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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Fazenda 

Conselho de Supervisão de Regime de Recuperação Fiscal
 
 

RESOLUÇÃO CSRRF Nº 40, DE 05 DE MARÇO DE 2021.

 

 

RESOLUÇÃO Nº 40 DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DO REGIME DE RECUPERAÇÃO
FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 05 DE MARÇO DE 2021.

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 março de 2021,
resolve:

Art. 1° Aprovar o relatório de monitoramento do Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro
referente ao mês de janeiro de 2021 na forma do documento anexo.

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

Rio de Janeiro, 05 de março de 2021; 199º da Independência e 132º da República.

 

Membros do Conselho de Supervisão

Sarah Tarsila Araújo Andreozzi

Paulo Roberto Pinheiro Dias Pereira

Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto Pinheiro Dias Pereira, Conselheiro(a), em
05/03/2021, às 19:07, 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 Araújo Andreozzi, Coordenador(a) do
Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, em 05/03/2021, às 19:09, 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�ps://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14114256
e o código CRC 1C991249.
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01. DESTAQUES 
 

 

• Frustração de medidas de ajuste fiscal: - R$ 7,5 bilhões 

• Receita corrente acumulada: R$ 7,6 bilhões (-5,4% no ano) 

• Receita tributária acumulada: R$ 5,7 bilhões (-5,7% no ano) 

• Despesa com Pessoal Ativo acumulada: R$ 2,2 bilhões (+13,1% no ano)  

• Despesa com Inativos e Pensionistas: R$ 1,0 bilhão (-16,5% no ano)  

• Estoque de Restos a Pagar: R$ 14,4 bilhões até dez/20 (-20,2% no ano)  

• Honras de Garantias da União acumulada: R$ 22,5 bilhões (abr/16 a dez/20)  

• Riscos I: Lei dos Royalties: -R$ 7,7 bilhões até 2025 
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02. 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. 

 

Ressalta-se que o primeiro período de vigência do Regime de Recuperação Fis-

cal do estado do Rio de Janeiro estava previsto para vigorar de setembro de 2017 a agosto 

de 2020, com possível prorrogação por mais três anos, nos termos do § 2º do art. 2º, da 

Lei Complementar nº 159/2017.  

Contudo, a União tomou conhecimento, por meio do Ofício eletrônico nº 

20026/2020, da decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal 

Federal (art. 13, VIII, do RISTF), nos autos da ACO n° 3.457/RJ.  

Na ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, o estado do Rio de 

Janeiro pediu em face da União, por meio da qual se requer, em síntese:  

(a) A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos artigos 294 e 

300 do CPC, para determinar à União, antes de sua anuência, a obrigação de fazer con-

substanciada na manutenção do Estado do Rio de Janeiro no Regime de Recuperação 

Fiscal, com o efeito retroativo assegurado pelo TCU, desde 05/09/2020, assegurados to-

dos os direitos e obrigações a ele inerentes, em especial: 

 a. vedação de cômputo de encargos de inadimplência, no lugar de encargos de 

adimplência nas ações em que por lei o Estado foi obrigado a renunciar ao direito (sic) 

no qual se fundam, 

 b. proibição de execução de garantias e contragarantias, inclusive a prevista no 

Contrato de Contragarantia nº 030/2017/PGFN/CAF, empregando a tais obrigações o tra-

tamento previsto nos artigos 9º e 17 da LC 159, ou equivalente no regime para o qual o 

Estado aderir ou migrar (PLP 101, aguardando sanção), segundo as condições nele 
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previstas, de modo que fiquem abarcados nas contas gráficas neles referidas e os valores 

não pagos nos contratos administrados (sic) pela STN ou que não tenham as contragaran-

tias executadas, nos termos ora requeridos, sejam capitalizados de acordo com os encar-

gos financeiros de normalidade, previstos originalmente nos seus contratos;  

c. vedação de inscrição do Estado do Rio de Janeiro no CAUC ou nos cadastros 

de inadimplentes quanto à inobservância das obrigações ora referidas;  

d. que a liminar vigore até a primeira das hipóteses a seguir descritas: 

(a) o julgamento do mérito da presente ação; ou,  

(b) o fim da vigência do acordo a que estiver vinculado o Estado, seja o 

da LC 159/17, seja o do PLP 101/20; (...)  

e. Em sede definitiva, no mérito, que seja julgado procedente o presente pedido 

para condenar a União à obrigação de fazer, no caso, determinando-lhe que proceda à 

prorrogação do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro pelo prazo 

previsto na Lei 159/2017, ou seja, no caso de estar enquadrado no regime da citada Lei, 

por mais 36 meses, ou, na hipótese de migrar ou aderir para o regime instituído pelo PLP 

101/20, pendente de sanção presidencial, pelo prazo máximo que ele estipular, mantidos, 

em quaisquer das hipóteses, os direitos e obrigações que lhes são inerentes, com efeitos 

retroativos a 05/09/2020; 

Conforme o parecer de força executória n. 00255/2020/SGCT/AGU (PRO-

CESSO JUDICIAL: 0111869-78.2020.1.00.0000): 

“Cumpre informar que o Min. Luiz Fux deferiu a liminar, sem ter rechaçado 

expressamente quaisquer dos pedidos formulados pelo Estado do Rio de Janeiro a título 

de tutela provisória de urgência (item "a" e subitens "a", "b", "c" e "d" do tópico "VI" da 

petição inicial - fls. 29 e 30).” 

Assim, em prosseguimento aos trabalhos de monitoramento da execução do 

Plano de Recuperação Fiscal associado aos dados encaminhados pela Secretaria de Fa-

zenda do estado do Rio de Janeiro, este CSRRF apresenta o relatório de acompanhamento 

mensal referente ao mês de janeiro de 2021.  
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 03. ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE 

AJUSTE 

 

O Regime de Recuperação Fiscal é composto por: 

• Metas fiscais 

• Medidas de ajuste fiscal 

• Vedações  

Assim, considerando o total de medidas, tanto pontuais como de caráter conti-

nuado, o Plano de Recuperação Fiscal previa um ajuste fiscal de aproximadamente R$ 

33,6 bilhões, de setembro de 2017 a janeiro de 2021. Contudo, o ajuste total obtido por 

meio da execução de tais medidas foi de cerca de R$ 26,1 bilhões, acumulando uma 

frustração de aproximadamente R$ 7,5 bilhões em relação ao que havia sido inicial-

mente previsto para o período. 

Cumpre observar que este Conselho solicitou, reiteradamente, que o estado do 

Rio de Janeiro apresentasse reforços ou novas medidas de ajuste fiscal que pudessem 

substituir as medidas que não seriam executadas (Anexo D) ou que a execução estivesse 

abaixo do previsto, porém, somente após as tratativas para a prorrogação estão sendo 

formuladas novas propostas de reforço e alteração de medidas do PRF-RJ. 

O detalhamento das medidas de ajuste fiscal consta nos anexos. 
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 04. ACOMPANHAMENTO DAS VEDAÇÕES 

 

A Lei Complementar nº 159/2017, em seu art. 8º, impõe diversas vedações aos 

entes que se submetem ao Regime de Recuperação Fiscal, sendo atribuição do CSRRF 

monitorar a observância de tais regras e, eventualmente, havendo alguma evidência de 

seu descumprimento, averiguar a sua ocorrência e providenciar as medidas previstas pela 

legislação. 

Assim, 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 finan-

ceiros 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 finan-

ceiros do descumprimento.  

O Conselho, ao longo do Regime de Recuperação Fiscal, abriu 128 processos 

com apuração de indícios de violação ao Regime de Recuperação Fiscal desde 2017 con-

forme quadro abaixo:  

Quadro 1 – Apuração de Violações ao art. 8º da LC 159/2017 

 

 

PROCESSO ASSUNTO STATUS ESTÁGIO OBSERVAÇÃO

INCISO 

ART 8º 

LC 

159/2017

12105.100028/2017-11 Incentivos fiscais - Lei  das armas de fogo Arquivado Representação Apuração não violação IX

12105.100414/2018-86 Lei 7.898/18 - Aumento do Piso Regional Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ I

12105.100439/2018-80 Nomeações DEGASE 2018 Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ IV

12105.100530/2018-03 Contratação de Temporários SEEDUC Arquivado Conhecimento Ordem judicial IV

12105.100606/2018-92 Nomeação 96 Papiloscopistas Arquivado Conhecimento Apuração não violação IV

12105.100629/2018-05 Reajuste de Servidores - Poderes Arquivado Representação Apuração não violação I

12105.100743/2018-27 Nomeação de 13 professores da UEZO Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ IV

12105.100781/2018-80 Despesa com Cargos em Comissão em 2018 Arquivado Representação Apuração não violação VI

12105.100802/2018-67
Benefício Fiscal - LCE nº 182 - Concessão de 

anistia fiscal Arquivado Conhecimento Apuração não violação IX

12105.100851/2018-08 Auxílio - VR INEA Arquivado Representação Revogação do ato VI

12105.100864/2018-79 Nomeações técnicos UERJ Arquivado Conhecimento Apuração não violação IV

12105.100045/2019-11 Auxílio- VR CEASA Arquivado Representação Revogação do ato VI

12105.100046/2019-57 Auxílio- Aux. Transp. CEPERJ Arquivado Conhecimento Apuração não violação VI

12105.100047/2019-00 Auxílio- Aux. Saúde CODIN Arquivado Conhecimento Revogação do ato VI

12105.100048/2019-46 Auxílio- Aux. Transp. DETRAN Arquivado Compensação Apuração não violação VI

12105.100049/2019-91 Auxílio- Aux. Transp. DPGE Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ VI

12105.100050/2019-15 Auxílio- VR EMATER Arquivado Conhecimento Apuração não violação VI

12105.100051/2019-60 Auxílio- VR EMOP Arquivado Conhecimento Apuração não violação VI
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PROCESSO ASSUNTO STATUS ESTÁGIO OBSERVAÇÃO

INCISO 

ART 8º 

LC 

159/2017

12105.100052/2019-12 Auxílio- VR Rioprevidência Arquivado Representação Retornou ao valor VI

12105.100053/2019-59 Auxílio- Aux. Saúde RIOTRILHOS Arquivado Conhecimento Apuração não violação VI

12105.100054/2019-01 Auxílio- Aux. Pessoal SEAP Arquivado Conhecimento Apuração não violação VI

12105.100055/2019-48 Auxílio- VR SEGOV Arquivado Conhecimento Apuração não violação VI

12105.100056/2019-92 Auxílio- Aux. Saúde FES/IVB Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ VI

12105.100057/2019-37 Progressão IEEA - Lei nº 8.245 Arquivado Representação Não implementado I e III

12105.100058/2019-81 Concurso de serventuários da DPGE Arquivado Conhecimento Apuração não violação IV e V

12105.100059/2019-26 Dedicação exclusiva da UERJ - Lei nº 8.267 Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ VI

12105.100061/2019-03 Auxílio- Aux. Transp. FISED - PM Arquivado Compensação Apuração não violação VI

12105.100062/2019-40 Auxílio- Aux. Transp. FUNARJ Arquivado Conhecimento Apuração não violação VI

12105.100082/2019-11 Auxílio- Aux. Transp. Fiscais Renda SEFAZ Arquivado Conhecimento Apuração não violação VI

12105.100097/2019-89 Auxílio- Aux. Transp. UERJ Arquivado Compensação Apuração não violação VI

12105.100148/2019-72 Alteração Lei BUI para teto INSS Arquivado Representação Apuração não violação VIII

12105.100162/2019-76
Gastos com publicidade e propaganda - 

ALERJ Arquivado Representação Apuração não violação X

12105.100167/2019-07
Gastos com publicidade e propaganda - 

CEASA Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ X

12105.100169/2019-98 Gastos com publicidade e propaganda - UERJ
Arquivado Conhecimento Apuração não violação X

12105.100170/2019-12
Gastos com publicidade e propaganda - 

CECIERJ Arquivado Conhecimento Apuração não violação X

12105.100171/2019-67
Gastos com publicidade e propaganda - 

JUCERJA Arquivado Conhecimento Apuração não violação X

12105.100178/2019-89 Gastos com publicidade e propaganda - PGE Arquivado Representação Apuração não violação X

12105.100184/2019-36 Publicidade e Propaganda - SEEDUC Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ X

12105.100191/2019-38 Publicidade e propaganda - Fundação Saúde Arquivado Representação Apuração não violação X

12105.100194/2019-71 Publicidade e Propaganda - FIA Arquivado Representação Apuração não violação X

12105.100195/2019-16
Gastos com publicidade e propaganda - 

SETUR Arquivado Conhecimento Apuração não violação X

12105.100195/2019-16
Gastos com publicidade e propaganda - 

SEINFRA Arquivado Representação Apuração não violação X

12105.100197/2019-13
Gastos com publicidade e propaganda - 

LOTERJ Arquivado Conhecimento Apuração não violação X

12105.100198/2019-50
Gastos com publicidade e propaganda - 

SEAPPA Arquivado Representação Apuração não violação X

12105.100199/2019-02
Gastos com publicidade e propaganda - 

DETRAN Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ X

12105.100452/2019-10 Auxílio- VR UEZO Arquivado Conhecimento Revogação da portaria IV

12105.100484/2019-15 Piso Regional 2019 - Lei nº 8.315 Arquivado Conhecimento Apuração não violação I

12105.100564/2019-71 Nomeação de serventuários do TJRJ Arquivado Conhecimento Apuração não violação IV

12105.100681/2019-34
Nomeações de 166 candidatos papiloscopistas 

SEPOL em 2019 Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ IV

12105.100708/2019-99 RAS SEAP Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ IV

12105.100711/2019-11 Nomeação de professores SEEDUC Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ IV

12105.100871/2019-51 Auxílio - VR DER Arquivado Compensação Apuração não vioalção VI

12105.100933/2019-25 Auxílio - Aux. Educação e alimentação ALERJ
Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ VI

12105.100952/2019-51

Benefício Fiscal - Lei nº 8.502 - concessão de 

anistia fiscal a empresas em recuperação 

judicial Arquivado Compensação Não implementado IX

12105.100973/2019-77
Transformação de 1 cargo em 89 -  Anexado 

ao 12105.100228/2020-61 Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ II

12105.100979/2019-44 Auxílio - Diversos TJRJ Aberto Compensação Compensação apresentada pelo ERJ VI

12105.100980/2019-79 Auxílio - Diversos MPRJ Arquivado Representação Compensação apresentada pelo ERJ VI

12105.100987/2019-91
Transformação de 1 cargo em 75 - Anexado 

ao 12105.100228/2020-61 Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ II

12105.100989/2019-80 Auxílio - Aux. Saúde e Educação do PGE Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ VI

12105.100990/2019-12
Auxílio - Aux. Saúde e Alimentação 

FUNESBOM Arquivado Compensação Apuração não violação VI

12105.100991/2019-59 Auxílio - VR FAF Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ VI

12105.100992/2019-01 Auxílio - VR SEAP Arquivado Conhecimento Apuração não violação VI

12105.101066/2019-45 Auxílio - VT CECIERJ Arquivado Representação Revogação do ato VI
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PROCESSO ASSUNTO STATUS ESTÁGIO OBSERVAÇÃO

INCISO 

ART 8º 

LC 

159/2017

12105.101148/2019-90 RAS PEOp Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ IV

12105.101149/2019-34
Transformação de 2 cargos em 178 - Anexado 

ao 12105.100228/2020-61 Arquivado Conhecimento Compensação apresentada pelo ERJ II

12105.101150/2019-69
Contratação de temporários da Fundação 

Saúde Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ IV

12105.101153/2019-01 Concurso Polícia Cívil 864 vagas Arquivado Conhecimento Apuração não violação V

12105.101156/2019-36
PL 1461/2019 evolução funcional servidores 

TJ/RJ Arquivado Compensação Apuração não violação III

12105.101177/2019-51
Transformação de 1 cargo em 89 v2 - 

Anexado ao 12105.100228/2020-61 Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ II

12105.101178/2019-04
Transformação de 1 cargo em 70 - Anexado 

ao 12105.100228/2020-61 Arquivado Representação Compensação apresentada pelo ERJ II

12105.101216/2019-11
Transformação de 1 cargo em 89 v3 - 

Anexado ao 12105.100228/2020-61 Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ II

12105.101218/2019-18 PP institucional no Globo Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ X

12105.101220/2019-89
Transformação de cargos - Reestruturação da 

SES - 12105.100228/2020-61 Sobrestado Compensação Arquivado temporariamente II

12600.125434/2019-50 RAS PMERJ / PCERJ Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ IV

12105.100073/2020-63
Publicidade e propaganda - Subsecretaria de 

Comunicação Social Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ X

12105.100074/2020-16 Publicidade e Propaganda - INEA Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ X

12105.100075/2020-52 Publicidade e Propaganda - CECIERJ Arquivado Conhecimento Apuração não violação X

12105.100076/2020-05 Publicidade e Propaganda - SUDERJ Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ X

12105.100077/2020-41 Publicidade e Propaganda - FAETEC Arquivado Representação Apuração não violação X

12105.100078/2020-96 Publicidade e Propaganda - TCE/RJ Arquivado Conhecimento Apuração não violação X

12105.100080/2020-65 Publicidade e Propaganda - SETUR Arquivado Conhecimento Apuração não violação X

12105.100081/2020-18 Publicidade e Propaganda - UERJ Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ X

12105.100082/2020-54 Publicidade e Propaganda - LOTERJ Arquivado Conhecimento Apuração não violação X

12105.100083/2020-07 Publicidade e Propaganda - TURISRIO Arquivado Conhecimento Apuração não violação X

12105.100084/2020-43 Publicidade e Propaganda - TJ/RJ Arquivado Representação Apuração não violação X

12105.100085/2020-98 Publicidade e Propaganda - Teatro Municipal Arquivado Representação Apuração não violação X

12105.100129/2020-80 RAS BMERJ Arquivado Compensação Benefício não implementado IV

12105.100143/2020-83
Benefício fiscal - Usinas de Geração de Energia 

Elétrica Arquivado Representação Sustou os efeitos do Decreto IX

12105.100147/2020-61
Transformação de cargos - SECCG - 

Anexado ao 12105.100228/2020-61 Arquivado Representação Compensação apresentada pelo ERJ II

12105.100148/2020-14

Transformação de cargos - SECCG para Sec. 

Extraordinária - Anexado ao 

12105.100228/2020-61 Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ IV

12105.100153/2020-19 Gratificação por Lotação Prioritária (GLP) Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ IV

12105.100228/2020-61 Despesa Pessoal - Executivo (GEE) Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ I. II, III e IV

12105.100276/2020-50
Transformação de cargos - PRODERJ - 

Anexado ao 12105.100228/2020-61
Arquivado Conhecimento Compensação apresentada pelo ERJ

II e IV

12105.100335/2020-90 UENF - Majoração de Auxílio Arquivado Conhecimento Apuração não violação VI

12105.100369/2020-84 Admissão no Corpo de Bombeiros Arquivado Representação Apuração não violação IV

12105.100466/2020-77 Isenção de tarifas no transporte coletivo Acomp. Esp. Representação Não implementado. Em observação VI

12105.100530/2020-10
Isenção de pedágio para servidores da saúde e 

segurança Acomp. Esp. Conhecimento Não implementado. Em observação VI

12105.100538/2020-86 Benefício fiscal - setor metalmecânico Acomp. Esp. Representação Não implementado. Em observação IX

12105.100542/2020-44

Transformação de cargos SES_Secretaria 

Extraordinária - Anexado ao 

12105.100228/2020-61 Sobrestado Representação Arquivado temporariamente VI

12105.100573/2020-03

Transformação de cargos - Secretaria 

Extraordinária em Brasília - - Anexado ao 

12105.100228/2020-61 Sobrestado

Representação

Arquivado temporariamente II

12105.100616/2020-42 Pensão 100% para beneficiários Arquivado Representação Apuração não violação VII

12105.100621/2020-55
Auxílio para ressarcimento de despesa para o 

desenvolvimento e aplicação do ensino remoto
Arquivado Representação Não implementado

VI

12105.100626/2020-88
Benefícios fiscais para empresas de forma 

permanente Acomp. Esp. Representação Não implementado. Em observação IX
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Fonte: SEI-ME. Elaboração Própria. 
  

PROCESSO ASSUNTO STATUS ESTÁGIO OBSERVAÇÃO

INCISO 

ART 8º 

LC 

159/2017

12105.100682/2020-12 Incentivos fiscais (joalherias) Arquivado Compensação Compensação apresentada pelo ERJ IX

12105.100683/2020-67 Incentivos fiscais (importação) Arquivado Representação Não implementado IX

12105.100827/2020-85
Progressão Funcional dos servidores do 

DETRAN Arquivado Conhecimento Não implementado VII

12105.100922/2020-89 Concurso público - Oficial PM Arquivado Conhecimento Apuração não violação V, VII

12105.100923/2020-23 Convocação - Soldado PM Aberto Compensação Arquivado temporariamente IV

12105.100999/2020-59 Processo seletivo simplificado/Fundação Saúde Sobrestado Compensação Arquivado temporariamente VI

12105.101019/2020-35 Progressão de Especialista em Políticas Públicas
Arquivado Conhecimento Apuração não violação I

12105.101037/2020-17
Regime Diferenciado de Tributação (setor 

atacadista) Sobrestado Conhecimento Arquivado temporariamente IX

12105.101147/2020-89 Progressão funcional UEZO Arquivado Conhecimento Apuração não violação VII

12105.101249/2020-02 Incentivos fiscais - óleo diesel marítimo Sobrestado Conhecimento Arquivado temporariamente IX

12105.101300/2020-78 Convocação de candidatos - SEAP Sobrestado Conhecimento Arquivado temporariamente IV

12105.101301/2020-12 Autorização Concurso Público - PCERJ Arquivado Conhecimento Apuração não violação V

12105.101467/2020-39
Resolução SEPM nº 871/2020 - Convocação de 

inativos PM Aberto Conhecimento Em análise VI

12105.100004/2021-31
Lei nº 9152/2020 - Programa de acolhimento 

crianças e adolescentes Aberto Conhecimento Prazo 05/03 VII

12105.100006/2021-20 Nomeação Professor Docente - SEEDUC Aberto Conhecimento Em análise IV

12105.100008/2021-19 Nomeação Professor UENF Aberto Conhecimento Prazo 17/02 IV

12105.100034/2021-47 Aumento salarial Governador Aberto Representação Prazo 05/03 I

12105.100120/2021-50 Implementação de GLP Aberto Conhecimento Em análise II

12105.100127/2021-71 Transformação de Cargos - IPEM Aberto Conhecimento Em análise III

12105.100128/2021-16 Termo Aditivo SEFAZ Aberto Representação Prazo 25/03 VIII

12105.100134/2021-73 Ampliação de jornada de trabalho SEEDUC Aberto Conhecimento Em análise IV

12105.100140/2021-21
Programa de Alimentação Escolar - Ampliação 

de valores Aberto Conhecimento Prazo 05/03 II

12105.100166/2021-79 Decreto nº 47.470  - transformação de cargos Aberto Conhecimento Prazo 04/03 IV

12105.100187/2021-94 Provimento cargo de professor UERJ Aberto Conhecimento Prazo 05/03 IV

12105.100189/2021-83 Extrato de Termo Aditivo - Casa Civil Aberto Conhecimento Em análise VIII
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05. EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS 

ORÇAMENTÁRIOS E FISCAIS 
 

DAS RECEITAS 

 

No gráfico abaixo, tem-se a evolução da Receita Corrente, mês a mês, de 2017 a 

2021.  

Gráfico 1 – Receitas Correntes (R$ milhões) 

 

 

Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria. Em valores constantes de janeiro de 2021. 
 

No mês de janeiro de 2021, o volume total de Receitas Correntes foi de cerca de 

R$ 7,6 bilhões, o que representou uma queda de 5,4%, em termos reais, comparativa-

mente a janeiro de 2020. 

O gráfico a seguir mostra o comportamento da arrecadação tributária ao longo 

dos meses, a partir do exercício de 2017. 
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Gráfico 2 – Receitas Tributárias (R$ milhões) 

 

 
 Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria. Em valores constantes de janeiro de 2021. 

 

Em janeiro de 2021, a arrecadação tributária foi de cerca de R$ 5,7 bilhões, o 

que representou uma queda de 5,7% em relação a janeiro de 2020, em valores constantes. 

Frisa-se que a receita de ICMS, em nov/20 e dez/20, performou de forma bastante satis-

fatória, com valores de R$ 5,17 bilhões e R$ 5,02 bilhões, respectivamente.  

Conforme a área responsável, o incremento da receita de ICMS foi devido, em 

novembro, ao Termo de Ajuste de Conduta Tributária- TACT celebrado entre o Estado e 

a Petrobras, possibilitado pela Lei 9.041/20, que internalizou Convênios ICMS aprovados 

pelo Conselho Nacional de Política Fazendária- Confaz.  
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Gráfico 3 – Receitas Patrimoniais (R$ milhões) 

 

 Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria. Em valores constantes de janeiro de 2021. 

 

As Receitas Patrimoniais somaram R$ 67,4 milhões em janeiro de 2021, o que 

representou um aumento de 73% ante janeiro de 2020. Frisa-se que as Receitas de Apli-

cações Financeiras foram de R$ 23,2 milhões no mesmo período, o que representa 34,4% 

da composição total das receitas patrimoniais. 
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Gráfico 4 – Transferências Correntes (R$ milhões) 

 

 
 Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria. Em valores constantes de janeiro de 2021. 
 

 

As Transferências Correntes registraram aumento de 4,1%, em termos reais, na 

comparação entre janeiro de 2021 e janeiro de 2020, somando R$ 1,1 bilhão nesse início 

de ano. 

Na mesma base de comparação, as receitas de Royalties & P.E. tiveram redução 

de 12,8%, totalizando R$ 396,4 milhões em janeiro de 2021. Esse valor representa 35,7% 

do total das transferências correntes. 
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Gráfico 5 – Demais Receitas Correntes (R$ milhões) 

 

 

Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria. Em valores constantes de janeiro de 2021. 

 

A rubrica Demais Receitas Correntes somou R$ 233,5 milhões em janeiro de 

2021, uma queda de 29,7% ante janeiro de 2020, em termos reais. A receita de Dívida 

Ativa do Estado, em janeiro de 2021, foi de R$ 22,7 milhões, o que representou 9,7% do 

total das demais receitas correntes. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

16 

 

 

DAS DESPESAS 

 

Gráfico 6 – Pessoal e Encargos Sociais (R$ milhões) 

 

 

Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria. Em valores constantes de janeiro de 2021. 

 

A despesa com Pessoal e Encargos Sociais foi de R$ 3,2 bilhões em janeiro de 

2021, um aumento de 1,8% na comparação com janeiro de 2020. 

A despesa com Pessoal Ativo foi de R$ 2,2 bilhões em janeiro de 2021, um au-

mento de 13,1% ante janeiro de 2020. Frisa-se que essa despesa representa 68,4% da 

despesa com pessoal e encargos sociais. 

A despesa com Inativos e Pensionistas foi de R$ 1,0 bilhão em janeiro de 2021, 

uma queda de 16,5% comparativamente a janeiro de 2020. Essa queda, conforme a área 

responsável, deve-se ao fato de o Decreto Nº. 47.887, que estabelece normas complemen-

tares de programação e execução de 2021, ter sido publicado apenas em 11 de fevereiro 

de 2021, o que comprometeu a execução do mês de janeiro.  
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Em janeiro de 2021, o grupo “Outras Despesas Correntes” teve execução de 

cerca de R$ 2,6 bilhões, uma queda de 16,4% em relação a janeiro de 2020. Chama aten-

ção o grupo “Demais Despesas Correntes”, que teve execução de R$ 367,7 milhões em 

jan/21, uma redução de 45,6% ante jan/20. 

 

Gráfico 7 – Outras Despesas Correntes (R$ milhões) 

 

Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria. Em valores constantes de janeiro de 2021. 

 

Cumpre assinalar que, em atendimento ao Decreto nº 47.005/2020, a Auditoria 

Geral do Estado (AGE), da Controladoria Geral do Estado (CGE), sinalizou que a repac-

tuação dos contratos selecionados, por amostragem, apresenta um potencial de economia 

de R$ 73,46 bilhões, considerando informações enviadas por 33 Unidades Gestoras 

(UGs) que compuseram o conjunto amostral utilizado para o levantamento. Esse valor, 

segundo a CGE, pode variar tanto pelas particularidades específicas de cada contrato, 

quanto pela análise e implementação efetiva de redução (ou não) da despesa pelas Uni-

dades Gestoras. O levantamento mostrou que 21 UGs indicaram um total de 158 contratos 

passíveis de serem foco de redução, suspensão ou distrato, revelando que algumas UGs 

não responderam, e as que responderam, algumas não o fizeram completamente. 



 

18 

 

No que diz respeito a despesas de capital executada em janeiro de 2021, a prin-

cipal conta responsável foi amortização da dívida, que alcançou um montante de R$ 82,8 

milhões (99,9% do total).  

 

Gráfico 8 – Despesas de Capital (R$ milhões) 

 

 

Fonte: Siafe-Rio. Elaboração Própria. Em valores constantes de janeiro de 2021. 

 

O quadro a seguir apresenta a evolução das quantidades de vínculos1 ativos de 

servidores do Poder Executivo (ressalva-se que este Conselho tem empreendido esforços 

para obter os dados detalhados dos demais Poderes e Órgãos Especiais), e dos valores da 

Despesa de Pessoal com ativos desse Poder. 

Vale lembrar que, de acordo com o art. 8 da Lei Complementar 159/2017, incisos 

IV e VI, são vedados, respectivamente, “a admissão ou a contratação de pessoal, a qual-

quer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem 

aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacância de cargo efetivo ou vitalício”; e “a 

criação ou a majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação 

 

1 Ressalva-se que pode haver mais de um vínculo para um mesmo servidor. 
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ou benefícios de qualquer natureza em favor de membros dos Poderes, do Ministério Pú-

blico ou da Defensoria Pública, de servidores e empregados públicos e de militares”. 

 

Quadro 2 – Pessoal do Poder Executivo 

 

 

 

Observa-se que, desde o início da vigência do PRF, o número de vínculos ati-

vos do Poder Executivo teve queda de quase 21,5 mil unidades, ou seja, 11,3% de redu-

ção, enquanto a referida despesa teve crescimento de R$ 13,6 milhões, a valores corren-

tes, ou aumento de 1,5%. Contudo, a preços constantes de janeiro de 2021 houve uma 

redução de 11,6% na despesa com pessoal ativo. 

Por sua vez, o número de cargos em comissão do Poder Executivo, considerando 

as administrações direta e indireta, passou de 13.971, em agosto de 2017, para 14.840, 

em janeiro de 2021. 

Ao analisar mais detalhadamente a despesa com Gratificação de Encargos Espe-

ciais – GEE (vide gráfico abaixo), percebe-se que houve crescimento expressivo no valor 

gasto com esta despesa discricionária nos últimos anos, o que se deve, em parte, ao au-

mento das concessões da Gratificação por Regime Adicional de Serviço aos quadros da 

Segurança Pública. 

O gráfico a seguir mostra, a valores constantes de janeiro de 2021, a evolução 

da execução da despesa com GEE de janeiro a dezembro dos exercícios 2017, 2018, 2019 

e 2020, sinalizando crescimento ao longo do período, de 1,0% (em 2018), 9,6% (em 2019) 

e 20,4% (em 2020), em relação ao ano de 2017. 

 

ago/17 Situação

Vínculos ativos do Poder 

Executivo
189,15 mil 167,68 mil

Despesa com pessoal ativo 

efetivo/concursado
R$ 906,8 milhões 920,4R$  milhões

Cargos em comissão 13.971

Fonte: SIG-RH. Elaboração própria

jan/21

14.840
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Gráfico 9 – Despesa com Gratificação de Encargos Especiais – GEE        

(R$ milhões) 

 

 
Fonte: Siafe-Rio e PRF-RJ. Elaboração Própria. Em valores constantes de janeiro de 2021. 

 

Já em relação ao valor das despesas com Inativos e Pensionistas, este se manteve 

estável na vigência do PRF-RJ. Cumpre ainda pontuar o significativo avanço no sentido 

de que, após esforços empreendidos por este CSRRF, juntamente à STN, acordou-se que, 

a partir de 2021, o Estado do Rio de Janeiro deverá passar a identificar separadamente os 

dados relativos à contribuição de cada um dos Poderes estaduais e dos órgãos especiais 

do estado (TCE-RJ, DPGE-RJ e MPERJ) na folha de Inativos, pois o estado fluminense 

atualmente ainda se encontra no grupo de entes que estariam na retaguarda destes ajustes, 

de acordo com levantamento realizado pela STN (vide figura abaixo).  
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Figura 1 – Estados e sua metodologia de apuração do Demonstrativo da 

Despesa com Pessoal (i.e., Poder Executivo inclui, ou não, as despesas com 

inativos e pensionistas de outros Poderes e Órgãos em sua apuração)

 
Fonte: Dados da Secretaria do Tesouro Nacional. Elaboração própria. 

 

Esta nova organização contábil representará um avanço importante para o es-

tado, pois, além de conferir maior transparência aos dados, permitirá futuramente realizar 

a apuração adequada do Demonstrativo de Despesas com Pessoal, de cada um dos Pode-

res e órgãos especiais, viabilizando a verificação dos limites de teto dispostos na LRF 

(LC nº 101/2000).  

Adicionalmente, para que o ERJ se adeque às regras da LRF, o TCE orientou 

que o estado se abstenha de contabilizar os Royalties do petróleo como Receitas de Ina-

tivos e Pensionistas com Recursos Vinculados, o que deve provocar alteração significa-

tiva dos índices de despesas com pessoal, proporcionalmente às receitas, evidenciando 

necessidade de ajustes. 
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Resultado Orçamentário (em relação ao estimado no PRF-RJ) 

 

O Resultado Orçamentário é obtido através da diferença entre as Receitas Orça-

mentárias deduzidas das Despesas Orçamentárias. 

O gráfico a seguir mostra que, no período de janeiro a dezembro, este resultado 

esteve acima do previsto nos exercícios de 2018 e 2019. O mesmo não ocorreu em 2020. 

De janeiro a dezembro, a realização orçamentária, apesar de superavitária, ficou aquém 

do estimado no PRF-RJ, no montante equivalente a R$ 672 milhões.  

 

Gráfico 10 – Resultado Orçamentário (R$ Bilhões) 

 

  
Fonte: Siafe-Rio e PRF-RJ. Elaboração Própria. 
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Restos a Pagar 

 

O estoque de Restos a Pagar demonstra as obrigações pendentes por parte da 

Administração, isto é, produtos e serviços recebidos pelo ente e ainda não pagos, tendo 

natureza distinta das operações de crédito contratadas. Dessa forma, o atual estoque de 

Restos a Pagar se reflete no relacionamento do Estado com seus fornecedores e poderá 

afetar o custo das compras governamentais.  

Cabe destacar que, apesar da meta de zerar novas inscrições de Restos a Pagar – 

RP, o Estado inscreveu R$ 7,63 bilhões em RP no exercício de 2018, em 2019 houve a 

inscrição de R$ 3,91 bilhões, quando o limite previsto era de R$ 1,41 bilhão, e em 2020 

a inscrição foi de R$ 3,62 bilhões para um limite acordado próximo de zero. 

 

Quadro 3 – Evolução dos Restos a Pagar 

 

 
Fonte: SIAFE-Rio. Elaboração própria. 

 

Paralelamente às novas inscrições de RP, verificou-se que houve pagamentos e 

cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores, uma vez que o estoque dimi-

nuiu nos primeiros anos de RRF passando de cerca de R$ 20,0 bilhões em 2017, para R$ 

18,1 bilhões em 2018 e 2019, e para R$ 14,4 bilhões em 2020, conforme gráfico a seguir.  

 

 

 

 

  

R$ milhão

2016

Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

Inscrição de RP em 31/12 * - 0,0 11.689,4 0,0 7.631,9 1.405,6 3.911,3 0,0 3.623,5

Estoque de RP em 31/12 ** 13.141,8 7.638,2 19.978,3 3,2 18.144,4 1.505,3 18.060,5 107,4 14.410,3

Variação do estoque de RP

em relação ao exercício anterior
- -5.503,6 6.836,5 -7.635,0 -1.833,9 1.502,1 -83,9 -1.397,9 -3.650,3

2020
Item

2017 2018 2019
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Gráfico 11 – Restos a Pagar – RP, por Exercício (R$ Bilhão) 

 

 
Fonte: SIAFE-Rio. Elaboração própria. 

 

Dívida Consolidada Líquida 

 

Em decorrência da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, o Estado do Rio 

de Janeiro teve o pagamento de suas dívidas com a União suspenso nos primeiros três 

anos de vigência do PRF, devendo ser retomado de forma gradual após este período.  
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Gráfico 12 – Dívida Consolidada Líquida e Relação DCL/RCL 

 

 
Fonte: SIAFE-Rio e RGF. Elaboração própria. 

 

Por relevante, nota-se que a suspensão dos pagamentos não suspende a contabi-

lização dos encargos da dívida, que se acumulam sobre o montante não quitado. Dessa 

forma, como mostra o gráfico acima, houve aumento do estoque da dívida, no montante 

de R$ 79,75 bilhões, entre os exercícios de 2016 e 2020.  

Na comparação entre agosto de 2020 e dezembro de 2020 houve elevação de 

cerca de R$ 5 bilhões. Conforme o estado do Rio de Janeiro, esse aumento da dívida deu-

se, prioritariamente, pelo acréscimo do estoque de precatórios no valor de R$ 1,06 bilhão, 

além de incorporação de juros dos contratos garantidos pela União e com a União, como 

o contrato da Lei nº 9.496/97 e BACEN/BANERJ, que juntos representaram um aumento 

de R$ 3,5 bilhões no período de setembro a dezembro de 2020. 
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Indicadores de Resultado 

 

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 resul-

tado, o gráfico a seguir apenas apresenta o Resultado Nominal realizado. 

Percebe-se deterioração no Resultado Nominal no exercício de 2020, depois de 

uma relativa melhora em 2019.  

 

Gráfico 13 – Resultado Nominal (abaixo da linha) – em R$ bilhão 

 

 
Fonte: SIAFE-Rio e RREO. Elaboração própria. 

 

 

Em vista desses resultados, observa-se que a suspensão do pagamento das dívi-

das, principal benefício da LC nº 159/2017, deveria estar alinhada com medidas de aus-

teridade fiscal, de modo que o superávit gerado fosse suficiente para amortização de dí-

vidas e quitação de Restos a Pagar.   

O Resultado Nominal acima da linha previsto e realizado ao longo desses 4 

anos de Regime mostra um déficit recorrente o que indica que o pagamento com juros 

compromete as finanças do Estado do Rio de Janeiro. 
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Gráfico 14 – Resultado Nominal (acima da linha)* - em R$ bilhão 

 

 
 

Fonte: SIAFE-Rio e RREO. Elaboração própria. 
* Em 2020, o valor realizado foi retirado do RREO, e nos anos anteriores, os valores realizados foram retirados da 
planilha do estado.  

 

O Resultado Primário acima da linha previsto e realizado ao longo desses 4 

anos de Regime mostra uma relativa melhora, com geração de superávit em 2019 e 2020. 

Isso sinaliza um controle maior entre as receitas e despesas primárias. 

 

Gráfico 15 – Resultado Primário (acima da linha) - em R$ bilhão 

 

 
 Fonte: SIAFE-Rio e RREO. Elaboração própria. 
* Em 2020, o valor realizado foi retirado do RREO, e nos anos anteriores, os valores realizados foram retirados da 
planilha do estado.  

  

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

2017 2018 2019 2020

R$ bi



 

28 

 

06. AVALIAÇÃO DE RISCOS FISCAIS 
 

Dentre os fatores que podem comprometer o ajuste para o alcance do equilíbrio 

almejado pelo PRF-RJ, permanecem como pontos de atenção: 

  

• o enfrentamento da pandemia causada pelo vírus COVID-19, com impacto 

no equíbrio das contas do Estado em montante ainda a ser estimado, gerando a 

possibilidade de queda na atividade econômica, com consequente redução na arrecadação 

de ICMS, e aumento da despesa referente ao seu combate; e 

• o 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. Em setembro de 2020, buscando evitar uma perda estimada de R$ 67,9 bilhões até 

2025, o estado do Rio de Janeiro se aproximou da tentativa de acordo proposto pelo estado 

do Espírito Santo, que implicaria em perda de arrecadação de aproximadamente R$ 7,7 

bilhões para o estado fluminense no período. 
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 07. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Honras de Garantias 

As Honras de Garantias, feitas pela União, acontecem quando um ente subnacional 

(mutuário) toma um empréstimo, garantido pela União, com uma instituição financeira 

(credor) e não quita essa dívida no prazo de vencimento. Nesse caso, específico, a União 

é quem honra a obrigação contratual. 

A seguir, pode-se verificar o histórico das Honras de Garantias feitas pela União aos 

entes subnacionais, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro, no período entre abril 

de 2016 e dezembro de 2020. 

Gráfico 16 – Evolução dos pagamentos acumulados feitos pela União 

para honrar dívidas garantidas (em R$ bilhões) 

 

Fonte: STN (https://garantias.tesouro.gov.br/honras/) 

 

https://garantias.tesouro.gov.br/honras/
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No caso do estado do Rio de Janeiro, a primeira vez em que a União precisou honrar 

o pagamento de uma dívida garantida por ela foi no dia 30/04/2016, quando o mencionado 

estado deixou de pagar uma parcela de R$ 30,2 milhões referente a um empréstimo junto 

à Agência Francesa de Desenvolvimento. 

A partir daí, o estado do Rio de Janeiro, em grave crise fiscal, não liquidou parcelas 

de vários de seus contratos de empréstimos garantidos pela União, obrigando o Tesouro 

Nacional a honrar essas dívidas junto aos credores do estado. Entre 30/04/2016 e 

31/12/2020, o Tesouro honrou R$ 22,5 bilhões aos credores do estado do Rio de Janeiro, 

o que representa 68% do montante total em garantias pagas pela União nesse período. 

Ressalte-se que, só com a instituição financeira BNP Paribas, o valor honrado foi de R$ 

4,4 bilhões. 

É importante mencionar que quando a União honra uma garantia contratual, ela pode 

executar a contragarantia, a fim de que o ente subnacional venha a ressarcir esse valor, 

contudo, o STF vem concedendo liminares suspendendo a execução de contragarantias. 

 

CEDAE 

O contrato de antecipação da privatização da CEDAE venceu em dezem-

bro/2020 e como o Estado do Rio de Janeiro não pagou o empréstimo houve a necessidade 

de a União, como garantidora, honrar o empréstimo junto à instituição financeira. 

Importante notar que, apesar das ações da CEDAE estarem consignadas em con-

tragarantia do próprio Contrato de Mútuo, de acordo com a Nota SEI nº 

246/2020/CAF/PGACFFS/PGFN-ME, de 13 de outubro de 2020, a Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional esclareceu que “o inadimplemento do devedor (Estado) não implica 

na automática apropriação das ações empenhadas pelo credor pignoratício (União) e, 

consequentemente, não vislumbramos a possibilidade de se cogitar, nestas condições, em 

federalização da companhia.”  

 

Reforma Previdenciária do Estado do RJ 

Ressalta-se que, apesar de já haver implementado alíquota previdenciária de 

14% para os servidores do Estado, com a aprovação da Emenda Constitucional n° 103, 

de 2019, o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro deveria encaminhar proposta de 
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reforma previdenciária à Assembleia Legislativa, com adequação às novas regras para 

idade mínima e tempo de contribuição. 

 

Saques em depósitos judiciais 

Conforme determina o inciso VI do §1º do art. 2º da LC nº 159/2017, não foi 

identificado, no período analisado, realização de saques em depósitos judiciais. 

 

Atribuições do Conselho de Supervisão 

No período em questão, este CSRRF também não foi comunicado sobre a neces-

sidade de exercer as atribuições previstas nos incisos IV, VII, XI, XII e XV do caput do 

art. 23.  

Contudo, no que tange ao previsto nos arts. 27 e 28 do Decreto nº 9.109/2017, a 

seguir reproduzidos: 

“Art. 27. Na hipótese de não adoção das providências necessárias à 

observância ao disposto na Lei Complementar nº 159, de 2017, o Gover-

nador do Estado será instado a compensar os efeitos financeiros da não 

observância das vedações do Regime de Recuperação Fiscal, no prazo de 

trinta dias. 

Art. 28. Na hipótese de inobservância ao prazo estabelecido no art. 

27, o Conselho de Supervisão elaborará e encaminhará ao Ministério da 

Fazenda parecer técnico, no qual opinará pela extinção do Regime de Re-

cuperação Fiscal nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 159, de 

2017, no prazo de quinze dias.” 

O estado do Rio de Janeiro indicou servidor para exercer o cargo transitório de 

Conselheiro, do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do 

Rio de Janeiro via Ofício GG n° 236/2020 em 01 de outubro de 2020. Entretanto, a no-

meação não foi aprovada, nos termos do Decreto nº 9.794, de 14 de maio de 2019.  

Dessa forma, o Ministério da Economia solicitou que o estado do Rio de Janeiro 

fizesse nova indicação de nome para compor o Conselho de Supervisão do Regime de 

Recuperação Fiscal em 18 de janeiro por meio do Ofício SEI Nº 13927/2021/ME. Con-

tudo até o fechamento deste relatório não houve manifestação do estado. 

Por relevante, observa-se que, de acordo com o § 2o do art. 6 da LC 159 a seguir 

reproduzido:   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp159.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp159.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp159.htm#art13
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“§ 2o A eventual ausência de nomeação de membros suplentes para o 

Conselho de Supervisão não impossibilita o seu funcionamento pleno, desde 

que todos os membros titulares estejam no pleno exercício de suas fun-

ções.”(grifos nossos) 

o Conselho, como uma das consequências da não indicação, fica impossibilitado 

de cobrar compensações financeiras ou de solicitar providências em decorrência das vio-

lações ocorridas no Regime de Recuperação Fiscal. 

Por fim, frisa-se que os Pareceres e Resoluções deste Conselho se encontram 

disponíveis no Portal de Transparência Fiscal do estado do Rio de Janeiro, no endereço: 

<http://bit.ly/2khTMzX>. 

  

http://bit.ly/2khTMzX
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08. CONCLUSÃO 

 

Em relação às medidas de ajuste (visando aumento de arrecadação ou corte de 

despesas), permanece frustração de resultados, no acumulado de setembro de 2017 até 

janeiro de 2021, de aproximadamente R$ 7,5 bilhões em relação ao projetado inicial-

mente no Plano de Recuperação Fiscal. 

Em janeiro de 2021, a arrecadação tributária foi de cerca de R$ 5,7 bilhões, o 

que representou uma queda de 5,7% em relação a janeiro de 2020, em valores constantes. 

Frisa-se que a receita de ICMS, em nov/20 e dez/20, performou de forma bastante satis-

fatória, com valores de R$ 5,17 bilhões e R$ 5,02 bilhões, respectivamente.  

A despesa com Pessoal Ativo foi de R$ 2,2 bilhões em janeiro de 2021, um au-

mento de 13,1% ante janeiro de 2020. Frisa-se que essa despesa representa 68,4% da 

despesa com pessoal e encargos sociais. 

A despesa com Inativos e Pensionistas foi de R$ 1,0 bilhão em janeiro de 2021, 

uma queda de 16,5% comparativamente a janeiro de 2020. 

O servidor indicado pelo estado do Rio de Janeiro para exercer o cargo transitó-

rio de Conselheiro do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Es-

tado do Rio de Janeiro não foi aprovado pelo Ministério da Economia, nos termos do 

Decreto nº 9.794, de 14 de maio de 2019. Embora o Ministério da Economia tenha soli-

citado nova indicação, até o fechamento deste relatório não houve manifestação do es-

tado, impossibilitando o Conselho, entre outras atribuições, de cobrar compensações fi-

nanceiras ou de solicitar providências em decorrência das violações ocorridas no Regime 

de Recuperação Fiscal. 
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 ANEXO A – EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

 
 

 

I - Receitas
R$ Milhões

Previsto Realizado var. (%) var. (R$) Previsto Realizado var. (%) var. (R$) Previsto Realizado Previsto
Realizado + 

Previsto
Previsto

Realizado + 

Previsto
RECEITAS CORRENTES (I) 8.219,3         7.546,1         -8% 673,2-        8.219,3         7.546,1         -8% 673,2-        338.125,4    339.427,1    425.463,0    426.764,7    636.266,3    637.567,9    

Receitas Tributárias 5.975,6         5.722,8         -4% 252,8-        5.975,6         5.722,8         -4% 252,8-        215.537,4    209.620,3    270.911,0    264.994,0    406.731,1    400.814,1    
ICMS 4.374,9         4.132,1         -6% 242,8-        4.374,9         4.132,1         -6% 242,8-        171.362,2    166.015,8    216.091,6    210.745,2    324.926,5    319.580,1    
IPVA 985,0            883,3            -10% 101,6-        985,0            883,3            -10% 101,6-        13.027,7      12.132,2      15.498,2      14.602,7      23.206,0      22.310,5      
ITCD 100,1            56,7               -43% 43,4-          100,1            56,7               -43% 43,4-          5.620,7         4.476,4         7.232,5         6.088,2         11.051,1      9.906,9         
IRRF 240,8            399,1            66% 158,3        240,8            399,1            66% 158,3        14.145,8      16.275,9      17.684,5      19.814,6      25.786,3      27.916,3      
Outras Receitas Tributárias 274,8            251,6            -8% 23,3-          274,8            251,6            -8% 23,3-          11.381,0      10.720,0      14.404,3      13.743,3      21.761,2      21.100,2      

Receitas de Contribuições 491,2            412,3            -16% 78,9-          491,2            412,3            -16% 78,9-          23.568,4      25.613,9      29.412,2      31.457,7      43.050,9      45.096,4      
Receitas Previdenciárias 229,9            173,5            -25% 56,4-          229,9            173,5            -25% 56,4-          10.785,3      10.403,4      13.498,5      13.116,6      19.784,9      19.403,0      
Receitas Intraorçamentárias (a) 256,2            227,8            -11% 28,4-          256,2            227,8            -11% 28,4-          12.494,4      14.254,5      15.568,3      17.328,5      22.782,8      24.542,9      
Outras Receitas de Contribuições 5,1                 11,0               114% 5,8            5,1                 11,0               114% 5,8            288,8            956,0            345,4            1.012,6         483,2            1.150,4         

Receita Patrimonial 51,7               67,4               30% 15,7          51,7               67,4               30% 15,7          3.753,7         4.611,4         4.490,9         5.348,6         6.264,9         7.122,6         
Receita de Aplicações Financeiras (II) 31,2               23,2               -25% 7,9-            31,2               23,2               -25% 7,9-            1.340,4         1.761,0         1.683,2         2.103,7         2.517,2         2.937,8         
Outras Receitas Patrimoniais 20,6               44,2               115% 23,6          20,6               44,2               115% 23,6          2.413,3         2.850,4         2.807,8         3.244,8         3.747,7         4.184,8         

Transferências Correntes 1.332,7         1.110,1         -17% 222,6-        1.332,7         1.110,1         -17% 222,6-        70.046,4      76.839,0      91.303,0      98.095,6      139.071,6    145.864,2    
Cota-Parte do FPE 149,4            157,0            5% 7,6            149,4            157,0            5% 7,6            6.316,2         6.011,8         7.998,2         7.693,8         12.083,2      11.778,8      
Cota-Parte do IPI-Exp. 73,0               124,7            71% 51,7          73,0               124,7            71% 51,7          3.989,0         3.862,1         5.079,0         4.952,0         7.673,0         7.546,1         
Royalties e Participações Especiais 646,6            396,4            -39% 250,2-        646,6            396,4            -39% 250,2-        40.442,2      46.150,0      53.837,6      59.545,3      82.540,3      88.248,1      
Convênios 15,0               11,4               -24% 3,6-            15,0               11,4               -24% 3,6-            416,3            596,1            480,2            660,0            656,2            836,0            
Outras Transferências Correntes 448,8            420,6            -6% 28,2-          448,8            420,6            -6% 28,2-          18.882,7      20.219,1      23.908,0      25.244,4      36.118,9      37.455,3      

Demais Receitas Correntes 368,2            233,5            -37% 134,6-        368,2            233,5            -37% 134,6-        25.219,5      22.742,5      29.345,8      26.868,8      41.147,7      38.670,7      
Dívida Ativa 13,1               22,7               74% 9,6            13,1               22,7               74% 9,6            717,4            1.926,7         913,5            2.122,8         1.380,0         2.589,3         
Demais Intraorçamentária (b) 68,1               63,8               -6% 4,3-            68,1               63,8               -6% 4,3-            8.078,9         10.399,6      8.852,9         11.173,7      10.731,6      13.052,3      
Diversas Receitas Correntes 286,9            147,0            -49% 139,9-        286,9            147,0            -49% 139,9-        16.423,2      10.416,1      19.579,4      13.572,3      29.036,1      23.029,1      

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III) = (I - II-  a - b) 7.863,8         7.231,2         -8% 632,6-        7.863,8         7.231,2         -8% 632,6-        316.211,8    312.835,6    399.358,6    395.982,4    600.234,7    596.858,5    
RECEITAS DE CAPITAL (IV) 30,5               6,3                 -79% 24,2-          30,5               6,3                 -79% 24,2-          15.997,5      7.424,5         16.334,5      7.761,4         17.149,5      8.576,5         

Operações de Crédito (V) -                   -                   - -              -                   -                   - -              9.536,6         3.456,3         9.536,6         3.456,3         9.536,6         3.456,3         
Amortização de Empréstimos (VI) 24,2               6,3                 -74% 17,9-          24,2               6,3                 -74% 17,9-          1.004,0         625,0            1.270,7         891,7            1.919,6         1.540,6         
Alienação de Bens (VII) 1,7                 -                   -100% 1,7-            1,7                 -                   -100% 1,7-            3.538,1         1.960,1         3.556,4         1.978,4         3.596,4         2.018,4         
Transferências de Capital 4,6                 -                   -100% 4,6-            4,6                 -                   -100% 4,6-            1.298,8         304,1            1.350,7         356,0            1.476,7         482,1            

Convênios de Capital 4,3                 -                   -100% 4,3-            4,3                 -                   -100% 4,3-            1.255,8         144,5            1.302,9         191,7            1.417,8         306,5            
Outras Transferências de Capital 0,3                 -                   -100% 0,3-            0,3                 -                   -100% 0,3-            43,0               159,6            47,7               164,4            59,0               175,6            

Outras Receitas de Capital 0,0                 -                   -100% 0,0-            0,0                 -                   -100% 0,0-            620,1            620,1            620,2            620,1            620,2            620,1            
Outras Receitas de Capital  Intraorçamentárias ( c ) -                   0,0                 - 0,0            -                   0,0                 - 0,0            -                   458,9            -                   458,9            -                   458,9            

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII - c) 4,6                 -                   -100% 4,6-            4,6                 -                   -100% 4,6-            1.918,9         924,3            1.970,8         976,2            2.096,9         1.102,2         
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (IX) = (III + VIII) 7.868,5         7.231,2         -8% 637,3-        7.868,5         7.231,2         -8% 637,3-        318.130,7    313.759,9    401.329,4    396.958,6    602.331,6    597.960,8    
RECEITA TOTAL  (X) = (I + IV) 8.249,8         7.552,4         -8% 697,5-        8.249,8         7.552,4         -8% 697,5-        354.123,0    346.851,6    441.797,5    434.526,1    653.415,8    646.144,4    

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

(I) JANEIRO Acumulado 2021
(II) ACUMULADO (III) VIGÊNCIA DO PLANO (IV) VIGÊNCIA DO PLANO

(Jan.2017 a Jan. 2021) 2017 a 2021 2017 a 2023
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II - Despesas e Resultados
R$ Milhões

Previsto Realizado var. (%) var. (R$) Previsto Realizado var. (%) var. (R$) Previsto Realizado Previsto
Realizado + 

Previsto
Previsto

Realizado + 

Previsto
DESPESAS CORRENTES (XI) 7.739,4         5.797,3         -25% 1.942,1-    7.739,4         5.797,3         -25% 1.942,1-    340.150,0    334.411,3    422.586,5    416.847,8    617.117,4    611.378,7    

Pessoal e Encargos Sociais 3.686,9         3.238,1         -12% 448,8-        3.686,9         3.238,1         -12% 448,8-        177.937,8    174.476,6    220.282,7    216.821,4    315.031,5    311.570,3    
Ativo 2.053,4         2.216,2         8% 162,8        2.053,4         2.216,2         8% 162,8        96.804,0      92.990,9      119.391,4    115.578,3    169.457,5    165.644,3    
Inativos e Pensionistas 1.568,3         1.012,0         -35% 556,3-        1.568,3         1.012,0         -35% 556,3-        75.665,2      77.785,1      94.706,1      96.826,0      137.825,5    139.945,5    
Outras Despesas com Pessoal 65,1               9,9                 -85% 55,3-          65,1               9,9                 -85% 55,3-          5.468,7         3.700,6         6.185,2         4.417,1         7.748,5         5.980,5         

Juros e Encargos da Dívida (XII) 225,4            -                   -100% 225,4-        225,4            -                   -100% 225,4-        3.496,7         1.531,7         8.541,2         6.576,3         22.844,1      20.879,2      
Outras Despesas Correntes 3.827,1         2.559,2         -33% 1.267,9-    3.827,1         2.559,2         -33% 1.267,9-    158.715,5    158.403,0    193.762,6    193.450,1    279.241,7    278.929,2    

Transferências Constitucionais e Legais 2.307,3         2.166,6         -6% 140,7-        2.307,3         2.166,6         -6% 140,7-        74.757,5      73.508,7      93.754,8      92.506,1      140.974,6    139.725,9    
Transferências Voluntárias e Discricionárias 49,9               25,0               -50% 24,9-          49,9               25,0               -50% 24,9-          2.123,5         8.274,9         2.672,2         8.823,6         4.007,4         10.158,8      
Demais Despesas Correntes 1.469,9         367,7            -75% 1.102,2-    1.469,9         367,7            -75% 1.102,2-    81.834,5      76.619,3      97.335,5      92.120,4      134.259,7    129.044,6    

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIII) = (XI - XII) 7.514,0         5.797,3         -23% 1.716,7-    7.514,0         5.797,3         -23% 1.716,7-    336.653,3    332.879,6    414.045,2    410.271,5    594.273,2    590.499,5    
DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 212,6            82,9               -61% 129,7-        212,6            82,9               -61% 129,7-        11.837,7      7.374,3         16.697,3      12.233,8      36.590,3      32.126,8      

Investimentos 95,8               0,1                 -100% 95,8-          95,8               0,1                 -100% 95,8-          7.148,6         4.297,9         8.202,8         5.352,1         10.518,0      7.667,4         
Inversões Financeiras 2,5                 -                   -100% 2,5-            2,5                 -                   -100% 2,5-            117,4            380,4            144,4            407,4            204,2            467,2            

Concessão de Empréstimos (XV) 0,9                 -                   -100% 0,9-            0,9                 -                   -100% 0,9-            41,5               74,3               51,0               83,8               72,1               105,0            
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVI) -                   -                   - -              -                   -                   - -              -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Demais Inversões Financeiras 1,6                 -                   -100% 1,6-            1,6                 -                   -100% 1,6-            75,9               306,1            93,4               323,6            132,1            362,3            

Amortização da Dívida (XVII) 114,3            82,8               -28% 31,5-          114,3            82,8               -28% 31,5-          4.571,7         2.695,9         8.350,1         6.474,3         25.868,0      23.992,2      
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XVIII) = (XIV - XV - XVI - XVII) 97,4               0,1                 -100% 97,3-          97,4               0,1                 -100% 97,3-          7.224,5         4.604,1         8.296,2         5.675,7         10.650,1      8.029,7         
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIX) -                   -                   - -              -                   -                   - -              -                   -                   -                   -                   -                   -                   
RESERVA DO RPPS (XX) -                   -                   - -              -                   -                   - -              -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Despesa Intraorçamentária (d) 324,3            298,0            -8% 26,3-          324,3            298,0            -8% 26,3-          18.773,3      24.744,5      22.621,3      28.592,5      31.714,4      37.685,6      
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXI) = (XIII + XVIII + XIX + XX - d) 7.287,1         5.499,4         -25% 1.787,7-    7.287,1         5.499,4         -25% 1.787,7-    325.104,5    312.968,2    399.720,1    387.583,8    573.208,9    561.072,6    
DESPESA TOTAL (XXII) = (XI + XIV) 7.952,0         5.880,3         -26% 2.071,8-    7.952,0         5.880,3         -26% 2.071,8-    351.987,7    341.785,6    439.283,7    429.081,6    653.707,6    643.505,5    

-                   -                   - -              -                   -                   - -              -                   -                   -                   -                   -                   -                   

RESULTADO PRIMÁRIO FISCAL (XXXVIII) = (IX - XXI) -                   -                   - -              -                   -                   - -              368.266,7    83.851,3      368.266,7    83.851,3      368.266,7    83.851,3      

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (XXXV) = (X - XXII) -                   -                   - -              -                   -                   - -              358.145,9    -                   358.145,9    -                   358.145,9    -                   

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

(I) JANEIRO Acumulado 2021
(II) ACUMULADO (III) VIGÊNCIA DO PLANO (IV) VIGÊNCIA DO PLANO

(Jan.2017 a Jan. 2021) 2017 a 2021 2017 a 2023
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ANEXO B - MEDIDAS DE CARÁTER CONTI-

NUADO 

 

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 efei-

tos 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 me-

dida, 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 efeti-

vas 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 mes-

mos 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 re-

dução, 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 re-

alizam em suas declarações.  

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

previsto no Plano de Recuperação Fiscal. 

 

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 arrecada-

ção de Royalties no mês de dezembro/2020 foi de R$ 135 milhões, totalizando R$ 3,37 

bilhões arrecadados desde a sua implementação até o encerramento de 2020. 

 
Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria. 

 

  



 

38 

 

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 im-

pacto 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 pro-

pondo 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 assi-

natura de termos de cooperação técnica devido à “dificuldade de convencimento de ges-

tores 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. 
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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 recupera-

ção. 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 rece-

beu o Ofício SEFAZ/SGAB Nº 508/2018, contendo nota técnica sobre o Programa Fa-

zendário 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 infor-

mou 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, após ter sido revista a metodologia de cálculo 

dos efeitos desta medida (cujos novos parâmetros ainda não foram apresentados a este 

CSRRF), o valor da arrecadação proveniente das ações executadas mostrou-se acima do 

previsto no Plano de Recuperação Fiscal.  
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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 informa-

ções acerca da viabilidade de individualizar os impactos provenientes da medida na arre-

cadação estadual do ICMS. No mês de maio/2018, a área técnica informou que foi alte-

rada a metodologia de cálculo do impacto, pois passaram a serem considerados valores 

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 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 pú-

blicos 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 Finan-

ceiro 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-RJ, e em alguns órgãos do Poder Execu-

tivo 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 obtivera 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 Recupera-

ção 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 pre-

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

mentação 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 importa-

ção 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 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 aplicadas 

nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, disciplinada pelo Con-

vênio 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 mu-

dança implicaria, na prática, em cobrança de impostos sobre a importação de equipamen-

tos 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. 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 Decla-

ração 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 arrecada-

ção antes do cronograma previsto no PRF-RJ.  

Entretanto, a partir de julho de 2020, a arrecadação prevista supera a efetiva, como 

pode ser visto no gráfico abaixo. 

 
Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria. 
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9. 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 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. 
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10. 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 Recupe-

ração Fiscal do Estado, no qual constam sugestões para a revisão desta medida. 

As estimativas sobre os valores a serem arrecadados nos exercícios 2019, 2020, 2021, 

2022 e 2023 tiveram por base o valor total do repasse devido pelo INSS ao Rioprevidên-

cia, que se dará na forma de dação de imóveis em pagamento, no valor global de R$ 184 

milhões. 

Como pode ser visto no gráfico abaixo, a arrecadação oriunda desta medida está 

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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11. 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 economia de despesas obtida por meio 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., publi-

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

zembro 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 compa-

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

ção 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 estrutu-

ração de projetos de desestatização. Foi publicado em 28/11/17 o contrato de ressarci-

mento 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 de 2020, iniciou-se a fase de elaboração do arranjo jurídico 

institucional, por meio do qual os serviços de saneamento poderão ser prestados aos usu-

ários pela empresa CEDAE, após a desestatização da mesma. O consórcio apresentou 

quatro estudos: Plano de Trabalho, Plano de Comunicação, Estudo de Demanda e Rela-

tório 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 dis-

ponível na página dedicada ao RRF/RJ no Portal de Transparência da SEFAZ/RJ.  

Previsão de Impacto: A medida tinha previsão de ingresso de recursos para dezembro 

de 2020. 

Foi publicado edital de concorrência internacional n° 01/2020 (PROCESSO n° 

120207/000707/2020) para a concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos 

de fornecimento de água e esgotamento sanitário e dos serviços complementares dos mu-

nicípios do estado do Rio de Janeiro.   

De acordo com o edital, o valor mínimo de OUTORGA FIXA a ser ofertado pelo 

LICITANTE, pela CONCESSÃO, será de: 

BLOCO 1: R$ 4.036.855.561,10 (quatro bilhões, trinta e seis milhões, oitocentos e 

cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais e dez centavos);  

BLOCO 2: R$ 3.172.208.314,37 (três bilhões, cento e setenta e dois milhões, duzen-

tos e oito mil, trezentos e quatorze reais e trinta e sete centavos);  

BLOCO 3: R$ 908.108.968,01 (novecentos e oito milhões, cento e oito mil, nove-

centos e sessenta e oito reais e um centavo);  
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BLOCO 4: R$ 2.503.249.157,43 (dois bilhões, quinhentos e três milhões, duzentos 

e quarenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos). 
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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$ 1,78 bilhão. 

Medida realizada no valor de R$ 1,32 bilhão, com frustração de R$ 123,7 milhões 

em relação à receita originalmente estimada. 
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ANEXO D - MEDIDAS NÃO IMPLEMENTADAS 
 

1. 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 justificassem 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 con-

trato de distribuição de gás natural canalizado algumas pendências deveriam ser resolvi-

das: (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 com-

preendido entre 2018 e 2022): a entender o impacto da revisão na tarifa de gás natural, a 

entender a metodologia de tratamento do saldo de sub investimentos elencados pela con-

sultoria 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. 

 

2. Reestruturação Administrativa 

(Anexo 27 do PRF-RJ - RESERVADO) 

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

são de uso à iniciativa privada dos serviços de empresas públicas e sociedades de econo-

mia mista. 

Histórico: A medida previa 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 pre-

vendo a concretização de quatro ações relacionadas à Reestruturação Administrativa até 

30/04/2018. A segunda reunião dessa Comissão, marcada para o mês de janeiro de 2018, 

com os diretores das estatais, somente ocorreu em uma delas com a apresentação da pri-

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

missão Diretora do PED, restando identificado pela Comissão a complexidade relacio-

nada 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, des-

tinados 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 pare-

cer da Procuradoria Geral do Estado opinando pela inconstitucionalidade de tal disposi-

tivo, 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 

 

3. 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 prorro-

gação 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 compa-

nhias 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 comuni-

caram, 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 consulto-

ria técnica externa especializada para, no prazo de 90 dias, elaborar uma avaliação deta-

lhada que permitisse identificar as condições para a referida antecipação. Em Ofício en-

viado em junho de 2018 à Casa Civil, as concessionárias manifestaram interesse em con-

tinuar na prestação do serviço, mas apontaram a existência de incertezas sobre parâmetros 

regulatórios que dificultavam a avaliação financeira, e solicitaram a criação de grupo de 

trabalho para tratar do marco regulatório, legal e econômico da atividade. Em novembro 
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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 grupo de trabalho 

para tratar das concessões e encaminhou para visto da PGE-RJ. 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 de 2019, a companhia 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, data do último rela-

tório de atualização encaminhado a este CSRRF, a área técnica informou ter enviado ofí-

cio à Companhia espanhola estabelecendo prazo de 60 dias para que apresentasse pro-

posta 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 não realizada. 

 

4. 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 depen-

dia de revogação da liminar deferida no processo judicial nº 0078673-43.2016.8.19.0001, 

que impedia o prosseguimento do processo licitatório. O Conselho solicitou à Secretaria 

de Estado de Transporte mais informações sobre o seu Plano de Trabalho, por meio do 

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, in-

terposto pelo governo do estado e DETRO, contra decisão que determinava a paralisação 

de todos os atos que implicassem no prosseguimento da licitação. Entendeu a 3ª Câmara 

Cível que tal decisão engessava o procedimento licitatório, autorizando o Estado a reali-

zar audiência pública, por se tratar de ato preliminar à publicação do Edital. Em junho a 

ASJUR/SETRANS aguardava a atualização dos estudos da FGV para concluir a análise 

e enviar à PGE-RJ. Os estudos teriam duração estimada de 90 dias e dependiam de aditivo 
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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 reuni-

ões entre SETRANS e Prefeitura do Rio, onde ficou esclarecido que a Prefeitura não tinha 

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 seriam 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 ocorreriam mais alterações no 

corredor do BRT. No mês de setembro, e não agosto como dito anteriormente, foi reali-

zada 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 docu-

mentação 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 informação de que novos estudos seriam ela-

borados pela FGV e que as projeções estavam mantidas. Em janeiro de 2019 foi infor-

mado 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 receita de R$776,6 milhões 

no período de set/17 a jan/21. 

Medida não implementada. 

 

5. 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 Pro-

pósito 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 SE-

FAZ, 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 
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retorno devido ao cenário macroeconômico nacional a medida seria descontinuada na 

atualização do PRF-RJ. 

Previsão de Impacto: A medida foi planejada para ter impacto de R$614,9 milhões. 

Medida não realizada.  

 

 

 

Por relevante, ressalta-se que a frustração devido a medidas não implementadas 

perfaz um total de R$ 3,96 bilhões. 
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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 

ERJ – Estado do Rio de Janeiro 

GEE – Gratificação de Encargos Especiais 

LC – Lei Complementar Federal 

LCE – Lei Complementar Estadual 

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

MDF – Manual de Demonstrativos Fiscais 

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 

RCL – Receita Corrente Líquida 

RP – Restos a Pagar 

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

Janeiro 

RRF – Regime de Recuperação Fiscal 

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

STN – Secretaria do Tesouro Nacional 

TCE-RJ – Tribunal de Contas 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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