supervisão encaminhará aos outros membros do Conselho, até o vigésimo dia de cada mês, a minuta do relatório mensal previsto no inciso I do caput do art. 7º
da Lei Complementar nº 159, de 2017 , e as demais
informações necessárias para verificar o cumprimento das metas e atualizar as projeções do Plano de Recuperação.
§ 2º Os relatórios mensais serão elaborados com as
informações do último mês e serão encaminhados ao
Ministério da Fazenda e disponibilizados na página a
que se refere o inciso III do caput do art. 24 até o
quinto dia do mês subsequente ao de sua elaboração,
incluídos os votos dissidentes, se houver.

Ocorre que, em decorrência do Decreto n° 9.294 de 28 de fevereiro de 2018, os cargos do Conselho de Supervisão foram extintos no dia 06 de setembro de 2020 e todos os Conselheiros automaticamente exonerados.
Para sanar a questão foi editado o Decreto n° 10.499 de 18 de
setembro de 2020 remanejando novos cargos para compor o
Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal.
Adicionalmente, o estado do Rio de Janeiro encaminhou Ofício
GG n° 236/2020 em 1° de outubro de 2020 indicando a servidora Lúcia Léa Guimarães Tavares para compor o Conselho de
Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal.
Nesse sentido, até que se conclua os trâmites de efetiva nomeação, solicita-se providências do estado no sentido de garantir a
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publicação do relatório mensal e dar cumprimento ao disposto
no § 1° do art. 30 do Decreto n° 9.109, de 2017 da seguinte forma:
 Encaminhamento de minuta de relatório
mensal ao e-mail do Conselho de Supervisão
do Regime de Recuperação Fiscal
(csrrf@economia.gov.br) até o vigésimo dia
de cada mês conforme modelo anexo, a partir do dia 20 de outubro de 2020; e
 Indicação do responsável no Governo do estado do Rio de Janeiro por elaborar a minuta de relatório para que possamos comunicar
alterações, inclusões ou exclusões a serem
feitas no decorrer do mês.
Importante salientar que de acordo com o § 4° do art. 23 do Decreto n° 9.109, de 2017:
§ 4º As dificuldades encontradas pelos membros titulares dos Conselhos de Supervisão para exercer as
competências previstas neste artigo constarão do relatório mensal, que será encaminhado ao Ministério
da Fazenda.

Todos os Pareceres do Conselho se encontram disponíveis no Portal de Transparência Fiscal do estado do Rio de Janeiro, conforme indicação abaixo:
http://bit.ly/2khTMzX > Regime de Recuperação Fiscal
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ANEXO A – EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
I - Receitas
R$ Milhões
(I) AGOSTO
Previsto
RECEITAS CORRENTES (I)
Receitas Tributárias
ICMS
IPVA
ITCD
IRRF
Outras Receitas Tributárias
Receitas de Contribuições
Receitas Previdenciárias
Receitas Intraorçamentárias (a)
Outras Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Aplicações Financeiras (II)
Outras Receitas Patrimoniais
Transferências Correntes
Cota-Parte do FPE
Cota-Parte do IPI-Exp.
Royalties e Participações Especiais
Convênios
Outras Transferências Correntes
Demais Receitas Correntes
Dívida Ativa
Demais Intraorçamentária (b)
Diversas Receitas Correntes
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III) = (I - II- a - b)
RECEITAS DE CAPITAL (IV)
Operações de Crédito (V)
Amortização de Empréstimos (VI)
Alienação de Bens (VII)
Transferências de Capital
Convênios de Capital
Outras Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital Intraorçamentárias ( c )
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII - c)
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (IX) = (III + VIII)
RECEITA TOTAL (X) = (I + IV)

8.377,3
4.555,7
3.798,5
58,5
150,8
292,2
255,7
467,1
219,5
242,8
4,8
48,7
29,0
19,8
2.936,1
128,2
97,8
2.274,5
4,2
431,4
369,7
16,6
86,2
266,9
8.019,4
306,4
83,3
22,6
170,3
30,2
29,9
0,3
0,0
30,2
8.049,6
8.683,7

Acumulado 2020

Realizado
6.807,4
4.170,1
3.465,8
88,7
112,6
319,5
183,6
487,7
267,9
211,1
8,7
42,3
24,4
17,8
1.809,9
100,8
87,6
766,5
11,0
844,1
297,3
26,1
101,3
169,9
6.470,5
7,1
7,1
0,0
0,0
0,0
0,0
6.470,5
6.814,5

Previsto
60.191,9
38.490,9
30.169,4
3.134,5
1.001,1
2.140,6
2.045,4
3.736,5
1.756,3
1.942,0
38,2
372,7
231,9
140,8
14.798,3
1.075,9
690,6
9.616,5
59,9
3.355,5
2.793,4
128,2
529,9
2.135,3
57.488,1
2.453,2
666,7
180,4
1.361,2
244,9
241,8
3,2
0,0
244,9
57.733,1
62.645,1

Fonte: Siafe-Rio e PRF-RJ. Elaboração SUPOF/SEFAZ.
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Realizado
52.984,8
32.798,4
25.803,9
2.436,3
542,9
2.535,4
1.479,9
3.450,9
1.583,1
1.765,2
102,6
491,1
267,3
223,9
13.475,9
949,6
608,8
7.552,5
74,8
4.290,1
2.768,5
180,6
1.133,4
1.454,5
49.818,9
99,5
0,1
77,6
21,7
21,7
0,1
21,7
49.840,6
53.084,3

(II) ACUMULADO
(Jan.2017 a Ago. 2020)

Previsto
300.135,2
190.737,6
151.318,1
11.962,9
4.929,1
12.443,9
10.083,5
20.792,9
9.504,0
11.024,5
264,4
3.322,6
1.193,3
2.129,3
61.818,3
5.539,2
3.524,8
35.669,4
387,8
16.697,0
23.463,8
638,0
7.757,2
15.068,7
280.160,2
14.740,5
9.203,2
889,5
2.855,1
1.172,6
1.131,4
41,2
620,1
1.792,7
281.952,9
314.875,7

Realizado
299.862,4
183.377,4
144.565,5
10.959,4
3.850,4
14.350,4
9.651,7
23.013,9
9.125,8
12.999,0
889,1
4.400,7
1.666,6
2.734,1
68.248,1
5.345,5
3.251,7
41.493,4
533,8
17.623,7
20.822,3
1.782,0
9.585,7
9.454,6
275.434,8
7.346,7
3.456,3
582,0
1.960,1
269,3
114,2
155,2
620,1
458,9
889,5
276.324,2
307.209,2

(III) VIGÊNCIA DO PLANO
2017 a 2020
Realizado +
Previsto
Previsto
329.906,1
329.633,4
209.561,8
202.201,7
166.987,3
160.234,7
12.042,7
11.039,3
5.520,6
4.441,9
13.905,0
15.811,5
11.106,2
10.674,4
23.077,3
25.298,3
10.555,4
10.177,2
12.238,2
14.212,8
283,6
908,3
3.702,0
4.780,0
1.309,2
1.782,5
2.392,8
2.997,5
68.713,7
75.143,5
6.166,8
5.973,2
3.916,0
3.642,9
39.795,6
45.619,7
401,3
547,3
18.433,8
19.360,5
24.851,3
22.209,8
704,3
1.848,3
8.010,7
9.839,3
16.136,3
10.522,2
308.347,9
303.622,5
15.967,0
8.573,3
9.536,6
3.789,6
979,7
672,3
3.536,4
2.641,4
1.294,2
391,0
1.251,5
234,3
42,7
156,7
620,1
620,1
458,9
1.914,3
1.011,1
310.262,3
304.633,6
345.873,1
338.206,6

(IV) VIGÊNCIA DO PLANO
2017 a 2023
Realizado +
Previsto
Previsto
636.266,3
635.993,5
406.731,1
399.371,0
324.926,5
318.173,8
23.206,0
22.202,5
11.051,1
9.972,5
25.786,3
27.692,8
21.761,2
21.329,4
43.050,9
45.271,9
19.784,9
19.406,7
22.782,8
24.757,4
483,2
1.107,9
6.264,9
7.342,9
2.517,2
2.990,5
3.747,7
4.352,4
139.071,6
145.501,4
12.083,2
11.889,6
7.673,0
7.399,9
82.540,3
88.364,3
656,2
802,1
36.118,9
37.045,5
41.147,7
38.506,2
1.380,0
2.524,0
10.731,6
12.560,1
29.036,1
23.422,1
600.234,7
595.509,2
17.149,5
9.755,8
9.536,6
3.789,6
1.919,6
1.612,2
3.596,4
2.701,4
1.476,7
573,5
1.417,8
400,6
59,0
173,0
620,2
620,2
458,9
2.096,9
1.193,7
602.331,6
596.702,9
653.415,8
645.749,3

II - Despesas e Resultados
R$ Milhões
(I) AGOSTO
Previsto

Acumulado 2020

Realizado

Previsto

Realizado

DESPESAS CORRENTES (XI)
Pessoal e Encargos Sociais
Ativo
Inativos e Pensionistas
Outras Despesas com Pessoal
Juros e Encargos da Dívida (XII)
Outras Despesas Correntes
Transferências Constitucionais e Legais
Transferências Voluntárias e Discricionárias
Demais Despesas Correntes
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIII) = (XI - XII)
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)
Investimentos
Inversões Financeiras
Concessão de Empréstimos (XV)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVI)
Demais Inversões Financeiras
Amortização da Dívida (XVII)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XVIII) = (XIV - XV - XVI - XVII)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIX)
RESERVA DO RPPS (XX)
Despesa Intraorçamentária (d)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXI) = (XIII + XVIII + XIX + XX - d)
DESPESA TOTAL (XXII) = (XI + XIV)

6.914,5
3.908,8
2.031,8
1.498,3
378,7
143,3
2.862,3
1.453,7
46,4
1.362,2
6.771,1
246,1
122,1
2,4
0,9
1,6
121,6
123,7
329,0
6.565,8
7.160,6

5.736,7
3.249,1
1.911,7
1.319,6
17,8
7,7
2.480,0
1.449,3
36,1
994,5
5.729,0
107,0
71,1
6,7
6,7
29,1
77,8
285,9
5.521,0
5.843,7

56.667,4
31.270,8
16.254,8
11.986,3
3.029,7
204,5
25.192,2
13.659,9
371,2
11.161,1
56.463,0
1.338,3
976,7
19,4
6,9
12,6
342,1
989,3
2.471,9
54.980,3
58.005,7

RESULTADO PRIMÁRIO FISCAL (XXXVIII) = (IX - XXI)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (XXXV) = (X - XXII)

1.483,7
1.523,2

949,6
970,8

2.752,7
4.639,4

Fonte: Siafe-Rio e PRF-RJ. Elaboração SUPOF/SEFAZ.
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49.418,3
26.724,9
15.006,4
11.286,1
432,4
159,0
22.534,4
11.790,1
461,7
10.282,6
49.259,3
732,6
393,4
13,5
6,8
6,7
325,6
400,2
2.845,4
46.814,2
50.150,9
3.026,4 2.933,4

(II) ACUMULADO
(Jan.2017 a Ago. 2020)

Previsto
301.652,3
156.974,5
86.623,2
66.462,7
3.888,7
1.739,7
142.938,1
66.222,2
1.888,0
74.827,9
299.912,6
9.724,3
6.564,4
105,2
37,2
68,1
3.054,7
6.632,5
16.981,7
289.563,4
311.376,6
7.610,5 3.499,1

Realizado
296.568,8
155.235,2
83.332,6
68.558,3
3.344,4
1.305,4
140.028,2
64.215,3
6.611,2
69.201,8
295.263,4
6.619,0
3.833,5
297,8
10,6
287,2
2.487,8
4.120,6
22.681,6
276.931,4
303.187,8
607,2 4.021,4

(III) VIGÊNCIA DO PLANO
2017 a 2020
Realizado +
Previsto
Previsto
332.410,5
327.327,0
174.250,9
172.511,6
94.750,6
91.460,0
74.096,9
76.192,4
5.403,5
4.859,2
3.271,3
2.837,0
154.888,3
151.978,4
72.450,2
70.443,2
2.073,6
6.796,8
80.364,5
74.738,4
329.139,3
324.490,1
11.625,1
8.519,8
7.052,8
4.321,8
114,9
307,5
40,6
14,0
74,3
293,5
4.457,4
3.890,5
7.127,1
4.615,3
18.449,0
24.148,9
317.817,4
305.185,4
344.035,7
335.846,9
7.555,1 1.837,5

551,8
2.359,8 -

(IV) VIGÊNCIA DO PLANO
2017 a 2023
Realizado +
Previsto
Previsto
617.117,4
612.033,9
315.031,5
313.292,2
169.457,5
166.166,9
137.825,5
139.921,1
7.748,5
7.204,2
22.844,1
22.409,9
279.241,7
276.331,9
140.974,6
138.967,7
4.007,4
8.730,5
134.259,7
128.633,6
594.273,2
589.624,0
36.590,3
33.485,0
10.518,0
7.787,1
204,2
396,8
72,1
45,5
132,1
351,2
25.868,0
25.301,1
10.650,1
8.138,3
31.714,4
37.414,3
573.208,9
560.577,0
653.707,6
645.518,8
29.122,6
291,8

36.125,9
230,5

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 abrangidos pela medida, segundo o regime de competência. Contudo, no relatório de acompanhamento 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 aplicação das alíquotas efetivas que passaram a incidir sobre a arrecadação das empresas afetadas 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 benefícios), 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 relatório enviado pela área técnica, “verifica-se que a partir de abril houve volume de entradas 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
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2. Revisão do Preço Mínimo do Petróleo
(Anexo 20 do PRF-RJ)
Descrição: Revisão pela ANP da nova metodologia de formulação do Preço Mínimo 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 agosto/2020 foi de R$ 135 milhões, totalizando R$
2,83 bilhões arrecadados desde a sua implementação.

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.
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3. Auditoria Previdenciária (Anexo 26 do PRF-RJ)
Descrição: Realização de auditoria nas bases de dados previdenciários, com vistas a
identificar pagamentos considerados irregulares.
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 reduzido 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 convencimento de gestores públicos à exposição de suas bases de dados”.
No mês de agosto, cerca de R$ 2 milhões foram economizados em decorrência do
cruzamento realizado entre os dados da folha de beneficiários do RIOPREVIDÊNCIA e
a base de dados da Corregedoria do Tribunal de Justiça fluminense.
Como pode ser visto no gráfico abaixo, a realização da medida está abaixo do previsto no Plano de Recuperação Fiscal.

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.
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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) permitir ao contribuinte se regularizar em momento próximo ao fato gerador do crédito tributário, tornando a cobrança devida mais eficaz; e (iii) direcionar a atuação fiscal, após a
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 atenção 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 (REFIS). Em novembro/2018, a arrecadação do REFIS foi de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, 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 proveniente das ações executadas por esta medida está abaixo do previsto no Plano de Recuperação Fiscal. Entretanto, tal fato se deve, em parte, ao fato de, a partir de dezembro/2018, estarem sendo apresentados apenas os resultados decorrentes do Sistema
DEVEC (Declaração do Valor de Aquisição da Energia Elétrica em Ambiente de Contratação Livre).
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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 informações 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 valores nominais, compatibilizando-se com o método utilizado nas projeções do cenáriobase do PRF-RJ. Por esse motivo, os valores, desde janeiro de 2018, foram alterados.
O impacto positivo na receita obtida por meio desta medida vem sendo impulsionado pelos setores de bebidas e energia elétrica.

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.
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6. Aumento das Alíquotas de Contribuição
Previdenciária (Anexo 25 do PRF-RJ)
Descrição: Aumento da Alíquota de Contribuição Previdenciária dos servidores públicos para 14%, e da alíquota patronal para 28%.
Histórico: A Lei Estadual nº 7.606, de 26/5/2017, alterou o art. 35-A da Lei Estadual nº 3.189/1999, ao majorar as alíquotas de contribuição previdenciária dos Planos Financeiro 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 atraso (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 pequena 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 implementação da medida gerou uma frustração acumulada de R$ 282,9 milhões. Em setembro/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 liminar, 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 Financeiro do Regime Próprio da Previdência Social do Estado, a partir do mês de novembro/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 previsto no Plano de Recuperação Fiscal, o que se deve em grande parte ao atraso na implementação da medida.

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.
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7. Revisão do REPETRO (Anexo 22 do PRF-RJ)
Descrição: O REPETRO é o regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás
natural.
Histórico: Em 5/2/2018, foi publicado o Decreto de adesão do ERJ ao regime aduaneiro 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 aplicadas 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 poderia 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 previsto no Plano de Recuperação Fiscal, o que se deve, em grande medida, ao adiantamento do cronograma de implantação de novas plataformas no estado em exercícios anteriores.

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.
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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 cálculo 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 natural fixada pela Resolução supracitada foi incluída na Agenda Regulatória 2017-2018,
com data de publicação programada para agosto de 2018. Posteriormente, foram enviados ao CSRRF pela SEFAZ os acompanhamentos dos Planos de Trabalho dos meses de
agosto, setembro e outubro constando, desse último, a informação de que a ANP comunicou 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 Resolução ANP nº 40/2009 na Agenda Regulatória 2017-2018, tendo a ação, assim, sido excluída dessa Agenda. Em dezembro/2019 a Naturgy (controladora das distribuidoras
CEG e CEG-Rio) reiterou seu interesse em antecipar a prorrogação do contrato de concessão de distribuição do gás canalizado fluminense. Em maio/2020 a área técnica informou ter enviado ofício à Companhia estabelecendo prazo de 60 dias para que apresentasse 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 subinvestimentos 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 ambiente de incertezas, incrementadas pela crise econômica que impacta o Rio de Janeiro.
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Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.
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9. Reestruturação Administrativa
(Anexo 27 do PRF-RJ - RESERVADO)
Descrição: A reestruturação administrativa tem como escopo a extinção ou a concessão de uso à iniciativa privada dos serviços de empresas públicas e sociedades de
economia mista.
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 operação de crédito no valor de R$ 200 milhões a ser realizada em 15/06/2018. Com a finalidade 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 concretizassem até 30/4/2018. A segunda reunião dessa Comissão, marcada para o mês de janeiro, com os diretores das estatais, somente ocorreu em uma delas, que apresentou a primeira versão de seu Plano de Desestatização, o qual fora remetido para validação da
Comissão Diretora do PED, restando identificado pela Comissão a complexidade relacionada 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 limitações 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.
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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 Declaração de Comercialidade do campo fora estipulada para dezembro de 2017. Ainda
em novembro de 2017 houve a declaração de comercialidade do Campo de Mero (situado no bloco de Libra), iniciando-se a fase desenvolvimento da produção, com a realização de Testes de Longa Duração (TLDs), passando a apresentar impactos positivos de
arrecadação antes do cronograma previsto no PRF-RJ. Entretanto, no ano de 2020 a
arrecadação esperada supera a efetiva, como pode ser visto no gráfico abaixo.

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.
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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 007320397.2017.8.19.0000, 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 Procuradoria 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.
Como pode ser visto no gráfico abaixo, a arrecadação proveniente desta medida está acima do previsto no Plano de Recuperação Fiscal.

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.

54

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 medida.
Como pode ser visto no gráfico abaixo, a arrecadação oriunda desta medida está
bastante abaixo do previsto no Plano de Recuperação Fiscal, não se tendo obtido nenhuma nova receita no exercício de 2020.

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.
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13. Reforma das Pensões (Anexo 13 do PRF-RJ)
Descrição: Alteração no que couber das regras previdenciárias adotadas pelo Regime 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 supera o previsto no Plano de Recuperação Fiscal.

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 proveniente 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., publicado 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.
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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 companhia. Em 12 de junho de 2017, o Estado do Rio de Janeiro assinou o Acordo de Cooperação 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 estruturação de projetos de desestatização. Foi publicado em 28/11/17 o contrato de ressarcimento entre o RJ e o BNDES, para contratação de empresa especializada em modelagem. Em 26/01/18 foi realizada reunião de kickoff do projeto, com a participação do
consórcio FATOR/CONCREMAT/VG&P - SANEAMENTO RIO DE JANEIRO (contratado em 02/02/2018, pelo prazo máximo de 24 meses pelo BNDES), BNDES e CEDAE, 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
prestados aos usuários pela empresa CEDAE, após a desestatização da mesma. O consórcio 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.
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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 resultado 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.
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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 concessionárias estão avaliando junto aos seus Conselhos de Administração se há interesse na antecipação 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°
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, informando 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 antecipação da prorrogação dos contratos de concessão. Entretanto, as concessionárias decidiram contratar uma consultoria técnica externa especializada, com o objetivo de elaborar uma avaliação detalhada que permita identificar as condições para a referida antecipação, no prazo de 90 dias. Em Ofício enviado em junho à Casa Civil, as concessionárias manifestaram interesse em continuar na prestação do serviço, mas apontaram a
existência de incertezas sobre parâmetros regulatórios que dificultam a avaliação financeira, 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 elucidar 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 distribuição do gás canalizado fluminense. Em maio/2020, data do último relatório de atualização encaminhado a este CSRRF, a área técnica informou ter enviado ofício à Companhia 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 outorgas, entre novembro e dezembro de 2017.
Medida ainda não realizada.
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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 recebido ofício do Vice-Presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado
do Rio de Janeiro – DETRO com relatório e cronograma de atividades, cujo início depende de revogação da liminar deferida no processo judicial nº 007867343.2016.8.19.0001, que impede o prosseguimento do processo licitatório. O Conselho
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 cronograma 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, autorizando 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 Transbrasil. Foram realizadas reuniões entre SETRANS e Prefeitura do Rio, onde ficou esclarecido 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 concessão, 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 extinguido. Em outubro foi recebida a resposta ao Ofício SEI nº 32/2018/CSRRF-MF com a
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informação de que novos estudos seriam elaborados pela FGV e que as projeções estavam mantidas. Em janeiro de 2019 foi informado que o cronograma anterior havia se
tornado inexequível. Os relatórios subsequentes vêm relatando reuniões entre as equipes
da SETRANS, DETRO e FGV, para revisão de edital e de temas estratégicos.
Previsão de Impacto: A medida foi planejada para gerar receitas nos meses de outubro a dezembro do exercício de 2018, no valor de R$ 142,2 milhões cada.
Medida ainda não implementada.
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6. Securitização da Dívida
(Anexo 24 do PRF-RJ)
Descrição: Cessão dos direitos creditórios consistentes no fluxo financeiro decorrente 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
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