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01. DESTAQUES
• Frustração de Medidas de Ajuste Fiscal: - R$ 8,2 bilhões
• Receita Corrente: R$ 31,5 bilhões (+5,6% no ano)
• Receita Tributária: R$ 21,2 bilhões (+8,1% no ano)
• Receita de ICMS: R$ 15,9 bilhões (+7,1% no ano)
• Receita de IPVA: R$ 2,2 bilhões (-0,03% no ano)
• Receita de Royalties e P.E.: R$ 3,7 bilhões (-15,9% no ano)
• Receita de Dívida Ativa: R$ 720,4 milhões (+688,5% no ano)

• Despesa Corrente: R$ 27,8 bilhões (+1,0% no ano)
• Despesa com Pessoal Ativo: R$ 7,1 bilhões (-4,8% no ano)
• Despesa com Inativos e Pensionistas: R$ 6,1 bilhões (-7,3% no ano)
• Despesa com Juros e Encargos da Dívida: R$ 788,0 milhões (+477,8% no ano)
• Previsão de RP para 31/12/2021: R$ 16,8 bilhões (+16,8% no ano)
• Honras de Garantias da União acumulada: R$ 23,1 bilhões (abr/16 a abr/21)
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02. INTRODUÇÃO
Este relatório tem como finalidade monitorar a evolução do PRF-RJ, sob quatro
aspectos:
I. execução das medidas de ajuste e seus impactos;
II. acompanhamento das vedações;
III.

modificação dos resultados orçamentários e fiscais; e

IV.

avaliação dos riscos fiscais.

Ressalta-se que o primeiro período de vigência do Regime de Recuperação Fiscal 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 consubstanciada 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 todos 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 tratamento previsto nos artigos 9º e 17 da LC 159, ou equivalente no regime para o qual o
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Estado aderir ou migrar (PLP 101, aguardando sanção), segundo as condições nele 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 contragarantias
executadas, nos termos ora requeridos, sejam capitalizados de acordo com os encargos
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 (PROCESSO 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).”
Em conformidade com o cronograma de renovação do Regime de Recuperação
Fiscal – RRF acordado com a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, o Estado do RJ,
por meio do Ofício SEFAZ/CARRF SEI Nº8/2021, formalizou o pedido de prorrogação
do Regime de Recuperação Fiscal.
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Observa-se, por relevante, que o PLP 101/20 culminou na edição da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, regulamentada pelo Decreto Federal nº
10.681, de 20 de abril de 2021.
Assim, em prosseguimento aos trabalhos de monitoramento da execução do
Plano de Recuperação Fiscal associado aos dados encaminhados pela Secretaria de Fazenda do estado do Rio de Janeiro, este CSRRF apresenta o relatório de acompanhamento
mensal referente ao mês de abril de 2021.
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03. ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE
AJUSTE
O Regime de Recuperação Fiscal é composto por:
•

Medidas de ajuste fiscal

•

Vedações

•

Metas fiscais

Assim, considerando o total de medidas, tanto pontuais como de caráter continuado, o Plano de Recuperação Fiscal previa um ajuste fiscal de aproximadamente R$
35,8 bilhões, de setembro de 2017 a abril de 2021. Contudo, o ajuste total obtido por
meio da execução de tais medidas foi de cerca de R$ 27,6 bilhões, acumulando uma
frustração de aproximadamente R$ 8,2 bilhões em relação ao que havia sido inicialmente 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 procura evidenciar os indícios de violação às regras do art. 8º da LC nº
159/2017 que tenham sido detectados pelo monitoramento do CSRRF; ii) representação,
na forma do art. 26 do Decreto Federal nº 9.109/2017, após ter sido comprovado o descumprimento de vedação; iii) compensação dos efeitos financeiros do descumprimento
que não tenha sido regularizado, na forma prevista pelo art. 27 do aludido decreto; e iv)
parecer pela extinção do Regime de Recuperação Fiscal, na forma do art. 28 do Decreto
nº 9.109/2017, caso o Estado não compense os efeitos financeiros do descumprimento.
O Conselho, ao longo do Regime de Recuperação Fiscal, abriu 131 processos
para apuração de indícios de violação ao Regime de Recuperação Fiscal desde 2017 conforme quadro abaixo:
Quadro 1 – Apuração de Violações ao art. 8º da LC 159/2017

PROCESSO
12105.100028/2017-11
12105.100414/2018-86
12105.100439/2018-80
12105.100530/2018-03
12105.100606/2018-92
12105.100629/2018-05
12105.100743/2018-27
12105.100781/2018-80
12105.100802/2018-67
12105.100851/2018-08
12105.100864/2018-79
12105.100045/2019-11
12105.100046/2019-57
12105.100047/2019-00
12105.100048/2019-46
12105.100049/2019-91
12105.100050/2019-15
12105.100051/2019-60

ASSUNTO
Incentivos fiscais - Lei das armas de fogo
Lei 7.898/18 - Aumento do Piso Regional
Nomeações DEGASE 2018
Contratação de Temporários SEEDUC
Nomeação 96 Papiloscopistas
Reajuste de Servidores - Poderes
Nomeação de 13 professores da UEZO
Despesa com Cargos em Comissão em 2018
Benefício Fiscal - LCE nº 182 - Concessão de
anistia fiscal
Auxílio - VR INEA
Nomeações técnicos UERJ
Auxílio- VR CEASA
Auxílio- Aux. Transp. CEPERJ
Auxílio- Aux. Saúde CODIN
Auxílio- Aux. Transp. DETRAN
Auxílio- Aux. Transp. DPGE
Auxílio- VR EMATER
Auxílio- VR EMOP
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STATUS

ESTÁGIO

OBSERVAÇÃO

INCISO
Art.8º
LCF
159/17

Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado

Representação
Compensação
Compensação
Conhecimento
Conhecimento
Representação
Compensação
Representação

Apuração não violação
Compensação apresentada pelo ERJ
Compensação apresentada pelo ERJ
Ordem judicial
Apuração não violação
Apuração não violação
Compensação apresentada pelo ERJ
Apuração não violação

IX
I
IV
IV
IV
I
IV
VI

Arquivado

Conhecimento

Apuração não violação

IX

Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado

Representação
Conhecimento
Representação
Conhecimento
Conhecimento
Compensação
Compensação
Conhecimento
Conhecimento

Revogação do ato
Apuração não violação
Revogação do ato
Apuração não violação
Revogação do ato
Apuração não violação
Compensação apresentada pelo ERJ
Apuração não violação
Apuração não violação

VI
IV
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
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PROCESSO

ASSUNTO

STATUS

ESTÁGIO

OBSERVAÇÃO

INCISO
Art.8º
LCF
159/17

12105.100052/2019-12
12105.100053/2019-59
12105.100054/2019-01
12105.100055/2019-48
12105.100056/2019-92
12105.100057/2019-37
12105.100058/2019-81
12105.100059/2019-26
12105.100061/2019-03
12105.100062/2019-40
12105.100082/2019-11
12105.100097/2019-89
12105.100148/2019-72
12105.100162/2019-76
12105.100167/2019-07
12105.100169/2019-98
12105.100170/2019-12
12105.100171/2019-67
12105.100178/2019-89
12105.100184/2019-36
12105.100191/2019-38
12105.100194/2019-71
12105.100195/2019-16
12105.100195/2019-16
12105.100197/2019-13
12105.100198/2019-50
12105.100199/2019-02
12105.100452/2019-10
12105.100484/2019-15
12105.100564/2019-71

Auxílio- VR Rioprevidência
Auxílio- Aux. Saúde RIOTRILHOS
Auxílio- Aux. Pessoal SEAP
Auxílio- VR SEGOV
Auxílio- Aux. Saúde FES/IVB
Progressão IEEA - Lei nº 8.245
Concurso de serventuários da DPGE
Dedicação exclusiva da UERJ - Lei nº 8.267
Auxílio- Aux. Transp. FISED - PM
Auxílio- Aux. Transp. FUNARJ
Auxílio- Aux. Transp. Fiscais Renda SEFAZ
Auxílio- Aux. Transp. UERJ
Alteração Lei BUI para teto INSS
Gastos com publicidade e propaganda - ALERJ
Gastos com publicidade e propaganda - CEASA
Gastos com publicidade e propaganda - UERJ
Gastos com publicidade e propaganda - CECIERJ
Gastos com publicidade e propaganda - JUCERJA
Gastos com publicidade e propaganda - PGE
Publicidade e Propaganda - SEEDUC
Publicidade e propaganda - Fundação Saúde
Publicidade e Propaganda - FIA
Gastos com publicidade e propaganda - SETUR
Gastos com publicidade e propaganda - SEINFRA
Gastos com publicidade e propaganda - LOTERJ
Gastos com publicidade e propaganda - SEAPPA
Gastos com publicidade e propaganda - DETRAN
Auxílio- VR UEZO
Piso Regional 2019 - Lei nº 8.315
Nomeação de serventuários do TJRJ

Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado

Representação
Conhecimento
Conhecimento
Conhecimento
Compensação
Representação
Conhecimento
Compensação
Compensação
Conhecimento
Conhecimento
Compensação
Representação
Representação
Compensação
Conhecimento
Conhecimento
Conhecimento
Representação
Compensação
Representação
Representação
Conhecimento
Representação
Conhecimento
Representação
Compensação
Conhecimento
Conhecimento
Conhecimento

Retornou ao valor
Apuração não violação
Apuração não violação
Apuração não violação
Compensação apresentada pelo ERJ
Não implementado
Apuração não violação
Compensação apresentada pelo ERJ
Apuração não violação
Apuração não violação
Apuração não violação
Apuração não violação
Apuração não violação
Apuração não violação
Compensação apresentada pelo ERJ
Apuração não violação
Apuração não violação
Apuração não violação
Apuração não violação
Compensação apresentada pelo ERJ
Apuração não violação
Apuração não violação
Apuração não violação
Apuração não violação
Apuração não violação
Apuração não violação
Compensação apresentada pelo ERJ
Revogação da portaria
Apuração não violação
Apuração não violação

VI
VI
VI
VI
VI
I e III
IV e V
VI
VI
VI
VI
VI
VIII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
IV
I
IV

12105.100681/2019-34

Nomeações de 166 candidatos papiloscopistas
SEPOL em 2019

Arquivado

Compensação

Compensação apresentada pelo ERJ

IV

Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado

Compensação
Compensação
Compensação
Compensação

Compensação apresentada pelo ERJ
Compensação apresentada pelo ERJ
Apuração não vioalção
Compensação apresentada pelo ERJ

IV
IV
VI
VI

Arquivado

Compensação

Não implementado

IX

Arquivado

Compensação

Compensação apresentada pelo ERJ

II

Aberto
Arquivado

Compensação
Compensação

Compensação apresentada pelo ERJ
Compensação apresentada pelo ERJ

VI
VI

Arquivado

Compensação

Compensação apresentada pelo ERJ

II

Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado

Compensação
Compensação
Compensação
Conhecimento
Representação
Compensação

Compensação apresentada pelo ERJ
Apuração não violação
Compensação apresentada pelo ERJ
Apuração não violação
Revogação do ato
Compensação apresentada pelo ERJ

VI
VI
VI
VI
VI
IV

Arquivado

Conhecimento

Compensação apresentada pelo ERJ

II

Arquivado
Arquivado
Arquivado

Compensação
Conhecimento
Compensação

Compensação apresentada pelo ERJ
Apuração não violação
Apuração não violação

IV
V
III

Arquivado

Compensação

Compensação apresentada pelo ERJ

II

Arquivado

Compensação

Compensação apresentada pelo ERJ

II

Arquivado

Compensação

Compensação apresentada pelo ERJ

II

Arquivado

Compensação

Compensação apresentada pelo ERJ

X

Sobrestado

Compensação

Arquivado temporariamente

II

Arquivado

Compensação

Compensação apresentada pelo ERJ

IV

Arquivado

Compensação

Compensação apresentada pelo ERJ

X

Arquivado
Arquivado

Compensação
Conhecimento

Compensação apresentada pelo ERJ
Apuração não violação

X
X

12105.100708/2019-99
12105.100711/2019-11
12105.100871/2019-51
12105.100933/2019-25
12105.100952/2019-51
12105.100973/2019-77
12105.100979/2019-44
12105.100980/2019-79
12105.100987/2019-91
12105.100989/2019-80
12105.100990/2019-12
12105.100991/2019-59
12105.100992/2019-01
12105.101066/2019-45
12105.101148/2019-90
12105.101149/2019-34
12105.101150/2019-69
12105.101153/2019-01
12105.101156/2019-36
12105.101177/2019-51
12105.101178/2019-04
12105.101216/2019-11
12105.101218/2019-18
12105.101220/2019-89
12600.125434/2019-50
12105.100073/2020-63
12105.100074/2020-16
12105.100075/2020-52

RAS SEAP
Nomeação de professores SEEDUC
Auxílio - VR DER
Auxílio - Aux. Educação e alimentação ALERJ
Benefício Fiscal - Lei nº 8.502 - concessão de anistia
fiscal a empresas em recuperação judicial
Transformação de 1 cargo em 89 - Anexado ao
12105.100228/2020-61
Auxílio - Diversos TJRJ
Auxílio - Diversos MPRJ
Transformação de 1 cargo em 75 - Anexado ao
12105.100228/2020-61
Auxílio - Aux. Saúde e Educação do PGE
Auxílio - Aux. Saúde e Alimentação FUNESBOM
Auxílio - VR FAF
Auxílio - VR SEAP
Auxílio - VT CECIERJ
RAS PEOp
Transformação de 2 cargos em 178 - Anexado ao
12105.100228/2020-61
Contratação de temporários da Fundação Saúde
Concurso Polícia Cívil 864 vagas
PL 1461/2019 evolução funcional servidores TJ/RJ
Transformação de 1 cargo em 89 v2 - Anexado ao
12105.100228/2020-61
Transformação de 1 cargo em 70 - Anexado ao
12105.100228/2020-61
Transformação de 1 cargo em 89 v3 - Anexado ao
12105.100228/2020-61
PP institucional no Globo
Transformação de cargos - Reestruturação da SES 12105.100228/2020-61
RAS PMERJ / PCERJ
Publicidade e propaganda - Subsecretaria de
Comunicação Social
Publicidade e Propaganda - INEA
Publicidade e Propaganda - CECIERJ
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PROCESSO

ASSUNTO

STATUS

ESTÁGIO

OBSERVAÇÃO

INCISO
Art.8º
LCF
159/17

12105.100076/2020-05
12105.100077/2020-41
12105.100078/2020-96
12105.100080/2020-65
12105.100081/2020-18
12105.100082/2020-54
12105.100083/2020-07
12105.100084/2020-43
12105.100085/2020-98
12105.100129/2020-80

Publicidade e Propaganda - SUDERJ
Publicidade e Propaganda - FAETEC
Publicidade e Propaganda - TCE/RJ
Publicidade e Propaganda - SETUR
Publicidade e Propaganda - UERJ
Publicidade e Propaganda - LOTERJ
Publicidade e Propaganda - TURISRIO
Publicidade e Propaganda - TJ/RJ
Publicidade e Propaganda - Teatro Municipal
RAS BMERJ
Benefício fiscal - Usinas de Geração de Energia
Elétrica
Transformação de cargos - SECCG - Anexado ao
12105.100228/2020-61
Transformação de cargos - SECCG para Sec.
Extraordinária - Anexado ao 12105.100228/2020-61
Gratificação por Lotação Prioritária (GLP)
Despesa Pessoal - Executivo (GEE)
Transformação de cargos - PRODERJ - Anexado ao
12105.100228/2020-61
UENF - Majoração de Auxílio
Admissão no Corpo de Bombeiros
Isenção de tarifas no transporte coletivo
Isenção de pedágio para servidores da saúde e
segurança
Benefício fiscal - setor metalmecânico
Transformação de cargos SES_Secretaria
Extraordinária - Anexado ao 12105.100228/2020-61

Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado

Compensação
Representação
Conhecimento
Conhecimento
Compensação
Conhecimento
Conhecimento
Representação
Representação
Compensação

Compensação apresentada pelo ERJ
Apuração não violação
Apuração não violação
Apuração não violação
Compensação apresentada pelo ERJ
Apuração não violação
Apuração não violação
Apuração não violação
Apuração não violação
Benefício não implementado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
IV

Arquivado

Representação Sustou os efeitos do Decreto

IX

Arquivado

Representação Compensação apresentada pelo ERJ

II

Arquivado

Compensação

Compensação apresentada pelo ERJ

IV

Arquivado
Arquivado

Compensação
Compensação

Compensação apresentada pelo ERJ
Compensação apresentada pelo ERJ

IV
I. II, III e IV

Arquivado

Conhecimento

Compensação apresentada pelo ERJ

II e IV

12105.100143/2020-83
12105.100147/2020-61
12105.100148/2020-14
12105.100153/2020-19
12105.100228/2020-61
12105.100276/2020-50
12105.100335/2020-90
12105.100369/2020-84
12105.100466/2020-77
12105.100530/2020-10
12105.100538/2020-86
12105.100542/2020-44
12105.100573/2020-03

Arquivado
Arquivado
Acomp. Esp.

Conhecimento Apuração não violação
Representação Apuração não violação
Representação Não implementado. Em observação

VI
IV
VI

Acomp. Esp.

Conhecimento

Não implementado. Em observação

VI

Acomp. Esp.

Representação Não implementado. Em observação

IX

Sobrestado

Representação Arquivado temporariamente

VI

Transformação de cargos - Secretaria Extraordinária
Sobrestado
em Brasília - - Anexado ao 12105.100228/2020-61

Representação Arquivado temporariamente

II

12105.100616/2020-42 Pensão 100% para beneficiários
Auxílio para ressarcimento de despesa para o
12105.100621/2020-55
desenvolvimento e aplicação do ensino remoto
Benefícios fiscais para empresas de forma
12105.100626/2020-88
permanente
12105.100682/2020-12 Incentivos fiscais (joalherias)
12105.100683/2020-67 Incentivos fiscais (importação)
12105.100827/2020-85 Progressão Funcional dos servidores do DETRAN
12105.100922/2020-89 Concurso público - Oficial PM
12105.100923/2020-23 Convocação - Soldado PM
12105.100999/2020-59 Processo seletivo simplificado/Fundação Saúde
12105.101019/2020-35 Progressão de Especialista em Políticas Públicas
Regime Diferenciado de Tributação (setor
12105.101037/2020-17
atacadista)
12105.101147/2020-89 Progressão funcional UEZO
12105.101249/2020-02 Incentivos fiscais - óleo diesel marítimo
12105.101300/2020-78 Convocação de candidatos - SEAP
12105.101301/2020-12 Autorização Concurso Público - PCERJ
Resolução SEPM nº 871/2020 - Convocação de
12105.101467/2020-39
inativos PM
Lei nº 9152/2020 - Programa de acolhimento
12105.100004/2021-31
crianças e adolescentes
12105.100006/2021-20 Nomeação Professor Docente - SEEDUC
12105.100008/2021-19 Nomeação Professor UENF
12105.100034/2021-47 Aumento salarial Governador
Implementação de GLP - Anexado ao processo
12105.100120/2021-50
12105.100134/2021-73
12105.100127/2021-71 Transformação de Cargos - IPEM
12105.100128/2021-16 Termo Aditivo SEFAZ
12105.100134/2021-73 Ampliação de jornada de trabalho SEEDUC
Programa de Alimentação Escolar - Ampliação de
12105.100140/2021-21
valores
12105.100166/2021-79 Decreto nº 47.470 - transformação de cargos
12105.100187/2021-94 Provimento cargo de professor UERJ
12105.100189/2021-83 Extrato de Termo Aditivo - Casa Civil
12105.100226/2021-53 Reajuste auxílio-alimentação SEEDUC
12105.100248/2021-13 Auxílio Emergencial Estadual
12105.100573/2021-86 Auxílio alimentação - DEGASE

Arquivado

Representação Apuração não violação

VII

Arquivado

Representação Não implementado

VI

Acomp. Esp.

Representação Não implementado. Em observação

IX

Arquivado
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Aberto
Sobrestado
Arquivado

Compensação
Representação
Conhecimento
Conhecimento
Compensação
Compensação
Conhecimento

Compensação apresentada pelo ERJ
Não implementado
Não implementado
Apuração não violação
Arquivado temporariamente
Arquivado temporariamente
Apuração não violação

Sobrestado

Conhecimento

Arquivado temporariamente

IX

Arquivado
Arquivado
Sobrestado
Arquivado

Conhecimento
Conhecimento
Conhecimento
Conhecimento

Apuração não violação
Apuração não violação
Arquivado temporariamente
Apuração não violação

VII
IX
IV
V

Aberto

Conhecimento

Em análise

VI

Arquivado

Conhecimento

Apuração não violação

VII

Arquivado
Aberto
Aberto

Conhecimento
Compensação
Compensação

Apuração não violação
Prazo 10/06
Prazo 10/06

IV
IV
I

Aberto

Compensação

Prazo 10/06

II

Arquivado
Arquivado
Aberto

Conhecimento Apuração não violação
Representação Apuração não violação
Compensação Prazo 10/06

III
VIII
IV

Arquivado

Conhecimento

Apuração não violação

II

Arquivado
Aberto
Arquivado
Arquivado
Arquivado
Aberto

Conhecimento
Compensação
Conhecimento
Conhecimento
Conhecimento
Conhecimento

Apuração não violação
Prazo 10/06
Apuração não violação
Apuração não violação
Apuração não violação
Prazo 23/06

IV
IV
VIII
VI
VII
VI

Fonte: SEI-ME. Elaboração Própria.
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05.
EVOLUÇÃO
DOS
RESULTADOS
ORÇAMENTÁRIOS E FISCAIS
DAS RECEITAS

No gráfico abaixo, tem-se a evolução das Receitas Correntes, mês a mês, de 2017 a
2021.
Gráfico 1 – Receitas Correntes (R$ milhões)

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

No mês de abril de 2021, o volume total de Receitas Correntes foi de cerca de
R$ 7,8 bilhões, o que representou um aumento de 40,4%, em termos reais, comparativamente a abril de 2020. No acumulado entre janeiro e abril de 2021, as Receitas Correntes
foram R$ 31,5 bilhões, um crescimento de 5,6% na comparação com o mesmo período
do ano anterior.
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 abril de 2021.

Em abril de 2021, a arrecadação tributária foi de cerca de R$ 5,0 bilhões, o que
representou um aumento de 27,9% em relação a abril de 2020, em valores constantes. No
acumulado entre janeiro e abril de 2021, a receita tributária alcançou um montante de R$
21,2 bilhões, um aumento de 8,1% ante o mesmo período de 2020.
Já a Receita de ICMS somou cerca de R$ 15,9 bilhões no acumulado entre janeiro e abril de 2021, o que representa 74,8% do total da receita tributária do ano e um
aumento de 7,1% comparativamente ao mesmo período de 2020. Frisa-se que, de janeiro
a abril de 2021, a Receita de IPVA alcançou um valor de cerca de R$ 2,2 bilhões, o que
representa 10,6% do total da arrecadação tributária do ano e uma queda de 0,03% em
relação ao mesmo período de 2020.
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Gráfico 3 – Receitas Patrimoniais (R$ milhões)

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

As Receitas Patrimoniais registraram R$ 64,8 milhões em abril de 2021, o que
representou um aumento de 95,3% ante abril de 2020. No acumulado entre janeiro e abril
de 2021, as Receitas Patrimoniais somaram R$ 192,1 milhões, um crescimento de 13,7%
em relação ao mesmo período de 2020. Frisa-se que as Receitas de Aplicações Financeiras registraram, no mês, um montante de R$ 51,9 milhões, um aumento de 105,9% em
relação a abril de 2020.
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Gráfico 4 – Transferências Correntes (R$ milhões)

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

As Transferências Correntes registraram um montante de cerca de R$ 1,4 bilhão
em abril de 2021, e no acumulado entre janeiro e abril de 2021 somaram quase R$ 6,5
bilhões, apresentando redução de 7,1% em relação ao mesmo período de 2020.
As Receitas de Royalties e Participações Especiais registraram um valor de quase
R$ 574 milhões no mês de abril de 2021, e no acumulado entre janeiro e abril somaram
R$ 3,7 bilhões. Frisa-se que este desempenho, no ano, é aquém do registrado, para o
mesmo período de 2020, com redução de 15,9%. Ressalte-se, também, que as Receitas
de Royalties e P.E. representam, no ano de 2021, 11,8% do total das receitas correntes.
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Gráfico 5 – Demais Receitas Correntes (R$ milhões)

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

A rubrica Demais Receitas Correntes registrou R$ 875,3 milhões em abril de
2021, um aumento de 211,4% ante abril de 2020, em termos reais. No acumulado entre
janeiro a abril de 2021, a rubrica já somou cerca de R$ 1,8 bilhão, um aumento de 26,8%
na comparação com o mesmo período de 2020.
Por sua vez, a Receita de Dívida Ativa do Estado, em abril de 2021, foi de R$
502,2 milhões. No acumulado entre janeiro a abril de 2021, já somou R$ 720,4 milhões,
o que representa 40,3% do total das Demais Receitas Correntes no ano, e um aumento de
688,5% em relação ao mesmo período de 2020.
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DAS DESPESAS

No gráfico abaixo, tem-se a evolução das Despesas Correntes, mês a mês, de 2017 a
2021.
Gráfico 6 – Despesas Correntes (R$ milhões)

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

No acumulado entre janeiro e abril de 2021 o grupo “Despesas Correntes” teve
realização de R$ 27,8 bilhões, um aumento de 1,0% em relação ao mesmo período de
2020. No mês de abril de 2021, o volume de Despesas Correntes foi de cerca de R$ 7,4
bilhões, o que representa um aumento de 9,9%, em termos reais, comparativamente a
abril de 2020.
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Gráfico 7 – Pessoal e Encargos Sociais (R$ milhões)

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

A Despesa com Pessoal e Encargos Sociais foi de cerca de R$ 3,3 bilhões em
abril de 2021, uma queda de 3,8% na comparação com abril de 2020. No ano, a rubrica
já somou R$ 13,2 bilhões, correspondendo a uma redução de 5,7% ante o mesmo período
de 2020.
A Despesa com Pessoal Ativo foi de R$ 1,7 bilhão em abril de 2021, uma queda
de 2,9% em relação a abril de 2020. No ano, a rubrica já somou cerca de R$ 7,1 bilhões,
uma redução de 4,8% em relação ao mesmo período de 2020. Frisa-se que, no ano de
2021, a Despesa com Pessoal Ativo representa 25,4% do total das despesas correntes.
A Despesa com Inativos e Pensionistas foi de R$ 1,5 bilhão em abril de 2021,
uma queda de 5,8% comparativamente a abril de 2020, queda causada pelo ajuste da inflação. No ano de 2021, a rubrica alcançou um total de R$ 6,1 bilhões, uma redução de
7,3% em relação ao mesmo período de 2020. A queda observada é explicada pelo fato de
que no primeiro trimestre de 2020, o pagamento da primeira parcela do 13º salário era
realizado no mês de aniversário dos beneficiários, medida que foi suspensa pelo ERJ em
abril de 2020. Observa-se que a Despesa com Inativos e Pensionistas, no ano de 2021,
representa 21,9% do total das despesas correntes.
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Ressalte-se que, com relação às despesas com Juros e Encargos da Dívida Pública, registrou-se um montante de quase R$ 108,2 milhões no mês de abril de 2021 e, no
acumulado de janeiro a abril de 2021 já alcançou um valor de R$ 788,0 milhões, um
crescimento de 477,8%, na comparação com o mesmo período do ano passado.
Em abril de 2021, o grupo “Outras Despesas Correntes” teve execução de quase
R$ 4,1 bilhões, um aumento de 22,9% em relação a abril de 2020. No ano de 2021, a
rubrica somou cerca de R$ 13,8 bilhões, um aumento de 3,1% em relação ao mesmo
período de 2020.
Gráfico 8 – Outras Despesas Correntes (R$ milhões)

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

Vale destacar que o grupo “Demais Despesas Correntes”, sub item da conta “Outras Despesas Correntes”, registrou, no ano, um montante de cerca de R$ 5,3 bilhões, uma
queda de 7,3% em relação ao mesmo período de 2020.
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 repactuação dos contratos selecionados, por amostragem, apresenta um potencial de economia
de R$ 73,5 milhões, considerando informações enviadas por 33 Unidades Gestoras (UGs)
que compuseram o conjunto amostral utilizado para o levantamento. Esse valor, segundo
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a CGE, pode variar tanto pelas particularidades específicas de cada contrato, quanto pela
análise e implementação efetiva de redução (ou não) da despesa pelas Unidades Gestoras.
O Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal solicitou atualização das
informações por intermédio do Ofício SEI Nº 93674/2021/ME.
No tocante às Despesas de Capital, em abril de 2021, a rubrica Amortização da
Dívida registrou um valor de cerca de R$ 32,4 milhões, uma queda de 55,3% na comparação com abril de 2020. No acumulado de janeiro a abril de 2021 a rubrica somou um
montante de R$ 326,3 milhões, um aumento de 49,4% em relação ao mesmo período de
2020. Frisa-se que, até o momento, essa rubrica representa 83,1% do total das Despesas
de Capital.
Gráfico 9 – Despesas de Capital (R$ milhões)

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

1 Ressalva-se que pode haver mais de um vínculo para um mesmo servidor.
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Vale lembrar que, de acordo com o art. 8º da Lei Complementar 159/2017, incisos IV e VI, são vedados, respectivamente, “a admissão ou a contratação de pessoal, a
qualquer 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 ou benefícios de qualquer natureza em favor de membros dos Poderes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, de servidores e empregados públicos e de militares”.
Quadro 2 – Pessoal do Poder Executivo

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

ago/17

abr/21

189,15 mil

165,87 mil

R$ 906,8 milhões

R$ 944,6 milhões

13.971

15.249

Situação

Fonte: SIG-RH. Elaboração própria

Observa-se que, desde o início da vigência do PRF, o número de vínculos ativos do Poder Executivo teve queda de 23,3 mil unidades, ou seja, 12,3% de redução,
enquanto que a referida despesa teve crescimento de cerca de R$ 37,8 milhões, a valores
correntes, ou aumento de 4,2%. Contudo, analisando-se a preços constantes de abril de
2021, houve, na verdade, uma redução de 11,2% na Despesa com Pessoal Ativo Efetivo.
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 15.249,
em abril de 2021.
Ao analisar mais detalhadamente a despesa com Gratificação de Encargos Especiais – 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 aumento das concessões da Gratificação por Regime Adicional de Serviço aos quadros da
Segurança Pública.
O gráfico a seguir mostra, a valores constantes, a evolução da execução das despesas com GEE nos 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), na comparação com
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o ano de 2017. No acumulado entre janeiro e abril de 2021, as despesas com GEE já
alcançaram R$ 459,0 milhões, um crescimento real de 12,1% ante o mesmo período de
2017.
Gráfico 10 – Despesa com Gratificação de Encargos Especiais – GEE
(R$ milhões)

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

Já em relação ao valor das “Despesas com Inativos e Pensionistas”, este se manteve relativamente estável na vigência do PRF-RJ.
Cumpre destacar 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, MPE-RJ e TJ-RJ) na folha de Inativos, pois o estado fluminense ainda se encontra, como o estado de Sergipe, na retaguarda
destes ajustes (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 - SICONFI - Elaboração própria.

Como consequência da concentração das despesas com inativos integralmente no
Poder Executivo, abre-se margem de expansão para estas despesas nos demais poderes e
órgãos. Ou seja, reduz-se a despesa do executivo em detrimento a dos demais poderes.
Esta nova organização representará um avanço importante para o estado, pois,
além de conferir maior transparência aos dados, permitirá realizar a apuração adequada
do Demonstrativo de Despesas com Pessoal de cada um dos Poderes e órgãos especiais.
Portanto, permitindo que os poderes façam sua gestão de pessoal considerando não apenas os ativos, mas também os inativos quando da verificação dos limites globais dispostos
no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (LC nº 101/2000), o que por óbvio
refletirá no limite global de despesas com pessoal.
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Quadro 3 – Limites globais de despesa de pessoal em cada esfera para
cada poder/órgão

Poder/Ente
Executivo
Legislativo (incluindo TCs)
Judiciário
MP
TOTAL

Federal
40,9%
2,5%
6,0%
0,6%
50,0%

Estadual
Municipal
49%
54%
3%
6%
6%
2%
60%
60%

Fonte: Lei Complementar nº 101 de 2000 – LRF

Apesar do estabelecido na LRF, a apuração do limite de pessoal não estava livre
de divergências, se comparado com o que preconiza o órgão central de contabilidade da
União - a Secretaria do Tesouro Nacional. As interpretações diversas dadas pelos Tribunais de Contas, que possuem a competência de verificar os cálculos dos limites de pessoal2, criaram margem adicional de despesas com pessoal sem que fossem ultrapassados
os limites da LRF. Nesse sentido, a promulgação da Lei Complementar n° 178/2021
trouxe alterações para a LRF que buscaram harmonizar a forma de apurar os limites de
despesa com pessoal de forma que eles convergissem para a maneira como eles foram
calculados pela União, tal como expresso no MDF. A tabela abaixo apresenta as alterações que tratam de despesa de pessoal impostas pela LC 178/2021.

2

LRF Art. 59
§ 2º Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com
pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20.
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Quadro 4 – Alterações na LRF impostas pela LC nº 178/2021

De

Para

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente
da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares
e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios,
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qua lquer
natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somandose a realizada no mês em referência com as dos 11 (onze) imedise a realizada no mês em referência com as dos onze imediataatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, inmente anteriores, adotando-se o regime de competência
dependentemente de empenho.
§ 3º Para a apuração da despesa total com pessoal, será
observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer
dedução ou retenção, ressalvada a redução para atendimento
ao disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de
apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:
VI - com inativos e pensionistas, ainda que pagas por
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo es- intermédio de unidade gestora única ou fundo previsto
pecífico, custeadas por recursos provenientes:
no art. 249 da Constituição Federal, quanto à parcela custeada por recursos provenientes:
c) de transferências destinadas a promover o equilíbrio
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo atuarial do regime de previdência, na forma definida pelo órvinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de gão do Poder Executivo federal responsável pela orientação,
bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro.
pela supervisão e pelo acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.
§ 3º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, é vedada a dedução da parcela custeada com
recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos
regimes de previdência.
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
§ 7º Os Poderes e órgãos referidos neste artigo deverão
apurar, de forma segregada para aplicação dos limites de que
trata este artigo, a integralidade das despesas com pessoal
dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que
o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou
órgão.
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão
referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual
excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre
outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da
Constituição.
§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido e en§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o Poder ou órgão referido no art.
quanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
20 não poderá:
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destiIII - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à nadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem à reduredução das despesas com pessoal.
ção das despesas com pessoal.

A recente inovação trazida à LRF pela LC nº 178/2021 diz respeito à apuração
segregada, por poder, dos limites em tela. Assim, foi acrescentado o § 7º ao artigo 20,
dispondo que as despesas com servidores inativos e pensionistas devem ser incorporadas
no índice de gastos do Poder ou órgão de sua origem. Desta forma, mesmo que o poder
Executivo esteja responsável pelo pagamento dos demais Poderes, estes deverão apurar,
de forma segregada, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores:
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Art. 20.
(…)
§ 7º Os Poderes e órgãos referidos neste artigo deverão apurar, de
forma segregada para aplicação dos limites de que trata este artigo,
a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas
esteja a cargo de outro Poder ou órgão. (grifo nosso)

Além da inovação citada, outras importantes alterações foram realizadas na
LRF. Uma delas foi no inciso VI, alínea “c” do art. 19 que antes dizia que não seriam
computadas as despesas com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo
vinculado a tal finalidade, o que abria espaço para interpretações.
Assim, o texto atual especificou a redação anterior do inciso VI, alínea “c”, determinando que não serão computadas as despesas com inativos e pensionistas, ainda que
pagas por intermédio de unidade gestora única ou fundo previsto no art. 249 da
CRFB/1988 (constituição de fundos para pagamento de proventos de aposentadoria e
pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes), apenas quanto à parcela custeada por recursos provenientes de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência.
Portanto, poderão ser deduzidos apenas os montantes relativos aos recursos provenientes de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência, à arrecadação de contribuições dos segurados e à compensação financeira de
que trata o § 9º do art. 201 da CRFB/1988, ou seja, a compensação relativa à contagem
recíproca de tempo de contribuição entre os diferentes regimes de Previdência Social.
Já quanto ao § 3º do art.19 da LRF, trata-se de uma inclusão promovida pela LC
178/2021. Na verificação do atendimento dos limites das despesas com pessoal, não se
pode deduzir a parcela custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência. Desta forma, com a inovação sucedeu-se a pacificação
das inúmeras leituras sobre as possíveis deduções no que tange ao índice de pessoal.
Entretanto, o ERJ adotou, até o exercício de 2020, uma metodologia diferente,
tendo como fundamento não apenas a antiga redação do art. 19 da LRF, mas também o
entendimento do TCE-RJ, alterado em 2018 com a emissão do Comunicado ao Chefe do
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Executivo, alertando-o de que, apenas a partir da análise das contas de governo do exercício de 2021, encaminhadas em 2022, deixaria de considerar como “despesa não computada” as referentes ao pagamento de inativos e pensionistas custeadas com os repasses
do Tesouro para a cobertura de insuficiência financeira do RPPS.
O TCE-RJ determinou que a partir de 2021 o estado se abstenha de contabilizar
os Royalties do petróleo como Receitas de Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados e de deduzir tais despesas custeadas com essas receitas do cálculo da receita líquida
de pessoal. Tal determinação, exarada em 2018, no âmbito do Processo TCERJ nº
101.949-1/19:
DETERMINAÇÃO Nº 29
À Controladoria-Geral do Estado, à Secretaria de Estado de Fazenda e ao
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência)
a.

Abster-se de deduzir – no cálculo da despesa total com pessoal, para

fins de verificação do limite exigido pela Lei Complementar nº 101/00 – os
gastos com inativos e pensionistas realizados com recursos transferidos do Tesouro para cobertura de déficit financeiro do Plano Financeiro, considerando
que não representam receitas diretamente arrecadadas pelo RPPS (art. 19, § 1º,
inciso VI, da Lei Complementar nº 101/00);
b.

Adotar providências para que, desde já, os valores transferidos do Te-

souro ao Rioprevidência, para cobertura de déficit financeiro do Plano Financeiro, sejam contabilizados na forma de aporte financeiro sem execução orçamentária, de acordo com as diretrizes das Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicada do Setor Público, especificamente quanto às peculiaridades do RPPS.

O fundamento de tal determinação é que os recursos oriundos de royalties e participações especiais -R&PE- pelo Rioprevidência têm a natureza de aporte para cobertura
de déficit financeiro do regime, não se configurando, portanto, recursos próprios do
RPPS, não podendo, assim, ser excluídos do cálculo das despesas de pessoal.
A consequência da metodologia adotada até 2020 pelo ERJ é o impacto que a
variação de tais receitas vinculadas traz ao índice, uma vez que potencializa a variação do índice de despesa de pessoal.
O exemplo simplificado demonstra duas características com relação à metodologia adotada pelo Estado até 2020: primeiro, que a variação de um ano para o outro, em
receitas que são destinadas ao Rioprevidência implica em uma sensibilização muito maior
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do índice, a despeito da “Despesa de Pessoal Total” nada ter variado e, segundo, que ela
aponta para uma métrica menos conservadora para o índice de pessoal, se for observado
o percentual anual de despesa de pessoal frente à “Receita Corrente Líquida” - RCL.

Gráfico 11 – Despesa com Pessoal Consolidado - Metodologia ERJ até
2020
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Fonte: RGF - 3° Quadrimestre de 2009 - 2020, disponível em: www.transparencia.rj.gov.br

O Gráfico acima apresenta um aumento e redução do valor de despesa líquida com
pessoal abrupta entre os anos de 2015 e 2018, apesar da despesa bruta com pessoal não
ter apresentado o mesmo comportamento. Tal fato se justifica por conta da grande
redução das “Despesas não Computadas” que foi de -68,30% em 2016, por sua vez, as
“Despesas Líquidas de Pessoal” apresentaram crescimento de 51,26%. Isso conjugado
com a queda de 9,75% da RCL, resultou em um aumento do índice de despesa total com
pessoal de 43% para 72% da RCL.
No gráfico abaixo, pode-se notar uma grande variação do índice de despesa com
pessoal entre os anos de 2016 e 2019, em que houve um aumento vertiginoso do índice
de pessoal em 2016, uma leve diminuição em 2017, e, uma queda abrupta nos anos seguintes, voltando ao patamar dos anos anteriores a 2016.
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Gráfico 12 – Índice de Despesa com Pessoal Consolidado - Metodologia
ERJ até 2020

80%
72%
67%

70%
60%

55%

50%

40% 37%

43%
36%

35%

2010

2011

39%

38%

2012

2013

46%

48%

43%

30%
20%
2009

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fonte: RGF - 3° Quadrimestre de 2009 - 2020, disponível em: www.transparencia.rj.gov.br

O principal motivo da grande variação foi o ocorrido nas “Despesas não Computadas” no período citado, devido, principalmente, ao impacto na arrecadação de R&PE
em razão da queda de mais de 50% do preço do barril de petróleo do tipo Brent entre 2015
e 2016, normalizando apenas a partir de 2018, evidenciando de forma bastante clara a
relação direta do índice de despesa com pessoal praticada pelo ERJ com a volatilidade do
preço de mercado dessa commodity.
Assim, de acordo com a antiga metodologia, em contextos econômicos caracterizados pelo aumento das receitas com royalties, o índice de despesa com pessoal é mantido em níveis baixos, criando um cenário ainda mais animador, e em épocas de crise,
dispara, confirmando, assim, a alta sensibilidade do índice calculado às receitas de R&PE.
Portanto, observa-se um duplo efeito dessas receitas, que acabam por impactar
não apenas o cômputo das “Despesas com Pessoal Líquida”, mas também a própria “Receita Corrente Líquida” do estado.
Ainda, tendo em vista o contido no § 1º do art. 1º da LRF, “a responsabilidade
na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas (...)”, o planejamento
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se apresenta como ferramenta essencial à gestão fiscal responsável. Assim, torna-se fundamental que o estado considere o caráter permanente ou transitório das receitas, tendo
em vista o equilíbrio intertemporal das contas públicas. Nesse sentido, a STN cita no
Manual de Demonstrativo Fiscal – MDF, 11ª edição, o seguinte:
(...) deve-se, prudentemente, evitar que receitas de caráter temporário, tais como royalties, deem margem à criação de despesas
obrigatórias de caráter continuado, tais como despesas com pessoal,
em nível incompatível com o equilíbrio das contas públicas quando
essas receitas cessarem.

Cabe lembrar que justamente no período entre 2015 e 2017 o Estado do Rio de
Janeiro mergulhou em grave crise financeira e fiscal, gerando consequências catastróficas, atrasos de salários, ensejando a necessidade de adesão ao Regime de Recuperação
Fiscal ao final de 2017.
Ao realizar uma simulação comparativa entre as duas metodologias, observa-se
claramente que caso o Estado do Rio de Janeiro tivesse adotado desde 2015 a metodologia
definida pela LC nº 178/2021 e a recente mudança instituída pelo TCE-RJ, não haveria
margem para expansão das despesas de pessoal.
Gráfico 13 – Índice de Despesa com Pessoal Consolidado –
Comparativo entre Metodologias

Fonte: RGF - 3° Quadrimestre de 2009 - 2020, disponível em: www.transparencia.rj.gov.br
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Quando os limites de “Despesa de Pessoal” são extrapolados, a LRF determina,
nos artigos 22 e 23, as medidas e prazos com o objetivo de restabelecê-los. Porém, durante
a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, a aplicação do artigo 23 é suspensa e o
prazo repactuado, conforme LC nº159/2017.
“Art. 10. Durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, fica suspensa
a aplicação dos seguintes dispositivos da Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2000:
I - art. 23; (Redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 2021)
Parágrafo único. Para os Estados que aderirem ao Regime de Recuperação Fiscal, o prazo previsto no caput do art. 23 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, será o mesmo pactuado para o Plano de Recuperação.”

Assim, o estado em Regime de Recuperação Fiscal possui um período maior
para retornar ao limite estabelecido pela LRF, adotando medidas estabelecidas no Plano
de Recuperação Fiscal, menos drásticas quando comparadas ao remédio a princípio definido pela lei de responsabilidade fiscal e pela CRFB/1988, aqui reproduzida.
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 109, de 2021)
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em
comissão e funções de confiança;
(Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
II - exoneração dos servidores não estáveis.
(Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
(Vide Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato
normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional,
o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.
(Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a
indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições
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iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos.
Constitucional nº 19, de 1998)

(Incluído pela Emenda

Assim, o Conselho acredita que o fiel cumprimento da LRF e das normas de
contabilidade, bem como o zelo pela primazia da responsabilidade fiscal trarão ao Estado
benefícios futuros, possibilitando colher bons frutos nos próximos anos, e serão fundamentais para a definição de um novo Plano de Recuperação Fiscal.
Em termos práticos, comparando o RGF 1ºQ de 2021 com o RGF 3ºQ de 2020,
verifica-se que o atendimento às mudanças na LRF e à determinação do TCE impactaram
a “Despesa com Pessoal” do Poder Executivo conforme segue:
1) A “Despesa Total com Pessoal” passou de R$ 27,7 bi para R$ 34,9 bi, ou seja,
aumento de 7,2 bi;
2) R$ 7,2 bi foi causado pela redução da linha “Despesas não Computadas”, o que
fez a despesa subir R$ 9,9 bi, e, por causa da exclusão dos inativos e pensionistas dos
demais Poderes, que fez a despesa cair R$ 2,7 bi.
Para cumprimento do art. 20 da LRF, que trata dos limites de despesas com pessoal, o Poder Executivo, de acordo com o RGF-1ºQ de 2021, figura com 57%, acima
portanto do limite de 49%. No entanto, lembra-se que o prazo para eliminação do percentual excedente para ajuste previsto no art. 23 da LRF será, para estados que aderiram
ao RRF, o mesmo pactuado no Plano de Recuperação.
Ademais, de acordo com a observação 7 do Anexo I do RGF-1ºQ de 2021, o
prazo estava suspenso por força da Lei 7.483 de 08/11/2016, que reconhece o estado de
calamidade pública no âmbito da administração financeira estadual e a Lei Estadual do
Rio de Janeiro nº 9.163, de 28/12/2020, estendeu o prazo de validade do estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira estadual para até 31/12/2021.
Nesse cenário, cumpre notar que de acordo com os respectivos RGFs-1ºQ de
2021:
Do Executivo há um aumento na rubrica “Despesa Total com Pessoal”, conforme já explanado, refletindo as observações constantes no Anexo I abaixo reproduzidas:
“4 - Por Determinação do TCE, a partir do Demonstrativo referente ao 1º quadrimestre de 2021, para efeito das DESPESAS NÃO COMPUTADAS, estão
sendo considerados os gastos com inativos e pensionistas realizados com recursos provenientes das contribuições sociais (patronal e segurados), da compensação financeira entre os regimes previdenciários (geral e próprio) e das demais

Relatório de Acompanhamento Abr/2021

31

receitas diretamente arrecadadas pelo Rioprevidência, incluindo a alienação de
bens, direitos e ativos, e excluindo recursos repassados pelo Tesouro para cobertura de déficit financeiro.
5 - Os valores que compõe as linhas “Pessoal Inativo e Pensionistas” e “Inativos
e Pensionistas com Recursos Vinculados” se referem a parcela das despesas com
inativos/pensionistas vinculadas apenas ao Poder Executivo, conforme artigo 50,
incisos I, III e IV da Lei de Responsabilidade Fiscal”;

No entanto, de acordo com a observação abaixo reproduzida, também constante
no anexo I do RGF do Poder Executivo, não foi possível segregar completamente as despesas com inativos e pensionistas:
“6 - Os gastos com inativos e pensionistas vinculados ao Plano Previdenciário
estão concentrados no Poder Executivo devido a atual impossibilidade de extração da informação por Poder ou Órgão.”

Não foi detectada a inclusão de valores na rubrica “Pessoal Inativo e Pensionistas” nos RGFs 1ºQ de 2021 da ALERJ, MPE-RJ, TJ-RJ e TCE-RJ. Ressalte-se que em
relação à DPGE-RJ, comparando o RGF1ºQ de 2021 e RGF3ºQ de 2020, observa-se que
os valores se mantiveram inalterados na rubrica “Pessoal Inativo e Pensionistas”.
Cabe ainda lembrar que de acordo com o artigo 59 § 2º da LRF, compete aos
Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada
Poder e órgão referido no art. 20 do referido normativo.
O Conselho obteve conhecimento através de notícias publicadas pela Imprensa
de que foi aprovado Projeto de Lei – PL na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro. Porém, este Conselho não teve acesso ao PL encaminhado para sanção do Governador.
A preocupação é se o projeto vai na contramão do que foi proposto pela Lei
Complementar nº 178/2021 e também dos objetivos do Regime de Recuperação Fiscal.
Cabe lembrar que, ao ter pedido de adesão deferido pela União, o Estado deverá
observar integralmente os termos da Lei Complementar nº 159/2017 recentemente alterada pela Lei Complementar nº 178/2021.
“Art. 3º Considera-se habilitado para aderir ao Regime de Recuperação Fiscal
o Estado que atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...)
§ 4º O Estado que aderir ao Regime de Recuperação Fiscal deverá observar as
normas de contabilidade editadas pelo órgão central de contabilidade da
União.”
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Por fim, conclui-se ser fundamental o fiel atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e às normas estabelecidas pela União, cumprindo a missão de corrigir os desvios que afetaram o equilíbrio das contas do estado. Caso a lei recém aprovada pela
ALERJ seja sancionada pelo Governador, a homologação do Estado poderá ficar sob risco
de indeferimento, pois necessariamente será feita avaliação jurídica sobre a adequação
desta Lei ao ambiente jurídico do Regime de Recuperação Fiscal.
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Resultado Orçamentário (em relação ao estimado no PRF-RJ)

O Resultado Orçamentário é obtido através da diferença entre as Receitas Orçamentárias e as Despesas Orçamentárias.
O gráfico a seguir mostra que, no período de janeiro a abril, este resultado esteve
acima do previsto nos exercícios de 2018 a 2021. No acumulado de janeiro a abril do ano
de 2021, o resultado orçamentário foi superavitário em R$ 3,3 bilhões.
Gráfico 14 – Resultado Orçamentário (R$ Bilhões)

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

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 de o Plano de Recuperação Fiscal ter previsto zerar
novas inscrições de Restos a Pagar – RP, o estado inscreveu R$ 7,6 bilhões em RP no
exercício de 2018. Em 2019 houve a inscrição de R$ 3,9 bilhões, quando o previsto no
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Plano era de R$ 1,4 bilhão. Já em 2020 a inscrição foi de R$ 3,6 bilhões para uma previsão
de zero. Frisa-se que, para 31/12/2021, já se prevê uma inscrição de cerca de R$ 6,0 bilhões em RP.
Quadro 5 – Evolução dos Restos a Pagar (R$ Milhões)
2016
Realizado

Item

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

2017
2018
2019
2020
2021
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado*

13.141,8
-

0,0 11.689,4
7.638,2 19.978,3
-5.503,6

6.836,5

0,0 7.631,9
3,2 18.144,4
-7.635,0

-1.833,9

1.405,6 3.911,3
1.505,3 18.060,5
1.502,1

-83,9

0,0 3.623,5
107,4 14.410,3
-1.397,9

0,0 5.951,3
107,4 16.832,0

-3.650,3

0,0

2.421,7

Fonte: SIAFE-Rio. Elaboração própria.
*Valor previsto com dados de abril/21.

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 tem
diminuído no período de vigência do 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.
Ademais, a estimativa de projeção de RP para o final do exercício de 2021, em
abril, está calculada em R$ 16,8 bilhões conforme gráfico abaixo.
Gráfico 15 – Restos a Pagar – RP, por Exercício (R$ Bilhão)

Fonte: SIAFE-Rio. Elaboração própria. * Valor previsto com dados de abril/21.

Relatório de Acompanhamento Abr/2021

35

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.
Gráfico 16 – Dívida Consolidada Líquida e Relação DCL/RCL

Fonte: SIAFE-Rio, RGF e RREO. Elaboração própria.

Por relevante, nota-se que a suspensão dos pagamentos não suspende a contabilização 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$ 64,0 bilhões, entre os exercícios de 2016 e 2021.
Na comparação entre agosto de 2020 e dezembro de 2020 houve elevação da
dívida em cerca de R$ 5,0 bilhões. Conforme o estado do Rio de Janeiro, esse aumento
deu-se, prioritariamente, pelo acréscimo do estoque de precatórios no valor de R$ 1,1
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.

Relatório de Acompanhamento Abr/2021

36

Contudo, recorde-se que o estado informou que, na comparação entre dezembro
de 2020 e fevereiro de 2021, houve redução da “Dívida Consolidada Líquida” (-R$ 20,1
bilhões). De acordo com a área responsável a explicação foi a seguinte:
“A diminuição da “Dívida Consolidada Líquida”, comparado o saldo de
dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, deu-se fundamentalmente em razão da
aplicação dos artigos 1º-A e 4º-C da Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro
de 2016, alterada pela Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021.
Os artigos mencionados implicaram em alterações no contrato da Lei
9.496/97, sendo elas:
a) dispensa de aplicação de encargos moratórios, previamente incorporados à dívida em 2017, em função da renúncia das ações judiciais que discutiam a
dívida com a União;
b) impeditivo de aplicações de penalidades por descumprimento do teto
de gastos, o que permitiu o alongamento do contrato da Lei 9.496/97 em 240 meses.
Dada a alteração promovida pela LC 178/2021, o saldo do contrato da
Lei 9.496/97 sofreu uma queda de, aproximadamente, 16 bilhões.”
Ainda sobre a questão, a Secretaria do Tesouro Nacional encaminhou os seguintes esclarecimentos:
“a) por força da decisão prolatada nos autos da ACO 3457, conforme
entendimento da AGU (PFE nº 00255/2020/SGCT/AGU, e Despachos nº
02296/2020/SGCT/AGU e nº 02298/2020/SGCT/AGU, todos de 29.12.2020), foi
solicitado ao agente financeiro excluir do saldo devedor do Estado do Rio de Janeiro, relativamente à dívida refinanciada ao amparo da Lei nº 9.496/97, os valores decorrentes da aplicação dos encargos moratórios gerados pela renúncia ao
direito em que se fundavam a AC 231 e a ACO 720, de que resultou redução no
valor de R$ 15.588.351.534,32;
b) em observância ao disposto no art. 4ºC da LC nº 156/2016, incluído
pela LC nº 178/2021 (revogação de sanção por descumprimento da limitação de
gastos), foram excluídos, do saldo devedor da mesma dívida, também em janeiro/2021, R$ 4.626.880.573,73.
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Com o advento da LC nº 178/2021, o ajuste relativo a alínea "a" deverá ser formalizado mediante aditamento, conforme previsto no art. 1ºA da LC nº 156/2016, o que
eliminará a precariedade da situação jurídica atual.
No tocante ao ajuste relativo à alínea "b", caberá ao Estado indicar qual a modalidade que deverá seguir no tocante à limitação de gastos, conforme previsto nos arts. 4ºA
e 4ºB, e 4ºC da mesma LC nº 156/2016, formalizando o ajuste também mediante termo
aditivo.”

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 resultado, o gráfico a seguir apenas apresenta o Resultado Nominal realizado.
Percebe-se deterioração do Resultado Nominal entre os exercícios de 2019 e
2020.
No entanto, entre dez/2020 e fev/2021, a “Dívida Consolidada Líquida” (DCL)
caiu, de R$ 189,8 bilhões para R$ 169,7 bilhões, gerando um Resultado Nominal positivo
de R$ 20,1 bilhões.
A diminuição do estoque da dívida é explicada pela aplicação de decisão do STF
prolatada nos autos da ACO 3457, que resultou em redução no valor de R$
15.588.351.534,32, e pela observância ao disposto no art. 4ºC da LC nº 156/2016, incluído pela LC nº 178/2021 (revogação de sanção por descumprimento da limitação de gastos), que resultou em redução de R$ 4.626.880.573,73.
Registre-se que, entre dez/2020 e abr/2021, a “Dívida Consolidada Líquida”
(DCL) apresentou queda, de R$ 189,8 bilhões para R$ 171,8 bilhões, consolidando um
Resultado Nominal positivo de cerca de R$ 18,0 bilhões, conforme gráfico abaixo.
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Gráfico 17 – Resultado Nominal (abaixo da linha) – em R$ bilhão

Fonte: SIAFE-Rio e RREO. Elaboração própria.

Ressalte-se que a suspensão do pagamento das dívidas, principal benefício da
LC nº 159/2017, deveria estar alinhada com medidas de austeridade fiscal, de modo que
o superávit gerado fosse suficiente para amortização de dívidas e quitação de Restos a
Pagar.
O Resultado Nominal acima da linha registrou déficit entre 2017 e 2020, contudo no período janeiro a abril de 2021 o resultado foi positivo, de R$ 259,1 milhões.
Gráfico 18 – Resultado Nominal (acima da linha) * - em R$ bilhão

Fonte: SIAFE-Rio e RREO. Elaboração própria.
* Para 2020, o valor realizado foi retirado do RREO, e nos anos anteriores, os valores realizados foram retirados da
planilha fornecida pelo estado.
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O Resultado Primário acima da linha registrou déficit em 2017 e 2018. Já para
2019 e 2020 os resultados foram positivos, sendo que no período entre janeiro a abril de
2021 houve superávit de R$ 3,7 bilhões.
Gráfico 19 – Resultado Primário (acima da linha)* - em R$ bilhão

Fonte: SIAFE-Rio e RREO. Elaboração própria.
* Para 2020, o valor realizado foi retirado do RREO, e nos anos anteriores, os valores realizados foram retirados da
planilha fornecida pelo estado.
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06. AVALIAÇÃO DE RISCOS FISCAIS
Dentre os fatores que podem comprometer o ajuste para o alcance do equilíbrio
disposto no PRF-RJ, permanecem como pontos de atenção:
•
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, totalizando R$ 22,5 bilhões. Entretanto, de acordo
com o Painel de Garantias Honradas, do Tesouro Transparente, o valor total honrado até
abril de 2021 já alcança R$ 23,1 bilhões.
Gráfico 20 – Evolução dos pagamentos acumulados feitos pela União
para honrar dívidas garantidas (em R$ bilhões)

Fonte: STN (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
30/04/2021, o Tesouro honrou R$ 23,1 bilhões aos credores do estado do Rio de Janeiro,
o que representa 65,2% 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.

CEDAE
O contrato de antecipação da privatização da CEDAE venceu em dezembro/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 contragarantia 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.”
Observa-se que o leilão da CEDAE foi desenhado para ofertar, pelo critério de
maior valor de outorga, 4 (quatro) blocos à iniciativa privada e com previsão de investimentos em torno de R$ 30 bilhões ao longo de 35 anos de contrato. Os quatro blocos
foram divididos da seguinte maneira: Bloco 1 - RJ (Zona Sul) + 18 municípios; Bloco 2
- RJ (Barra da Tijuca e Jacarepaguá) + 2 municípios; Bloco 3 - RJ (Zona Oeste) + 6
municípios; e Bloco 4 - RJ (Centro e Zona Norte) + 8 municípios. O objetivo da concessão
é universalizar os serviços de distribuição de água e de coleta e de tratamento de esgoto.
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Em Sessão Pública do Leilão, ocorrida em 30 de abril de 2021, a concessão dos
blocos 1, 2 e 4 finalizou com lances totalizando R$ 22,6 bilhões, superando em 133% as
expectativas que eram de R$ 9,7 bilhões para os 3 blocos. O bloco 3 não recebeu oferta e
deve ter nova licitação. O processo segue com a análise dos documentos de habilitação
do melhor classificado em cada bloco.

Suspensão do pagamento da Dívida do RJ
Há que se destacar que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias
Tofolli, acolheu, em 22/04/2021, pedido da Procuradoria Geral do Estado (PGE-RJ) e
determinou a suspensão do pagamento das dívidas com a União até que o Novo Regime
de Recuperação Fiscal, instituído pela Lei Complementar nº 178/21, seja regulamentado.
Recorde-se que, em dezembro de 2020, o ministro do STF, Luiz Fux, havia determinado que o Rio de Janeiro permanecesse no RRF original, homologado em
06/09/2017, que prevê o pagamento da dívida a partir de setembro de 2020. Assim sendo,
Tofolli estendeu os efeitos da liminar de Fux, suspendendo o pagamento da dívida do RJ
junto à União.

Passivos Contingentes

A LC nº 101, de 04/05/2000, determina em seu art.4º que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. Ressalte-se que os passivos contingentes são todas as obrigações duvidosas nas quais o Governo pode incorrer.
Dependendo do contexto, ele pode arcar (ou não) com essas despesas ao longo do tempo.
Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os passivos contingentes são
representados por demandas judiciais, dívidas em processo de reconhecimento (esqueletos) e operações de aval e garantias dadas pelo Poder Público. Especificamente, no caso
das demandas judiciais, o Governo pode ganhar ou perder a causa, e neste último caso,
ele terá que pagar a obrigação, incorrendo em despesas não previstas anteriormente.
Frisa-se que o CSRRF, com fulcro no inciso I do art. 23 do Decreto 9.109/2017,
solicitou informações atualizadas, por meio do Ofício SEI nº 11/2018/CSRRF-ME, de
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26/03/2018, ao então Secretário de Fazenda e Planejamento sobre o volume de passivos contingentes do Estado do Rio de Janeiro.
A sua vez, a Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, por meio da CI SEFAZ/SUBFIN SEI nº 6, de 04/06/2018, respondeu aos questionamentos formulados por este
Conselho, informando que o volume total de passivos contingentes era de cerca de R$ 34,3
bilhões.
Em 02/10/2020, por meio do Ofício SEI nº 210627/2020/CSRRF-ME, este Conselho solicitou, novamente, informações atualizadas sobre o volume de passivos contingentes
do Estado do RJ. Com efeito, por meio do Of. SEFAZ/CARRF SEI nº 29, de 16/10/2020, foi
respondido que os passivos contingentes totalizavam um montante de cerca de R$ 29,9 bilhões, mesmo valor informado no Anexo de Riscos Fiscais da LDO de 2021.

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 contas de depósitos judiciais.

Atribuições do Conselho de Supervisão
No período em questão, este CSRRF também não foi comunicado sobre a necessidade de exercer as atribuições previstas nos incisos IV, VII, XI, XII e XV do caput do
art. 23.
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>.
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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
abril de 2021, de aproximadamente R$ 8,2 bilhões em relação ao projetado inicialmente
no Plano de Recuperação Fiscal.
Em abril de 2021, a arrecadação tributária foi de cerca de R$ 5,0 bilhões, o que
representou um aumento de 27,9% em relação a abril de 2020, em valores constantes. Já
a Receita de ICMS foi de R$ 4,0 bilhões em abril de 2021, um aumento de 26,7% em
relação ao mesmo mês de 2020. Destaque-se que a Receita de ICMS representa, no ano,
74,8% do total das receitas tributárias.
No acumulado entre janeiro e abril de 2021 o grupo “Despesas Correntes” teve
realização de R$ 27,8 bilhões, um aumento de 1,0% em relação ao mesmo período de
2020. No mês de abril de 2021, o volume de “Despesas Correntes” foi de cerca de R$ 7,4
bilhões, o que representou um aumento de 9,9%, em termos reais, comparativamente a
abril de 2020.
A “Despesa com Pessoal Ativo” foi de cerca de R$ 1,7 bilhão em abril de 2021,
uma queda de 2,9% em relação a abril de 2020. Frisa-se que a Despesa com Pessoal Ativo
representa, no ano, 25,4% do total das despesas correntes.
Destaca-se que, desde o início da vigência do PRF, o número de vínculos ativos
do Poder Executivo teve queda de 23,3 mil unidades, ou seja, 12,3% de redução, enquanto
que a referida despesa teve crescimento de cerca de R$ 37,8 milhões, a valores correntes,
ou aumento de 4,2%.
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 15.249,
em abril de 2021.
Ao analisar mais detalhadamente a despesa com Gratificação de Encargos Especiais – GEE, percebe-se que houve crescimento expressivo no valor gasto com esta despesa discricionária nos últimos anos, o que se deve, em parte, ao aumento das concessões
da Gratificação por Regime Adicional de Serviço aos quadros da Segurança Pública.
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Verificou-se que as despesas com GEE nos exercícios 2017, 2018, 2019 e 2020
cresceu ao longo do período, de 1,0% (em 2018), 9,6% (em 2019) e 20,4% (em 2020), na
comparação com o ano de 2017.
No acumulado entre janeiro e abril de 2021 as despesas com GEE já alcançaram
R$ 459,0 milhões, um crescimento real de 12,1% ante o mesmo período de 2017.
A “Despesa com Inativos e Pensionistas” foi de R$ 1,5 bilhão em abril de 2021,
uma queda de 5,8% ante abril de 2020, explicada pelo ajuste da inflação. No acumulado
de janeiro a abril de 2021, quando comparado com mesmo período de 2020, a queda
observada de 7,3% é explicada pelo fato de que ano passado o pagamento da primeira
parte do 13º salário era realizado no mês de aniversário dos beneficiários, medida que foi
suspensa pelo ERJ. Ressalte-se que a “Despesa com Inativos e Pensionistas” representa,
no ano, 21,9% do total das “Despesas Correntes”.
A rubrica “Demais Receitas Correntes” foi de R$ 875,3 milhões em abril de
2021, um aumento de 211,4% ante abril de 2020, em termos reais. No ano, a rubrica já
somou cerca de R$ 1,8 bilhão, um aumento de 26,8% na comparação com 2020.
Por sua vez, a “Receita de Dívida Ativa” do Estado, em abril de 2021, foi de R$
502,2 milhões. No ano, já somou R$ 720,4 milhões, um aumento de 688,5%, representando 40,3% do total das “Demais Receitas Correntes”.
A “Despesa com Juros e Encargos da Dívida Pública” registrou R$ 108,2 milhões em abril de 2021 e, no ano já alcançou um valor de R$ 788,0 milhões, um crescimento de 477,8%, na comparação com o mesmo período de 2020.
Por fim, o estado do Rio de Janeiro encaminhou solicitação para nova adesão a
Lei Complementar n° 159, de 2017 com as alterações incluídas pela Lei Complementar
n° 178, de 2021 no dia 25 de maio de 2021.
Conforme o parágrafo 4º do art.3º do Decreto n° 10.681, de 2021 o Ministério
da Economia publicará o resultado do pedido de adesão do Estado ao Plano de Recuperação Fiscal no prazo de até dez dias, contado da data do protocolo.
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ANEXO A – EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
I - Receitas
R$ Milhões
(I) ABRIL
Previsto
RECEITAS CORRENTES (I)
Receitas Tributárias
ICMS
IPVA
ITCD
IRRF
Outras Receitas Tributárias
Receitas de Contribuições
Receitas Previdenciárias
Receitas Intraorçamentárias (a)
Outras Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Aplicações Financeiras (II)
Outras Receitas Patrimoniais
Transferências Correntes
Cota-Parte do FPE
Cota-Parte do IPI-Exp.
Royalties e Participações Especiais
Convênios
Outras Transferências Correntes
Demais Receitas Correntes
Dívida Ativa
Demais Intraorçamentária (b)
Diversas Receitas Correntes
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III) = (I - II- a - b)
RECEITAS DE CAPITAL (IV)
Operações de Crédito (V)
Amortização de Empréstimos (VI)
Alienação de Bens (VII)
Transferências de Capital
Convênios de Capital
Outras Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital Intraorçamentárias ( c )
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII - c)
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (IX) = (III + VIII)
RECEITA TOTAL (X) = (I + IV)

7.385,0
5.076,8
3.905,2
511,0
146,3
239,6
274,8
491,2
229,9
256,2
5,1
50,1
31,2
19,0
1.394,0
141,4
105,1
701,5
8,8
437,1
372,9
17,8
68,1
286,9
7.029,6
29,9
24,2
1,7
4,0
3,4
0,7
0,0
4,0
7.033,6
7.415,0

Realizado var. (%)
7.824,7
5.026,4
4.010,2
243,2
115,8
429,8
227,4
477,9
274,0
195,6
8,2
64,8
51,9
12,9
1.380,3
276,7
121,5
574,0
10,5
397,5
875,3
502,2
182,4
190,7
7.394,8
11,1
5,4
5,7
5,7
0,0
5,7
7.400,5
7.835,8

(II) ACUMULADO

Acumulado 2021

6%
-1%
3%
-52%
-21%
79%
-17%
-3%
19%
-24%
60%
29%
67%
-32%
-1%
96%
16%
-18%
19%
-9%
135%
2717%
168%
-34%
5%
-63%
-78%
-100%
42%
70%
-100%
-100%
42%
5%
6%

var. (R$)
-

-

-

439,7
50,4
105,0
267,8
30,5
190,3
47,4
13,3
44,2
60,5
3,1
14,7
20,7
6,0
13,7
135,4
16,3
127,6
1,7
39,6
502,4
484,3
114,3
96,2
365,2
18,8
18,9
1,7
1,7
2,3
0,7
0,0
0,0
1,7
366,9
420,8

Previsto
32.252,2
21.841,2
16.241,1
2.973,2
447,6
1.079,8
1.099,4
1.964,7
919,5
1.024,7
20,5
183,1
124,6
58,5
6.776,4
604,9
321,8
4.015,9
46,6
1.787,1
1.486,8
66,6
272,6
1.147,7
30.830,4
120,1
97,0
6,7
16,4
14,3
2,1
0,0
16,4
30.846,8
32.372,3

Realizado var. (%)
31.224,4
21.006,1
15.721,2
2.220,4
409,7
1.440,3
1.214,4
1.849,3
939,4
862,7
47,2
190,4
101,8
88,6
6.402,4
632,7
469,3
3.673,8
50,1
1.576,4
1.776,2
719,1
425,4
631,8
29.834,5
46,9
33,3
13,6
5,8
7,8
0,1
13,6
29.848,1
31.271,3

-3%
-4%
-3%
-25%
-8%
33%
10%
-6%
2%
-16%
130%
4%
-18%
52%
-6%
5%
46%
-9%
7%
-12%
19%
980%
56%
-45%
-3%
-61%
-66%
-100%
-17%
-60%
277%
-100%
-17%
-3%
-3%

(Jan.2017 a Abr. 2021)

var. (R$)

Previsto

- 1.027,9
- 835,2
- 519,9
- 752,8
38,0
360,5
115,0
- 115,3
19,9
- 161,9
26,7
7,3
22,9
30,1
- 374,0
27,8
147,5
- 342,1
3,5
- 210,7
289,4
652,5
152,8
- 515,9
- 995,9
73,1
63,7
6,7
2,8
8,6
5,7
0,0
0,1
2,8
- 998,7
- 1.101,0

362.158,4
231.403,0
183.228,5
15.016,0
5.968,2
14.984,8
12.205,5
25.041,9
11.474,9
13.262,9
304,1
3.885,1
1.433,9
2.451,2
75.490,1
6.771,8
4.237,9
43.811,6
448,0
20.220,9
26.338,2
770,9
8.283,3
17.284,0
339.178,3
16.087,1
9.536,6
1.076,7
3.543,1
1.310,6
1.265,8
44,8
620,1
1.930,7
341.109,1
378.245,4

Realizado
363.105,4
224.903,6
177.604,9
13.469,3
4.829,4
17.317,1
11.682,9
27.051,0
11.169,3
14.889,4
992,3
4.734,4
1.839,5
2.894,8
82.131,3
6.487,6
4.206,7
49.427,4
634,7
21.374,9
24.285,2
2.623,0
10.761,2
10.901,0
335.438,9
7.465,1
3.456,3
651,9
1.960,1
317,7
150,2
167,5
620,1
459,0
937,8
336.376,7
370.570,5

(III) VIGÊNCIA DO PLANO (IV) VIGÊNCIA DO PLANO
2017 a 2021
2017 a 2023
Realizado +
Realizado +
Previsto
Previsto
Previsto
Previsto
425.463,0
426.410,0
636.266,3
637.213,3
270.911,0
264.411,6
406.731,1
400.231,7
216.091,6
210.468,0
324.926,5
319.302,9
15.498,2
13.951,5
23.206,0
21.659,4
7.232,5
6.093,6
11.051,1
9.912,3
17.684,5
20.016,8
25.786,3
28.118,6
14.404,3
13.881,6
21.761,2
21.238,5
29.412,2
31.421,3
43.050,9
45.059,9
13.498,5
13.192,9
19.784,9
19.479,3
15.568,3
17.194,9
22.782,8
24.409,4
345,4
1.033,5
483,2
1.171,3
4.490,9
5.340,2
6.264,9
7.114,2
1.683,2
2.088,8
2.517,2
2.922,9
2.807,8
3.251,4
3.747,7
4.191,3
91.303,0
97.944,1
139.071,6
145.712,8
7.998,2
7.714,0
12.083,2
11.799,0
5.079,0
5.047,8
7.673,0
7.641,8
53.837,6
59.453,4
82.540,3
88.156,1
480,2
667,0
656,2
843,0
23.908,0
25.062,0
36.118,9
37.272,8
29.345,8
27.292,8
41.147,7
39.094,7
913,5
2.765,6
1.380,0
3.232,2
8.852,9
11.330,8
10.731,6
13.209,5
19.579,4
13.196,4
29.036,1
22.653,1
399.358,6
395.619,1
600.234,7
596.495,3
16.334,5
7.712,5
17.149,5
8.527,6
9.536,6
3.456,3
9.536,6
3.456,3
1.270,7
845,9
1.919,6
1.494,9
3.556,4
1.973,4
3.596,4
2.013,4
1.350,7
357,8
1.476,7
483,9
1.302,9
187,4
1.417,8
302,2
47,7
170,4
59,0
181,7
620,2
620,1
620,2
620,1
459,0
459,0
1.970,8
977,9
2.096,9
1.104,0
401.329,4
396.597,1
602.331,6
597.599,3
441.797,5
434.122,6
653.415,8
645.740,9

Fonte: Si a fe-Ri o e PRF-RJ. El a bora çã o SUPOF/SEFAZ.
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II - Despesas e Resultados
R$ Milhões
(I) ABRIL
Previsto
DESPESAS CORRENTES (XI)
Pessoal e Encargos Sociais
Ativo
Inativos e Pensionistas
Outras Despesas com Pessoal
Juros e Encargos da Dívida (XII)
Outras Despesas Correntes
Transferências Constitucionais e Legais
Transferências Voluntárias e Discricionárias
Demais Despesas Correntes
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIII) = (XI - XII)
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)
Investimentos
Inversões Financeiras
Concessão de Empréstimos (XV)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVI)
Demais Inversões Financeiras
Amortização da Dívida (XVII)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XVIII) = (XIV - XV - XVI - XVII)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIX)
RESERVA DO RPPS (XX)
Despesa Intraorçamentária (d)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXI) = (XIII + XVIII + XIX + XX - d)
DESPESA TOTAL (XXII) = (XI + XIV)
RESULTADO PRIMÁRIO FISCAL (XXXVIII) = (IX - XXI)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (XXXV) = (X - XXII)

-

7.375,8
3.686,9
2.053,4
1.568,3
65,1
329,5
3.359,5
1.839,7
49,9
1.469,9
7.046,4
341,6
95,8
2,5
0,9
1,6
243,3
97,4
324,3
6.819,5
7.717,4
214,11
302,4

(II) ACUMULADO

Acumulado 2021

Realizado var. (%)
7.447,7
3.275,7
1.732,7
1.520,2
22,7
108,2
4.063,8
1.988,1
283,6
1.792,2
7.339,5
57,0
24,6
32,4
24,6
450,6
6.913,5
7.504,6

1%
-11%
-16%
-3%
-65%
-67%
21%
8%
469%
22%
4%
-83%
-74%
-100%
-100%
-100%
-87%
-75%
39%
1%
-3%

486,98
331,2

127%
-209%

var. (R$)
-

-

-

Previsto

Realizado var. (%)

71,9
411,2
320,7
48,1
42,4
221,3
704,4
148,4
233,7
322,3
293,2
284,6
71,2
2,5
0,9
1,6
210,9
72,8
126,3
94,0
212,8

29.931,2
14.747,5
8.213,6
6.273,4
260,5
1.108,2
14.075,5
8.171,8
199,5
5.704,1
28.823,0
1.078,4
383,3
9,8
3,5
6,4
685,3
389,7
1.297,2
27.915,5
31.009,6

27.592,4
13.128,0
7.000,5
6.047,6
79,9
779,8
13.684,6
7.924,0
493,6
5.266,9
26.812,6
389,3
66,2
0,0
0,0
323,1
66,2
1.356,8
25.522,1
27.981,7

-8%
-11%
-15%
-4%
-69%
-30%
-3%
-3%
147%
-8%
-7%
-64%
-83%
-100%
-100%
-100%
-53%
-83%
5%
-9%
-10%

272,9
633,6

2.931,3
1.362,7

4.325,9
3.289,6

48%
141%

(Jan.2017 a Abr. 2021)

var. (R$)

Previsto

- 2.338,8
- 1.619,5
- 1.213,1
- 225,8
- 180,7
- 328,4
- 390,9
- 247,8
294,1
- 437,2
- 2.010,4
- 689,1
- 317,1
9,8
3,5
6,4
- 362,2
- 323,4
59,6
- 2.393,4
- 3.027,9

362.341,7
188.998,5
102.964,2
80.370,2
5.664,1
4.379,4
168.963,8
80.622,0
2.273,2
86.068,7
357.962,3
12.703,5
7.436,1
124,8
44,1
80,7
5.142,7
7.516,8
19.746,2
345.732,9
375.045,3

356.206,3
184.366,5
97.775,1
82.820,7
3.770,6
2.311,5
169.528,3
79.266,2
8.743,6
81.518,6
353.894,8
7.680,7
4.364,1
380,4
74,3
306,1
2.936,2
4.670,2
25.803,2
332.990,9
363.887,0

4.623,9
3.200,2

3.385,8
6.683,5

1.394,6 1.926,9

Realizado

(III) VIGÊNCIA DO PLANO (IV) VIGÊNCIA DO PLANO
2017 a 2021
2017 a 2023
Realizado +
Realizado +
Previsto
Previsto
Previsto
Previsto
422.586,5
416.451,0
617.117,4
610.981,9
220.282,7
215.650,7
315.031,5
310.399,5
119.391,4
114.202,4
169.457,5
164.268,4
94.706,1
97.156,6
137.825,5
140.276,0
6.185,2
4.291,7
7.748,5
5.855,1
8.541,2
6.473,3
22.844,1
20.776,2
193.762,6
194.327,1
279.241,7
279.806,2
93.754,8
92.399,0
140.974,6
139.618,8
2.672,2
9.142,6
4.007,4
10.477,8
97.335,5
92.785,4
134.259,7
129.709,6
414.045,2
409.977,7
594.273,2
590.205,7
16.697,3
11.674,4
36.590,3
31.567,4
8.202,8
5.130,8
10.518,0
7.446,0
144,4
400,1
204,2
459,9
51,0
81,2
72,1
102,3
93,4
318,8
132,1
357,5
8.350,1
6.143,6
25.868,0
23.661,5
8.296,2
5.449,6
10.650,1
7.803,6
22.621,3
28.678,3
31.714,4
37.771,4
399.720,1
386.978,1
573.208,9
560.467,0
439.283,7
428.125,4
653.707,6
642.549,3
1.609,3
2.513,8

9.618,9
5.997,1 -

29.122,6
291,8

37.132,3
3.191,6

Fonte: Si a fe-Ri o e PRF-RJ. El a bora çã o SUPOF/SEFAZ.

Relatório de Acompanhamento Abr/2021

49

ANEXO B - MEDIDAS DE CARÁTER CONTINUADO
1.

Revisão dos Incentivos Fiscais
(Anexo 18 do PRF-RJ - RESERVADO)
Descrição: Redução dos incentivos fiscais.

Histórico: Em 28/12/2017, foram publicados os Decretos Estaduais nº 46.207 e nº
46.208, que revogaram ou alteraram diversos benefícios e isenções concedidos, com efeitos a contar de 1/1/2018. Observa-se que, na estimativa de impacto realizada no Anexo18
do PRF-RJ, foram utilizados os valores das arrecadações dos setores abrangidos pela medida, segundo o regime de competência. Contudo, no relatório de acompanhamento dos
resultados referentes a agosto/2019, a área técnica responsável alertou ao CSRRF-RJ que
a metodologia de cálculo havia sido aprimorada, vindo-se a calcular o impacto da redução
de incentivos e benefícios fiscais a partir da estimativa e da aplicação das alíquotas efetivas que passaram a incidir sobre a arrecadação das empresas afetadas pelas alterações
implementadas (no lugar de computar toda a diferença do que fora arrecadado pelos mesmos setores antes e depois da redução/retirada de tais benefícios), de modo que o valor
total do impacto da medida na arrecadação do exercício de 2018 sofrera significativa redução, passando de R$ 1,28 bilhão para R$ 538,14 milhões, e a arrecadação acumulada
em 2019 tenha sido de aproximadamente R$ 473,69 milhões (ante uma previsão inicial
de R$ 1,34 bilhão para o mesmo período). Ressalte-se que, em 2020, a arrecadação acumulada foi de R$ 975,3 milhões. A cada mês são realizados pequenos ajustes em valores
referentes a períodos anteriores devido a retificações que os contribuintes realizam 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 arrecadação de Royalties no mês de dezembro/2020 foi de R$ 135 milhões. Desde a implementação do PRF até o encerramento de 2020 a medida totalizou R$ 3,37 bilhões.

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.
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3. Auditoria Previdenciária (Anexo 26 do PRF-RJ)
Descrição: Realização de auditoria nas bases de dados previdenciários, com vistas a
identificar pagamentos considerados irregulares.
Histórico: Foram firmados Acordos de Colaboração Técnica entre o Rioprevidência
e municípios e estados, bem assim com o INSS. Além desses acordos, o PRF-RJ prevê a
realização de operação de crédito no montante de R$ 50 milhões para esse fim. De acordo
com o Rioprevidência, a economia constante do PRF-RJ é derivada de ações de auditoria
realizadas desde 2012, resultando em um montante total estimado de R$ 423 milhões
acumulados até 2017, que não deveriam ter sido considerados. Em outubro de 2018 foi
recebida resposta ao Ofício SEI nº 32/2018/CSRRF-MF, com a informação de que o impacto previsto para a medida seria revisto e alterado para um valor mais reduzido quando
da revisão do PRF-RJ, tendo sido gerada a Nota Técnica Rioprev/GBE nº 01/2019 propondo revisão da metodologia de apuração dos resultados. Nada obstante, os cálculos
para fins de avaliação de resultados desta medida continuam sendo gerados com base na
metodologia empregada em exercícios anteriores. Ainda, de acordo com a avaliação da
área técnica, a medida estaria apresentando atrasos de implementação em relação à assinatura de termos de cooperação técnica devido à “dificuldade de convencimento de gestores públicos à exposição de suas bases de dados”.
Como pode ser visto no gráfico abaixo, a realização da medida está abaixo do previsto no Plano de Recuperação Fiscal.

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.
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4. Modernização da Gestão Fazendária

(Anexo 17 do PRF-RJ)
Descrição: Modernização da Gestão Fazendária, com vistas a aumentar a eficiência
da arrecadação tributária estadual.
Histórico: O projeto de modernização tem como principais objetivos: (i) atuar de
forma abrangente e tempestiva na identificação de indícios de irregularidade; (ii) permitir
ao contribuinte se regularizar em momento próximo ao fato gerador do crédito tributário,
tornando a cobrança devida mais eficaz; e (iii) direcionar a atuação fiscal, após a tentativa
sistêmica, priorizando os valores mais significativos e com maiores chances de recuperação. O PRF-RJ previa a realização de operação de crédito no exercício de 2017, no valor
de R$ 250 milhões, para o desenvolvimento destas ações. Em 13/6/2018, o CSRRF recebeu o Ofício SEFAZ/SGAB Nº 508/2018, contendo nota técnica sobre o Programa Fazendário de Investimento em Tecnologia – PROFIT, que chamava a atenção para o atraso
na realização da operação de crédito, o qual, segundo o entendimento da área técnica
dessa Secretaria, impactava negativamente a implementação da fase 3 do PROFIT. O
TCE-RJ determinou suspensão do pregão para contratação da operação de crédito até que
restasse demonstrado que o novo endividamento seria imprescindível para o Estado, e
que atenderia a objetivos específicos. Ato contínuo, o Conselho enviou à SEFAZ o Ofício
SEI nº 37/2018/CSRRF-MF, com a informação de que somente iria se pronunciar sobre
a operação de crédito após decisão final da Egrégia Corte de Contas Estadual. No mês de
outubro foram publicados a Resolução SEFAZ nº 333 e o Decreto nº 46.453/2018, que
tratam da redução de multa e remissão de débitos de ICMS (REFIS). Em novembro/2018,
a arrecadação do REFIS foi de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, tendo sido estimado pela
área técnica que 10% seriam atribuídos ao Sistema Fisco Fácil. A área responsável informou ao Conselho que o cronograma para implementação da medida, bem como o cálculo
dos impactos das ações executadas sobre a arrecadação estadual estão sendo revistos.
Como pode ser visto no gráfico abaixo, 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.
A área responsável informou, para os meses de janeiro e fevereiro de 2021, valores
provisórios a serem revisados assim que os dados ajustados estiverem disponíveis.
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Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.
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5. Alteração de Alíquotas de ICMS

(Anexo 15 do PRF/RJ)
Descrição: Aumentos de alíquota em operação com energia elétrica, na prestação de
serviços de comunicação, em operação com cerveja e chope, e em operação com gasolina.
Histórico: Aprovação da Lei Estadual nº 7.508/2016, em 30/12/2016, alterando as
alíquotas nas operações citadas. Em virtude do cumprimento da noventena, o início de
vigência da medida, e, consequentemente, de seus efeitos financeiros, ocorreram a partir
de abril de 2017. O Conselho por meio do Ofício SEI nº 13/2017/CSRRF-MF, de
29/11/2017, solicitou a então Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento informações acerca da viabilidade de individualizar os impactos provenientes da medida na arrecadação estadual do ICMS. No mês de maio/2018, a área técnica informou que foi alterada a metodologia de cálculo do impacto, pois passaram a serem considerados valores
nominais, compatibilizando-se com o método utilizado nas projeções do 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. Vale destacar que desde o início do PRF até
dezembro de 2020 a implementação dessa medida somou R$ 2,81 bilhões à arrecadação
dos setores envolvidos.

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.
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6. Aumento das Alíquotas de Contribuição

Previdenciária (Anexo 25 do PRF-RJ)
Descrição: Aumento da Alíquota de Contribuição Previdenciária dos servidores públicos para 14%, e da alíquota patronal para 28%.
Histórico: A Lei Estadual nº 7.606, de 26/5/2017, alterou o art. 35-A da Lei Estadual
nº 3.189/1999, ao majorar as alíquotas de contribuição previdenciária dos Planos Financeiro e Previdenciário, tanto para os participantes, quanto para o Estado, salvo a parte
patronal do Plano Previdenciário, que se manteve sem alteração. Ressalta-se que a Lei
condicionou a implantação da nova alíquota à quitação integral dos salários em atraso
(incluindo o 13º salário relativo ao exercício de 2017). O recolhimento majorado no Poder
Judiciário, Ministério Público, TCE-RJ, DPGE-RJ, e em alguns órgãos do Poder Executivo Estadual foi iniciado em setembro de 2017. A partir da folha de maio de 2018, a
cobrança da nova alíquota de 14% foi implantada de forma integral, mas pequena parcela
de servidores 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 Recuperação Fiscal foi considerado apenas o impacto do Plano Financeiro do Regime Próprio da
Previdência Social do Estado, a partir do mês de novembro/2018 os cálculos dos impactos
realizados, tanto mensais quanto acumulados, sofreram correção para se adequarem ao
Plano.
Como pode ser visto no gráfico abaixo, a realização da medida está abaixo do previsto no Plano de Recuperação Fiscal, o que se deve em grande parte ao atraso na implementação da medida. Observa-se que, de acordo com o Rioprevidência, há ajustes de
valores realizados já informados devido ao fato de os órgãos, externos ao executivo, não
obedecerem a um prazo para enviar seus dados de Ativos Financeiros, Ativos Previdenciários, Inativos financeiros e Pensionistas. Ressalte-se que, desde o início do PRF até o
encerramento de 2020, a medida arrecadou R$ 1,5 bilhão.
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Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.
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7. Revisão do REPETRO (Anexo 22 do PRF-RJ)
Descrição: O REPETRO é o regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás
natural.
Histórico: Em 5/2/2018, foi publicado o Decreto de adesão do ERJ ao regime aduaneiro especial (Decreto Estadual nº 46.233), que dispõe sobre a isenção e redução de base
de cálculo do ICMS incidente em operações relativas a bens ou mercadorias aplicadas
nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, disciplinada pelo Convênio ICMS 03/2018 e pela Lei Federal nº 13.586/2017 (REPETRO-SPED). Contudo,
em dezembro de 2017, foi proposto na ALERJ o PL nº 3.660/2017, que poderia restringir
o alcance do REPETRO apenas à fase exploratória dos projetos de óleo e gás. Tal mudança implicaria, na prática, em cobrança de impostos sobre a importação de equipamentos na atividade de produção.
Como pode ser visto no gráfico abaixo, a realização da medida está acima do previsto
no Plano de Recuperação Fiscal, o que se deve, em grande medida, ao adiantamento do
cronograma de implantação de novas plataformas no estado em exercícios anteriores.

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.
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8.

Royalties e Participações Especiais do Campo
de Libra (Anexo 19 do PRF-RJ)

Descrição: Recebimento de Royalties e Participações Especiais (R&PE) do Campo
de Libra.
Histórico: De acordo com o contrato de partilha de Libra, a data limite para a Declaração de Comercialidade do Campo fora estipulada para dezembro de 2017. Ainda em
novembro de 2017 houve a declaração de comercialidade do Campo de Mero (situado no
bloco de Libra), iniciando-se a fase desenvolvimento da produção, com a realização de
Testes de Longa Duração (TLDs), passando a apresentar impactos positivos de arrecadação antes do cronograma previsto no PRF-RJ.
Entretanto, a partir de julho de 2020, a arrecadação prevista supera a efetiva, como
pode ser visto no gráfico abaixo. Vale destacar que, no ano de 2020, a medida arrecadou
R$ 98,3 milhões.

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 007320397.2017.8.19.0000, de 21 de dezembro de 2017, que determinou a suspensão dos efeitos
da referida Lei até o julgamento definitivo da demanda. Em janeiro/2018, a Procuradoria
Geral do Estado ajuizou um pedido de suspensão da liminar no STF. Por orientação da
PGE-RJ, as novas alíquotas passaram a produzir efeitos a partir de 16/2/2018.
Como pode ser visto no gráfico abaixo, a arrecadação proveniente desta medida está
acima do previsto no Plano de Recuperação Fiscal. Desde o início do PRF até o fim de
2020, essa medida acarretou um incremento de cerca de R$ 1,6 bilhão ao que seria arrecadado apenas com a alíquota anterior.

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, informouse que a medida sofreria alterações na atualização do PRF-RJ. Em 26/6/2019, o Conselho
recebeu o Ofício GG nº 236/2019, contendo a proposta de Revisão do Plano de Recuperação Fiscal do Estado, no qual constam sugestões para a revisão desta medida.
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 Rioprevidência, 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 obtendo 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.
Observa-se que, conforme o Rioprevidência, a natureza do processamento dos valores extraídos da base de pensionistas, encaminhada ao Rioprevidência pela SEPLAG, impacta nos acumuladores anteriores, pois o cálculo, entre outros, é função da data de óbito
do servidor segurado e da data de requisição de pensão, bem como a data de fechamento
da folha. Os contadores da memória de cálculo, que geram o relatório, atualizaram, portanto, os valores de 2018, de 2019, até abril de 2021.

Fonte: PRF e APTs. Elaboração própria.

Relatório de Acompanhamento Abr/2021

62

ANEXO C - MEDIDAS DE CARÁTER PONTUAL
1. Operação de Crédito de Antecipação da Venda da

CEDAE – (Anexo 11 do PRF-RJ)
Descrição: Contratação de operação de crédito de antecipação de receita proveniente
da alienação da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia de
Águas e Esgotos pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro – CEDAE.
Histórico: O pregão foi homologado em 07/11/2017, no valor de R$ 2,9 bilhões.
Contrato de Mútuo nº 1.412/2017 assinado com o Banco BNP Paribas Brasil S.A., publicado em 15/12/2017. Houve entrada de R$ 2 bilhões nos cofres estaduais no mês de dezembro de 2017, e do saldo remanescente, de R$ 900 milhões, no mês de janeiro de 2018.
Previsão de Impacto: A medida foi planejada para ter ingresso em setembro de 2017,
no valor de R$ 3,5 bilhões.
Medida realizada no valor de R$ 2,9 bilhões com frustração de receita de R$ 600
milhões.
2. 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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3. Alienação da Companhia Estadual de Águas

e Esgotos – CEDAE
Descrição: Alienação da integralidade das ações representativas do Capital Social da
Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE.
Histórico: A Lei Estadual nº 7.529/2017 autorizou a alienação das ações da companhia. Em 12 de junho de 2017, o Estado do Rio de Janeiro assinou o Acordo de Cooperação Técnica nº 16.2.0569.14 com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, tendo por objeto a cooperação técnica para o planejamento e a estruturação de projetos de desestatização. Foi publicado em 28/11/17 o contrato de ressarcimento entre o RJ e o BNDES, para contratação de empresa especializada em modelagem.
Em 26/01/18 foi realizada reunião de kickoff do projeto, com a participação do consórcio
FATOR/CONCREMAT/VG&P - SANEAMENTO RIO DE JANEIRO (contratado em
02/02/2018, pelo prazo máximo de 24 meses pelo BNDES), BNDES e CEDAE, e em
29/01/18 foram iniciados os debates para as atividades de modelagem, com prazo inicial
de 130 dias. Em fevereiro de 2020, iniciou-se a fase de elaboração do arranjo jurídico
institucional, por meio do qual os serviços de saneamento poderão ser prestados aos usuários pela empresa CEDAE, após a desestatização da mesma. O consórcio apresentou
quatro estudos: Plano de Trabalho, Plano de Comunicação, Estudo de Demanda e Relatório sobre os Planos Municipais de Saneamento Básico, que estão em fase de revisão
pelo BNDES. Em 15 de junho de 2020 foi elaborado o Parecer SEI nº 9534/2020/ME,
acerca do prosseguimento das ações necessárias à sua privatização. O Parecer está disponível na página dedicada ao RRF/RJ no Portal de Transparência da SEFAZ/RJ.
Previsão de Impacto: A medida 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 municípios do estado do Rio de Janeiro. O edital e demais documentos relacionados ao processo de licitação encontram-se em http://www.concessaosaneamento.rj.gov.br/documentos.php.
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, duzentos 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, novecentos 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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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 contrato de distribuição de gás natural canalizado algumas pendências deveriam ser resolvidas: (i) Deliberação AGENERSA/RJ nº 4.068/2020: a entender como ficará o mercado
de gás, depois que a deliberação entrar em vigor; (ii) 4ª Revisão Tarifária (Período compreendido entre 2018 e 2022): a entender o impacto da revisão na tarifa de gás natural, a
entender a metodologia de tratamento do saldo de sub investimentos elencados pela consultoria contratada e como ficará a remuneração da base de ativos regulatórios da CEG e
CEG Rio; (iii) 3º Termo Aditivo; e (iv) Crise do COVID-19: a Naturgy entende que o
impacto causado pela pandemia criou um ambiente de incertezas, incrementadas pela
crise econômica que o Rio de Janeiro enfrenta.
Medida não implementada.
Em 25 de outubro 2019, o Conselho encaminhou ao Secretário de Estado de Fazenda,
por meio do Ofício SEI nº 50923/2019-ME, solicitação de substituição desta medida, juntamente com outras quatro, cujo valor total estimado no PRF seria de aproximadamente
R$ 3,9 bilhões (set/17 a dez/20), haja vista sinalização de que não seriam realizadas. Deste
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modo, a fim de não impactarem negativamente o resultado fiscal do Plano, recomendouse a substituição por outras medidas com valor de impacto igual ou maior.
Previsão de Impacto: O valor do impacto anual previsto é de R$1,3 Bi, para o período
de setembro de 2017 a maio de 2021.
R$ milhão
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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 concessão de uso à iniciativa privada dos serviços de empresas públicas e sociedades de economia mista.
Histórico: A medida previa inicialmente um aumento de despesa em 2018, em razão
do impacto do gasto com demissões dos servidores, que seria suportado por meio de operação de crédito no valor de R$ 200 milhões a ser realizada em 15/06/2018. Com a finalidade de reinstituir a Comissão Diretora do Programa Estadual de Desestatização – PED
foi publicado em 18/09/2017 o Decreto nº 46.087, que estabeleceu plano de trabalho prevendo 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 primeira versão de seu Plano de Desestatização, o qual fora remetido para validação da Comissão Diretora do PED, restando identificado pela Comissão a complexidade relacionada ao passivo trabalhista dessa entidade. Em 24/04/18 foi publicada a Lei nº 7.941, que
autorizou o Estado a contratar operações de crédito, até o limite de R$ 200 milhões, destinados à reestruturação da administração pública do Estado do Rio de Janeiro. A referida
Lei, porém, vedou a extinção das universidades, sociedades de economia mista e de todas
as empresas públicas além de algumas Fundações. No mês de maio/2018, a Comissão
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Diretora do PED deliberou pela suspensão dessa medida, a partir das limitações impostas
pela Lei Estadual nº 7.941/2018 à Reestruturação Administrativa, embora houvesse parecer da Procuradoria Geral do Estado opinando pela inconstitucionalidade de tal dispositivo, o que poderia ensejar ação de controle de constitucionalidade a ser movida pelo ERJ.
Entretanto, até o presente momento, tal medida não foi realizada.
Em 25 de outubro 2019, o Conselho encaminhou ao Secretário de Estado de Fazenda,
por meio do Ofício SEI nº 50923/2019-ME, solicitação de substituição desta medida, juntamente com outras quatro, cujo valor total estimado no PRF seria de aproximadamente
R$ 3,9 bilhões (set/17 a dez/20), haja vista sinalização de que não seriam realizadas. Deste
modo, a fim de não impactarem negativamente o resultado fiscal do Plano, recomendouse a substituição por outras medidas com valor de impacto igual ou maior.
Previsão de Impacto: O valor do impacto anual previsto seria de R$ 753,4 milhões
de setembro de 2017 a maio de 2021.
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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 CEGRio sobre a intenção do Estado do Rio de Janeiro de promover a antecipação da prorrogação dos contratos de concessão, que deveriam viger até 2027. As concessionárias estão
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avaliando junto aos seus Conselhos de Administração se há interesse na antecipação da
prorrogação, bem como sua adequação jurídica e as condições financeiras que as companhias estão dispostas a suportar. Este Conselho de Supervisão enviou a Subsecretaria de
Desenvolvimento Econômico, em 29 de setembro de 2017, o Ofício n° 2/2017 solicitando
providências. Em resposta ao ofício do CSRRF/RJ, a Subsecretaria de Desenvolvimento
Econômico enviou o Ofício CC/SDE nº 80, em 22/11/2017, informando que o início das
tratativas só ocorreria em janeiro de 2018. As concessionárias CEG e CEG-Rio comunicaram, através do Ofício PRESI-001/2018, de 11 de janeiro de 2018, que realizaram estudos técnico-jurídicos, que indicam a possibilidade da antecipação da prorrogação dos
contratos de concessão. Entretanto, as concessionárias decidiram contratar uma consultoria técnica externa especializada para, no prazo de 90 dias, elaborar uma avaliação detalhada que permitisse identificar as condições para a referida antecipação. Em Ofício enviado em junho de 2018 à Casa Civil, as concessionárias manifestaram interesse em continuar 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
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 concessão de distribuição do gás canalizado fluminense. Em maio/2020, data do último relatório de atualização encaminhado a este CSRRF, a área técnica informou ter enviado ofício à Companhia espanhola estabelecendo prazo de 60 dias para que apresentasse proposta financeira para antecipação da prorrogação do contrato de concessão.
Em 25 de outubro 2019, o Conselho encaminhou ao Secretário de Estado de Fazenda,
por meio do Ofício SEI nº 50923/2019-ME, solicitação de substituição desta medida, juntamente com outras quatro, cujo valor total estimado no PRF seria de aproximadamente
R$ 3,9 bilhões (set/17 a dez/20), haja vista sinalização de que não seriam realizadas. Deste
modo, a fim de não impactarem negativamente o resultado fiscal do Plano, recomendouse a substituição por outras medidas com valor de impacto igual ou maior.
Medida não realizada.
Previsão de Impacto: A medida previa arrecadar R$ 800,0 milhões com as novas
outorgas, entre setembro de 2017 e maio de 2021.
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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 recebido ofício do Vice-Presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do estado
do Rio de Janeiro – DETRO com relatório e cronograma de atividades, cujo início dependia 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, interposto 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 realizar 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
contratual com a FGV, além de definições da prefeitura do Rio de Janeiro no que diz
respeito à operação intermunicipal no corredor BRT Transbrasil. Foram realizadas reuniões entre SETRANS e Prefeitura do Rio, onde ficou esclarecido que a Prefeitura não 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 realizada a 13ª audiência pública para tratar da concessão, no auditório da PGE-RJ em que
foram apresentadas 42 sugestões. O DETRO iria analisar as sugestões baseado na documentação técnica do projeto. A FGV não fez a análise sob a justificativa de que o contrato
de consultoria com o DETRO havia se extinguido. Em outubro foi recebida a resposta ao
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Ofício SEI nº 32/2018/CSRRF-MF com a informação de que novos estudos seriam elaborados pela FGV e que as projeções estavam mantidas. Em janeiro de 2019 foi informado que o cronograma anterior havia se tornado inexequível. Os relatórios subsequentes
vêm relatando reuniões entre as equipes da SETRANS, DETRO e FGV, para revisão de
edital e de temas estratégicos.
Em 25 de outubro 2019, o Conselho encaminhou ao Secretário de Estado de Fazenda,
por meio do Ofício SEI nº 50923/2019-ME, solicitação de substituição desta medida, juntamente com outras quatro, cujo valor total estimado no PRF seria de aproximadamente
R$ 3,9 bilhões (set/17 a dez/20), haja vista sinalização de que não seriam realizadas. Deste
modo, a fim de não impactarem negativamente o resultado fiscal do Plano, recomendouse a substituição por outras medidas com valor de impacto igual ou maior.
Medida não implementada.
Previsão de Impacto: A medida foi planejada para gerar receita de R$ 776,6 milhões
no período de setembro de 2017 e maio de 2021.

5. Securitização da Dívida

(Anexo 24 do PRF-RJ)
Descrição: Cessão dos direitos creditórios consistentes no fluxo financeiro decorrente da cobrança de créditos inadimplidos dos tributos administrados pela SEFAZ/RJ, e
de créditos de qualquer natureza inscritos em dívida ativa, por meio de Sociedade de Propósito Específico – SPE.
Histórico: A Lei Estadual nº 7.040, de 09 de julho de 2015 autorizou a cessão dos
direitos creditórios. Em 18 de setembro de 2017, fora realizada audiência pública na SEFAZ, conforme trâmite definido pela Procuradoria Geral do Estado e pelo Tribunal de
Contas do Estado. Em 19 de setembro de 2017, o plenário do TCE-RJ se reuniu e deu
voto favorável ao pleito, encaminhando-o a sua assessoria jurídica para análise. Contra a
decisão do plenário do TCE-RJ, foi impetrada representação do Ministério Público, e o
pleito que se encontrava na assessoria jurídica do TCE-RJ foi enviado para análise do
Conselheiro-Relator. Em outubro foi recebida a resposta ao Ofício SEI nº
32/2018/CSRRF-MF com a informação de que considerando a expectativa de baixo retorno devido ao cenário macroeconômico nacional a medida seria descontinuada na atualização do PRF-RJ.
Em 25 de outubro 2019, o Conselho encaminhou ao Secretário de Estado de Fazenda,
por meio do Ofício SEI nº 50923/2019-ME, solicitação de substituição desta medida, juntamente com outras quatro, cujo valor total estimado no PRF seria de aproximadamente
R$ 3,9 bilhões (set/17 a dez/20), haja vista sinalização de que não seriam realizadas. Deste
modo, a fim de não impactarem negativamente o resultado fiscal do Plano, recomendouse a substituição por outras medidas com valor de impacto igual ou maior.
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Medida não realizada.
Previsão de Impacto: A medida foi planejada para ter impacto de R$ 568,4 milhões
entre setembro de 2017 e maio de 2021.

Por relevante, ressalta-se que a frustração devido a medidas não implementadas
irá perfazer um total de R$ 4,2 bilhões entre setembro de 2017 e maio de 2021.
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SIGLÁRIO
ACO – Ação Cível Originária
AGU – Advocacia Geral da União
ANP – Agência Nacional do Petróleo
APT – Acompanhamento do Plano de Trabalho (Medida de Ajuste do PRF)
CAUC - Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais
CEDAE – Companhia Estadual de Águas e Esgotos
CPC – Código de Processo Civil
CSRRF – Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal
DCL – Dívida Consolidada Líquida
DPGE-RJ – Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
DTP – Despesa Total de Pessoal
ERJ – Estado do Rio de Janeiro
GEE – Gratificação de Encargos Especiais
ICMS - Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação
LC – Lei Complementar Federal
LCE – Lei Complementar Estadual
LRF – Lei Complementar n° 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal
MPERJ – Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
MDF – Manual de Demonstrativos Fiscais
OMS – Organização Mundial da Saúde
PGE-RJ – Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
PLP – Projeto de Lei Complementar tramitando no Senado e na Câmara Federal
PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
R&PE – Royalties e Participações Especiais na produção de petróleo
RGF – Relatório de Gestão Fiscal da LRF
RISTF – Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária da LRF
PRF-RJ – Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro
RCL – Receita Corrente Líquida
RGF – Relatório de Gestão Fiscal
RP – Restos a Pagar
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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
SIAFE-Rio - Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio
de Janeiro
SIG–RH – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos
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
UG – Unidade Gestora
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