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O ato de prestar contas, muito mais do que uma obrigação 

constitucional1, um dever do gestor da coisa pública, é um instrumento de 

transparência. Assim, é fonte para o pleno exercício do controle, quer seja o 

controle da própria administração pública (controles interno externo) ou o 

controle social. Este mesmo ato também deve ser entendido como um direito 

daquele que gere bens e valores públicos – o direito de tornar público o correto 

desempenho das funções de quem aplica os recursos da população, o direito 

subjetivo de obter um julgamento popular de sua administração. 

 

A utilização dos recursos públicos pressupõe a necessária e devida 

prestação de contas. Particularmente, a cada ano, conforme disposto no inciso 

XXIV, do artigo 84, da Constituição Federal, deve o Presidente da República 

prestar ao Congresso Nacional as contas de sua gestão2, referentes ao 

exercício anterior. Por simetria, tal obrigação estende-se aos demais chefes do 

Poder Executivo (Governadores de Estado e Prefeitos Municipais).  

 

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no inciso XIII, do artigo 

145, estabelece a competência privativa do Governador de prestar as referidas 

contas.  

 

A análise das contas em apreço integra o rol de competências 

constitucionais dos Tribunais de Contas3. 

                                                 
1
 Parágrafo único, do artigo 70, da Constituição Federal. 

 
2
 A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 56, estabelece 

que as Contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos Presidentes dos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, as quais receberão parecer prévio, 
separadamente. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em 09.08.07, ao apreciar a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2.238, deferiu, por unanimidade, medida cautelar requerida na ação, suspendendo, por 
conseqüência, a eficácia do artigo em destaque.  

 
3
 Inciso I, do artigo 71, da Constituição Federal e inciso I, do artigo 123, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

INTRODUÇÃO 
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O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Janeiro, aprovado pela Deliberação TCE/RJ nº 167, de 10 de dezembro de 

1992, em seu artigo 39, trata do conteúdo desta análise: 

 
 

§ 3º - O Relatório consistirá de minuciosa apreciação do exercício 
financeiro, elaborada com base nos elementos colhidos no trabalho 
de auditoria financeira e orçamentária, e conterá, além da análise dos 
balanços apresentados, informações que auxiliem a Assembléia 
Legislativa na apreciação dos reflexos da administração financeira e 
orçamentária sobre o desenvolvimento econômico e social do Estado. 
 
§ 4º - O projeto de Parecer Prévio, em conformidade com o Relatório, 
concluirá pela aprovação ou não das contas, precedido da respectiva 
fundamentação, com especificação das irregularidades, no último 
caso. 

 
 
As disposições das Constituições Federal e Estadual, da Lei Federal 

nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar Federal nº 101/2000), dentre diversos outros mandamentos 

legais e normativos, são observadas no trabalho do Tribunal.  

 

É esta análise que subsidia o julgamento do Poder Legislativo, que 

possibilita ao representante do povo o conhecimento amplo dos negócios da 

Administração, capacitando-o para o desempenho de tal relevante missão - o 

julgamento dos atos que traduzem a execução orçamentária, financeira e 

patrimonial do Estado. 

 

Atendendo aos mandamentos constitucionais e legais que regem a 

matéria, em 04 de abril de 2011 deram entrada neste Tribunal as Contas de 

Gestão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, relativas ao exercício de 

2010, de responsabilidade do Exmo. Governador do Estado, Sr. Sérgio Cabral. 

As contas em apreço, que constituem o presente processo, são as Contas de 

Gestão do Chefe do Poder Executivo. O exame das Contas dos demais chefes 

de Poderes e Órgãos será realizado na Prestação de Contas de Ordenadores 

de Despesas.  
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O encaminhamento das contas se deu de forma tempestiva, 

conforme disposto no artigo 199 da Lei Estadual nº 287/79 e no § 1º do artigo 

36 da Lei Complementar Estadual nº 63/90 (Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas) 

 

 
Além dos demonstrativos contábeis e extracontábeis obrigatórios, 

entre outros, integram ainda as contas os pareceres dos setores de controle 

interno do Poder Executivo. 

 

Conforme o § 5º do artigo 124 do Regimento Interno do TCE/RJ, fui 

sorteado relator do processo em destaque.  

 

Atendendo ao disposto no § 2º do artigo 37 do nosso Regimento 

Interno, a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento procedeu ao exame 

sumário dos documentos integrantes do presente processo e seus anexos, não 

sendo detectada, em análise preliminar, qualquer falha de natureza formal, 

tendo sido expedido o Memorando CAD/SSR/SGE nº 017/11 de 04/04/11 – 

Processo TCE n.º 105.167-7/11. 

 

O Ministério Público junto a este Tribunal, representado pelo 

Procurador Sr. Horacio Machado Medeiros, designado para atuar no processo, 

concluiu também que as Contas em exame foram apresentadas sem falha 

formal e dentro do prazo legal. 

 

Conforme Ofício nº 015/2011, encaminhado por mim à Presidência 

desta Corte, propus o acolhimento da documentação que constitui a Prestação 

de Contas de Gestão do Estado relativa ao exercício financeiro de 2010. O 

Plenário veio a ser cientificado do fato em Sessão de 05.04.11, quando 

apresentei o conteúdo do referido ofício.  
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O Corpo Instrutivo, em seu relatório, elencou todos os documentos 

que integram a prestação de contas, em atendimento aos dispositivos 

constitucionais, legais (Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/00, 

Lei Complementar nº 63/90, Lei Estadual  

nº 287/79) e outros (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro – Deliberação TCE nº 167/92) que regem a matéria. 

 

Desta forma, o processo, constituído dos devidos elementos, foi 

analisado pelo Corpo Instrutivo, tendo sido elaborado circunstanciado estudo 

pelos órgãos técnicos desta Corte, sendo, em seguida, submetido ao Ministério 

Público junto a este Tribunal, que emitiu seu parecer. 

 

Foi sugerida pelo Corpo Instrutivo a Emissão de Parecer Prévio 

Favorável às contas do Chefe do Poder Executivo do Estado, com ressalvas, 

determinações e recomendações. 

 

O Ministério Público, em bem elaborado parecer, manifestou-se de 

acordo com o Corpo Instrutivo. 

 

Tendo sido sorteado para relatar as presentes Contas, considerando 

as análises precedentes e os documentos que integram os autos, procedi a um 

minucioso exame do processo. Desta forma apresento o relatório que segue, 

onde é demonstrada a evolução das execuções orçamentária, financeira e 

patrimonial do Estado do Rio de Janeiro, bem como verificado o atendimento 

aos limites de endividamento e gastos definidos constitucionalmente, tudo em 

busca da apuração da responsabilidade na gestão fiscal, conforme determina a 

legislação de regência.  
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Para tal fim, o relatório está dividido em capítulos, em que são 

discutidos os aspectos constitucionais e legais que permeiam a apresentação 

das contas e os indicadores relativos à situação econômica mundial, nacional e 

estadual. Meus argumentos são apresentados em três grandes blocos: a 

gestão pública (com ênfase na gestão orçamentária, financeira e patrimonial e 

seus respectivos ditames constitucionais e legais), as aplicações 

constitucionais e legais e a gestão fiscal (mandamentos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF). Sequencialmente, são apresentadas 

informações sobre o encaminhamento das decisões tomadas por esta Corte 

quanto às contas de 2009. 

 
Termino o relatório inserindo capítulo cujo conteúdo é um resumo de 

todo trabalho, com o objetivo de facilitar sua leitura e estudo. 

 
Por fim, submeto ao Plenário deste Tribunal de Contas Projeto de 

Parecer Prévio, referente às Contas da Gestão do Chefe do Poder Executivo, 

relativas ao exercício de 2010, para que seja, após apreciação em Sessão 

Plenária especialmente para este fim convocada, remetido à Augusta Assembléia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, objetivando subsidiar seu julgamento, 

nos termos da Constituição deste Estado.  

 
Ressalto que ao elaborar meu relatório adotei como critério primeiro 

a busca pela síntese, e pela exposição de fatos relevantes.  

 
O trabalho empreendido pelo Corpo Instrutivo desta Casa, de qualidade 

técnica inquestionável, sobre o qual qualquer comentário se faz desnecessário, 

traz todo o detalhamento que verificações específicas necessitam.  

 
Assim, objetivando não tornar a leitura deste relatório cansativa ou 

repetitiva, apresento os fatos que julgo relevantes para o entendimento de 

como se deu a gestão do Estado em 2010. Relembro que as análises 

pormenorizadas estão no Relatório dos técnicos desta Corte. 
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Este tópico apresenta praticamente a íntegra do trabalho 

desenvolvido por técnicos desta corte4 a respeito do panorama econômico 

observado em 2010 e em exercícios anteriores. Entendo que a apresentação 

da conjuntura verificada é muito importante, na medida em que esta conjuntura 

é, ao mesmo tempo, indutora e reflexo da gestão pública que ora se analisa – 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

Dada a relevância dos dados, sua forma de apresentação clara e 

objetiva, contextualizada no tema abordado, permito-me reproduzi-lo e 

incorporá-lo ao meu relatório. 

 

O presente objetiva estabelecer indicadores e variáveis capazes de 

propiciar o contexto básico em que a economia internacional se desenvolveu, o 

impacto causado sobre a economia nacional e as demais variáveis 

macroeconômicas, decorrentes das políticas monetárias e fiscais adotadas no 

âmbito nacional, capazes de propiciar o cenário econômico sob o qual se 

desenvolveram atividades econômicas no âmbito subnacional. 

 

No âmbito externo, objetiva-se observar a evolução da economia 

internacional, o comportamento da taxa de câmbio e das commodities. 

 

No cenário interno, será destacada a estrutura do PIB, sua variação 

real, a participação percentual discriminada por segmento de atividade 

econômica, além da variação da taxa de juros, seus reflexos sobre consumo e 

investimento agregado, a dívida líquida do setor público, além de um panorama 

conjuntural do Estado do Rio de Janeiro. 

                                                 
4
 Documento TCE-RJ nº 12.604.3/11. Trabalho elaborado sob a Coordenação da CEA (Coordenadoria de Estudos e 

Análises Técnicas). 

1 ASPECTOS ECONÔMICOS 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls.761  

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 

1.1 – SITUAÇÃO DA ECONOMIA MUNDIAL 
 
 

O ano de 2010 marcou o início da recuperação da economia 

mundial, em relação à crise instalada na economia norte-americana, com 

reflexos na expansão positiva do PIB mundial, em decorrência de políticas 

anticíclicas estabelecidas pelos governos e respectivos Bancos Centrais.  

 
 
1.1.1 – O PIB Mundial 

 

As projeções para as economias avançadas, formalizadas pelo 

Fundo Monetário Internacional, em outubro de 2010, sobre o desempenho das 

economias dos Estados Unidos (2009: - 2,6% e 2010: 2,8%), Região do Euro 

(2009: - 4,1% e 2010: 1,8%), Japão (2009: -6,3% e 2010: 4,3%) e Reino Unido 

(2009: -4,9% e 2010: 1,7%), revelam que as mesmas apresentaram um 

processo de reversão nas atividades econômicas determinantes para a 

estimativa do crescimento de 5,0% para o PIB mundial. 

 

Tabela 1 - Variação Percentual Anual do PIB Mundial 

Variação Percentual Anual do PIB Mundial 

2006 2007 2008 2009 2010 (1) 

5,1% 5,2% 3,0% -0,6% 5,0% 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Dados Primários: World Economic Outlook Database – FMI – Outubro de 2009 (2006-2008). 
Dados Primários: World Economic Outlook Database – FMI – Outubro de 2010. (2009) 
Observação: (1) Estimativa/Previsão em outubro de 2010 

 

Já em relação às economias emergentes, Brasil  

(2009: - 0,64% e 2010: 7,49%) e Rússia (2009: - 7,9% e 2010: 3,7%) deixaram 

de lado taxas negativas e passaram à expansão dos respectivos Produtos, 

enquanto Índia (2009: 5,7% e 2010: 9,7%) e China (2009: 9,2% e 2010: 

10,3%), segundo as estimativas do Fundo realizadas em outubro de 2010, 

ampliaram o nível de suas atividades econômicas e contribuíram, 

sobremaneira, para o crescimento da economia mundial.  
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Ressalta-se, ainda, que estas taxas de crescimento decorreram da 

expansão dos meios circulantes e da redução das taxas de juros praticadas 

pelos Bancos Centrais destas economias. 

 
Ainda em decorrência da crise financeira instalada na economia 

norteamericana, a política fiscal e monetária, expansionistas, praticada pelo 

governo norte americano, visando deter a queda da atividade econômica, 

provocou a desvalorização do dólar no mercado internacional, tendo 

ocasionado o seguinte comportamento da taxa de câmbio: 

 
Tabela 2 – Comportamento da Taxa de Câmbio em 2010 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

% 1,87 1,81 1,78 1,73 1,81 1,80 1,75 1,75 1,69 1,70 1,71 1,66 

Fonte: Banco Central do Brasil – Taxas de Câmbio – Cotações e Boletins - Cotação referente ao último dia útil de cada 
mês, média entre cotação de compra e cotação de venda do dia. 

 

Os dados contidos na Tabela 2 revelam a queda da taxa de câmbio, 

ao longo de 2010, com o dólar deixando um patamar correspondente a R$1,87, 

em janeiro de 2010, passando para  

R$ 1,66 em dezembro deste mesmo ano. 

 
Apesar de a valorização do real ocasionar menor competitividade 

dos produtos e serviços nacionais, em comparação aos preços dos produtos 

praticados no mercado internacional, a Balança Comercial apresentou saldo 

positivo equivalente a US$ 20,3 bilhões em 2010. 

 

As exportações brasileiras (FOB), em 2010, alcançaram  

US$ 201,9 bilhões e as importações atingiram níveis correspondentes a US$ 

181,6 bilhões.  

 

Um dos fatores que contribuíram para a manutenção do saldo 

positivo da Balança Comercial, apesar da valorização do real ao longo de 2010, 

foi a elevação do preço das commodities negociadas nos mercados 

internacionais. 
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Desta forma, recorre-se ao Índice de Preços de Commodities 

Internacionais elaborado pelo Instituto de Pesquisas Econômico Aplicada – 

IPEA, para ilustrar a situação das exportações brasileiras:  

 

Tabela 3 - Índice de Preços Internacionais de Commodities: Geral 

Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2006 184,01 182,52 183,01 193,69 197,15 194,61 202,21 201,25 187,06 184,50 188,80 192,85 

2007 182,69 191,07 195,04 201,15 202,45 210,49 218,82 214,44 226,91 235,49 251,73 253,26 

2008 264,78 282,44 294,66 307,77 330,84 350,81 354,33 317,44 286,82 230,92 196,95 175,20 

2009 181,22 173,55 183,75 189,82 208,04 223,66 212,47 224,98 218,67 227,88 236,37 235,19 

2010 240,67 236,69 242,66 254,14 238,92 234,68 239,35 247,32 252,51 266,99 272,82 287,37 

Fonte: IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

 

 

Os dados contidos na Tabela 3 permitem verificar que, ao longo do 

exercício de 2008, os preços das commodities minerais vieram decrescendo de 

forma acentuada, como reflexo da crise financeira instalada na economia 

norteamericana, decréscimo este continuado ao longo do primeiro semestre de 

2009, havendo reversão da tendência de queda a partir do segundo semestre 

deste mesmo ano, processo que se estendeu ao longo de 2010.  

 

 

Desta forma, apesar da valorização do real, a elevação dos preços 

das commodities contribuiu para a obtenção do resultado positivo da Balança 

Comercial. Ressalta-se, no entanto, que o saldo obtido foi insuficiente para 

equilibrar o Balanço de Pagamentos, em decorrência do comportamento da 

taxa de câmbio ao longo de 2010. 
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1.1.2 - As Taxas de Juros e o Câmbio 
 

Um dos fatores determinantes para a valorização do real perante o 

dólar e as demais moedas internacionais, corresponde aos elevados juros 

praticados, com a taxa básica (SELIC) em níveis reais bastante superiores aos 

praticados pelos demais países. Estas taxas, com inflação controlada e 

estabilidade cambial, atraem capitais especulativos, de curtíssimo prazo, que, 

diferentemente dos investimentos diretos estrangeiros, provocam a 

desvalorização do dólar perante o real e comprometem a competitividade do 

produto nacional no mercado externo. 

 

Ressalta-se, também, que a desvalorização do dólar pode provocar 

a preferência dos agentes econômicos por ativos reais, acarretando a 

recomposição dos preços das commodities no mercado internacional, ou seja, 

os ativos reais podem ganhar espaço em níveis opostos à desvalorização da 

moeda. 

 

 

1.1.3 – O Balanço de Pagamentos 
 

Não obstante o saldo positivo da Balança Comercial, as Transações 

Correntes, que englobam as negociações no âmbito da Balança Comercial, das 

transações envolvendo Serviços e Rendas e das Transferências Unilaterais 

Correntes, apresentaram saldo negativo equivalente a US$ 47,5 bilhões. 

 

Este saldo negativo foi compensado pelos Investimentos 

Estrangeiros Diretos, realizados no país, que alcançaram o valor de  

US$ 48,5 bilhões. 
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1.1.4 – As Reservas Cambiais  
 

Em dezembro de 2010, o volume das reservas internacionais 

brasileiras à disposição do Banco Central do Brasil (Fonte: BACEN, PEDD – 

Padrão Especial de Disseminação de Dados) correspondeu a US$288,6 

bilhões, representando um acréscimo de 21,0% sobre o nível das reservas 

constituídas em dezembro de 2009, que correspondera a US$238,5 bilhões. 

 

Este saldo contribuiu para sinalizar a capacidade de assunção dos 

compromissos externos do país, bem como para a formação de expectativas 

positivas e elevação do nível de confiança dos agentes econômicos 

internacionais. 

 

No entanto, as taxas de juros praticadas pelo Banco Central 

Brasileiro estimulam o ingresso de capitais especulativos que acarretam a 

valorização do real, prejudicam a competitividade dos produtos nacionais e 

elevam o volume das importações. 

 

Desta forma, em seguida, ao longo da análise sobre a economia 

brasileira, será observada a dificuldade de redução da taxa de juros e as 

conseqüências que a mesma provoca na economia, em razão de constituir um 

importante instrumento de controle sobre o processo inflacionário. 
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1.2 – SITUAÇÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA 
 

O Produto Interno Bruto – PIB, a preços de mercado, referente ao 

exercício de 2010, apresentou valor correspondente a  

R$ 3,7 trilhões. Este valor, em relação ao ano anterior, representou uma 

elevação da atividade econômica correspondente a 7,49% do PIB, 

apresentando a seguinte composição: 

 

Tabela 4 - PIB em Valores Nominais 

 

PIB R$ Percentual  

Ótica da Oferta Agregada  

PIB a Preços de Mercado 
3.674.964.382.000 100,0% 

Impostos Sobre Produtos 539.320.982.000 14,7% 

PIB a Preços Básicos 

- Agropecuária 

- Indústria 

- Serviços 

3.135.643.400.000 

180.831.178.500 

841.024.067.000 

2.113.788.154.400 

85,3% 

4,9% 

22,9% 

57,5% 

Fonte: IPEA – Ipeadata - PIB  em Valores Nominais 
Dados Primários Gerados Pelo IBGE – Sistemas de Contas Nacionais 

 

 

A consulta à Tabela 4 permite observar que os impostos incidentes 

sobre a produção, a preços de mercado, corresponderam a 14,7% do PIB. O 

setor de Serviços foi o mais relevante, tendo contribuído com 57,5% para o 

cômputo do Produto Interno Bruto brasileiro, seguido pela produção industrial, 

com percentual de 22,9%, vindo por último a Agropecuária, com participação 

equivalente a 4,9%. 
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1.2.1 – Evolução do PIB – Variação Real 
 

A variação real do PIB, nos últimos dez anos, apresentou a seguinte 

composição: 

 

Tabela 5 - Produto Interno Bruto - Variação Real Anual 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% 1,31 2,66 1,15 5,71 3,16 3,96 6,09 5,16 (0,64) 7,49 

Fonte: IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
Dados Primários Gerados Pelo IBGE – Sistemas de Contas Nacionais 

 

Os dados contidos na Tabela 5 revelam que a variação negativa do 

PIB em 2009, da ordem de 0,64%, interrompeu uma trajetória positiva de 2000 

a 2008, tendo retornado, no ano seguinte, ao caminho de crescimento, a uma 

taxa de 7,49%. 

 

O decréscimo do PIB, em 2009, pode ser interpretado como fator 

pontual, se considerarmos que o vigoroso crescimento de 2010 retomou a 

trajetória positiva da economia e estabeleceu, para os últimos dez anos, a taxa 

média real de crescimento, equivalente a  

3,6% ao ano. 

 

Tabela 6 – PIB: Variação Real Total e Por Setores – Últimos 5 anos 

PIB 
(variação real) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Agropecuária 4,80% 4,84% 6,12% (4,56%) 6,46% 

Indústria 2,21% 5,27% 4,07% (6,42)% 10,12% 

Serviços 4,24% 6,14% 4,93% 2,19% 5,42% 

TOTAL 3,96% 6,09% 5,16% (0,64%) 7,49% 

   Fonte: IPEA – Ipeadata – PIB Variação Real Anual 
Dados Primários Gerados pelo IBGE – Sistemas de Contas Nacionais – Valor Adicionado a Preços Básicos – 
referência  2000. Para 2009 e 2010: Dados Preliminares a partir das Contas Nacionais Trimestrais – referência 2000. 

 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls.768  

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 

A consulta à Tabela 6 permite observarmos que em 2010, ao 

contrário de 2009, todos os setores da economia apresentaram taxa positiva de 

crescimento: a Agropecuária evoluiu positivamente em  

6,5%, a produção Industrial alcançou o percentual equivalente a 10,1% e o 

setor de Serviços apresentou crescimento de 5,4%. 

 

1.2.2 – Relação Dívida/PIB e NFSP 
 

A dívida líquida total do setor público encerrou o exercício de 2010 

com valores equivalentes a R$ 1,5 trilhão, representando  

40,2% do PIB. 

 

Observa-se a redução da relação Divida/PIB, já que, em 2009, 

correspondeu a 42,8% do PIB. 

 

Tabela 7 - Dívida Líquida do Setor Público (em R$ milhões) 

 

Dívida Líquida do Setor 
Público  

Dez/2009 % PIB Dez/2010 % PIB 

Dívida Líquida Total 1.362.710,720 42,8 1.475.820,177 40,2 

Governo Federal e Banco 
Central do Brasil 

932.535,286 29,3 1.001.116,777 27,2 

Estados e Municípios 406.404,424 12,8 450.766,397 12,3 

Empresas Estatais    23.771,01 0,8 23.937,003 0,7 

Dívida Interna Líquida 

Dívida Externa Líquida 

1.655.242,380 

(292.531,650) 

52,0 

(9,2) 

1.835.512,394 

(359.692,217) 

50,0 

(9,8) 

Fonte: Banco Central do Brasil – Indicadores Econômicos 

 

Em consulta à Tabela 7, podemos constatar que a maior parte da 

dívida líquida do setor público situa-se no âmbito do governo federal, cujos 

gastos correspondem, juntamente com o Banco Central do Brasil, a 27,2% do 

Produto Interno Bruto. 
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O endividamento de Estados e Municípios, em 2010, evoluiu em 10,9%, 

correspondendo a acréscimo da ordem de R$ 44,4 bilhões.  

 
Em relação às Empresas Estatais, pode-se afirmar que o nível de 

endividamento, em relação a 2009, apresenta-se estável, apenas com uma 

evolução de 0,7% em 2010. 

 
Objetivando avaliar a efetiva necessidade financeira, pode-se recorrer à 

Necessidade de Financiamento do Setor Público, cuja metodologia “Abaixo da 

Linha” corresponde à variação do endividamento pelo resultado constatado pelo 

Banco Central do Brasil. 

 
A Necessidade de Financiamento do Setor Público – NFSP, no 

conceito nominal, corresponde ao total da arrecadação não financeira (T) do 

setor público, deduzidos o total dos gastos não financeiros (G) e o pagamento 

de juros, estando em seguida especificada: 

Tabela 8 – Necessidade de Financiamento do Setor Público – NFSP – Conceito 
Nominal – Abaixo da Linha – BACEN (% do PIB) 

 
 

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% 4,5 5,2 2,9 3,6 3,6 2,8 2,1 3,4 2,6 
Fonte IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
Dados Primários Gerados pelo Banco Central do Brasil – Boletim - Seção Finanças Públicas; NFSP sem 
desvalorização cambial - acumulado em 12 meses. 

 
Os dados contidos na Tabela 8 revelam que o setor público 

necessitou de recursos equivalentes a 2,6% do PIB para a manutenção dos 

seus compromissos ao longo de 2010.  

 
Há que se ressaltar o fato de que a elevação da taxa SELIC realimenta o 

próprio déficit nominal. O total de títulos públicos federais fora do Banco Central 

correspondeu, em dezembro de 2010, a R$1,6 trilhão. 

Tal fato evidencia ser fator realimentador do déficit público, a adoção 

de política monetária baseada na elevação da taxa básica de juros, para conter 

a inflação, que esteja dissociada de política fiscal contracionista, para 

reequilibrar as contas públicas nacionais.  
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1.3 – SITUAÇÃO DA ECONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Este anexo tem por objetivo traçar um panorama geral, no qual se 

avalia a evolução dos principais indicadores econômicos, de natureza estrutural 

e conjuntural, que influenciaram ou condicionaram o desempenho da economia 

fluminense, com suas múltiplas repercussões sobre as finanças públicas, mais 

especificamente sobre a execução orçamentária da receita do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, no exercício financeiro de 2010. 

 

1.3.1 - Caracterização Básica da Estrutura Econômica Fluminense 
 

De acordo com as últimas contas regionais divulgadas pelo IBGE, 

relativas ao ano de 20085, o Produto Interno Bruto fluminense, de cerca de 

R$343.182.000.000,00, representava 20,2% do PIB da Região Sudeste e 

11,3% do PIB nacional, sendo o segundo maior entre as 27 Unidades da 

Federação - vide Tabela 9.6 

 
Tabela 9 

Regiões / Estados 
PIB p.m. 

(1.000.000 R$) 
Participação no 

total do Brasil (%) 

Taxa acumulada de 
crescimento do PIB 

p.m. - 2002/2008 
(%) 

PIB per capita 
(R$) 

BRASIL 3.031.864 100,0 27,9 15.989,75 

NORTE 154.704 5,1 39,8 10.216,43 

NORDESTE 397.503 13,1 31,5 7.487,55 

SUDESTE 1.698.590 56,0 27,3 21.182,68 

Minas Gerais 282.522 9,3 28,8 14.232,81 

Espírito Santo 69.870 2,3 39,7 20.230,85 

Rio de Janeiro 343.182 11,3 17,9 21.621,36 

São Paulo 1.003.016 33,1 29,4 24.456,86 

SUL 502.052 16,6 21,2 18.257,79 

                                                 
5 Preliminarmente, faz-se indispensável sublinhar as limitações impostas ao escopo deste trabalho por força do calendário de 
divulgação de dados estruturais (p. ex. Contas Regionais/IBGE, com dois anos de defasagem), cujas lacunas não podem ser 
perfeitamente preenchidas com os indicadores de conjuntura atualmente disponíveis, bem como as limitações relacionadas à 
forma como estes dados são originalmente divulgados (p. ex. Contas Regionais/IBGE, com nível de desagregação insuficiente 
para uma análise mais aprofundada pela ótica da demanda).  
 

Não obstante, serão abordados os tópicos julgados mais relevantes, para os quais há disponibilidade de dados e indicadores 
cobrindo todo o período em questão. Por conseguinte, outros aspectos, de caráter legal/institucional, embora relevantes em si 
para uma contextualização mais completa, estarão ausentes do escopo da presente avaliação, de cunho estritamente 
econômico. 
 
6 Comparável ao PIB do Chile. PIB do RJ: US$ 186.769.000.000,00 (com base na taxa de câmbio média diária de 2008: R$ 
1,8375 - séries temporais do BACEN); PIB do Chile em 2008, segundo FMI, de US$ 169.458.000.000,00. 

 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls.771  

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

CENTRO-OESTE 279.015 9,2 34,0 20.372,10 

Fonte: IBGE/DPE/CONAC/Contas Regionais 2004-2008, Rio de Janeiro, 2010. 

 

Quanto ao PIB per capita, alcançou o valor de  

R$21.621,36, sendo o terceiro mais elevado do país (somente atrás do DF e SP) e 

35,2% maior que o PIB per capita do Brasil. 7 

 

 

A taxa de crescimento real acumulado do PIB fluminense, no 

período de 2002-2008, foi de 17,9%, 10 p.p. inferior à do PIB brasileiro e 9,4 

p.p. à do PIB da Região Sudeste, sem, contudo, alterar significativamente sua 

participação relativa. Neste período, registrou o segundo menor crescimento 

real entre todas as Unidades da Federação, superior apenas ao do Estado do 

Rio Grande do Sul (16,9%). 

 

 

No que se refere ao peso relativo das diferentes atividades 

econômicas, verifica-se, com base na média calculada para o período de 2004-

2008, que as de maior importância são a indústria extrativa (12,7%), a indústria 

de transformação (10,3%), as atividades imobiliárias e aluguéis (10,3%), 

comércio e serviços de manutenção e reparação (9,8%), além da 

administração pública (17,8%), que respondem, em conjunto, por 61% do valor 

adicionado bruto no ERJ - vide Tabela 10: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 

Comparável ao PIB per capita da Rússia. PIB per capita do RJ: US$ 11.767,00; PIB per capita da Rússia: US$ 
11.807,00 (FMI, site). 
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Tabela 10 

 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Participação no valor adicionado bruto a preço 
básico (%) 

2004 2005 2006 2007 2008 
2004/ 
2008 

Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 18,0 17,8 17,2 18,1 17,9 17,8 

Indústria extrativa 8,1 12,0 15,6 12,3 15,4 12,7 

Indústria de transformação 12,0 10,2 9,6 10,0 9,9 10,3 

Atividades imobiliárias e aluguéis 11,5 10,7 10,0 10,1 9,1 10,3 

Comércio e serviços de manutenção e reparação 9,8 9,1 9,9 9,9 10,1 9,8 

Serviços prestados às empresas 6,0 6,4 5,4 5,8 6,2 6,0 

Intermediação financeira, seguros e previdência completamentar 
e serviços relacionados 

5,0 5,8 5,8 6,3 5,3 5,6 

Serviços de informação 5,2 5,3 4,7 5,2 5,0 5,1 

Construção civil 6,2 5,0 4,6 4,8 4,6 5,0 

Transportes, armazenagem e correio 4,8 4,6 4,3 4,5 5,0 4,6 

Saúde e educação mercantis 3,8 3,2 3,4 3,5 3,3 3,4 

Serviços prestados às famílias e associativas (1) 3,1 3,0 2,6 2,8 2,7 2,8 

Produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e 
limpeza urbana 

2,7 2,9 2,9 2,8 1,7 2,6 

Serviços de alojamento e alimentação 1,8 2,0 1,9 2,2 2,2 2,0 

Serviços domésticos 1,5 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 

Pecuária e pesca 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 

Agricultura, silvicultura e exploração florestal 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (1) Inclui serviços de alojamento e alimentação, saúde e educação mercantis, e serviços domésticos. 
Fonte: IBGE/DPE/CONAC/Contas Regionais 2004-2008, Rio de Janeiro, 2010. 

 

 

Deve-se enfatizar que transformações mais perenes da estrutura 

econômica são captadas, em regra, ao longo de períodos mais extensos, de modo 

que se pode trabalhar seguramente com a hipótese de uma relativa estabilidade 

estrutural nos anos de 2009 e 2010, para os quais ainda não há dados disponíveis 

para o ERJ. 
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1.3.2 -  Situação Conjuntural do Estado do Rio de Janeiro - 2010 
 

 

EVOLUÇÃO DO NÍVEL GERAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA 

 

Com base nos indicadores econômicos de conjuntura disponíveis para 

o ano de 2010, fica bem evidenciado o desempenho positivo da economia 

fluminense, com expressiva e quase constante expansão do nível geral de 

atividade, tendência que já vinha sendo observada com maior nitidez desde o 

segundo semestre de 2009, quando teve início o processo de superação dos 

efeitos recessivos da crise financeira internacional, os quais se fizeram sentir mais 

intensamente no último trimestre de 2008 e primeiro trimestre de 2009. Ressalte-

se que, até o início da fase mais aguda da crise, deflagrada com o colapso do 

crédito, delineava-se uma trajetória moderada de crescimento econômico no ERJ, 

com algumas oscilações conjunturais.  

 

Destarte, impulsionada pela redução do desemprego, pela elevação da 

massa real de salários e do crédito, em linha com o observado para o país como 

um todo, e pelo superávit da balança comercial do ERJ, a expansão da economia 

fluminense se reflete na trajetória dos indicadores de produção industrial, de 

vendas do comércio varejista, de emprego e rendimento, entre outros, conforme 

será detalhado mais adiante.8 

 

 

 

                                                 
8 

 Vale registrar que tal comportamento se deve à efetividade das medidas contracíclicas adotadas na esfera federal 

em 2009 e mantidas em larga medida ao longo de 2010, contribuindo para reduzir as incertezas decorrentes do cenário 
de crise internacional, com diversas medidas que visaram a reduzir as restrições à retomada das linhas de crédito, a 
reativar a demanda dos consumidores com medidas de desoneração tributária, oferecendo um horizonte favorável às 
decisões de investimento por parte das empresas privadas e ampliando os gastos públicos – com redução do superávit 
primário – medidas estas que, em seu conjunto, resultaram na reversão da tendência recessiva ainda prevalecente na 
maior parte das economias desenvolvidas durante aquele período. 
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Em 2010, portanto, consolidou-se um quadro expansivo iniciado no 

segundo trimestre de 2009, atestado pela evolução do Índice de Atividade 

Econômica Regional para o Rio de Janeiro – IBCR-RJ (índice composto elaborado 

pelo DPEC do Banco Central do Brasil) que se elevou em 4,8% em 2010, 

culminando em dezembro daquele ano com o índice mais elevado da série 

histórica iniciada em 2002. Observe-se ainda que, no 1º quadriênio (2007/2010), o 

IBCR-RJ cresceu 17,9%, demonstrando que neste período houve um contexto 

favorável em termos de nível de atividade econômica e, consequentemente, de 

ampliação da base de arrecadação das receitas estaduais - vide Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 
 

Índice de Atividade Econômica do Rio de Janeiro (IBCR-RJ)
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No mesmo sentido, a demanda por operações de crédito por parte de 

pessoas jurídicas, no âmbito do ERJ, confirma o bom momento vivido pela 

economia fluminense, com crescimento do saldo nominal acumulado, segundo 

dados do Banco Central do Brasil, cenário que se repetiu no segmento das 

pessoas físicas. Quanto à taxa de inadimplência total das operações de crédito no 

âmbito estadual, ao final do ano de 2010, foi de 2,0%, a menor dos últimos quatro 

anos.  

 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

 

O índice de produção industrial do ERJ para 2010, apurado pela 

Pesquisa Industrial Mensal do IBGE (PIM-PF), cresceu somente 0,6% na 

comparação de dezembro/2010 com dezembro/2009. Cabe destacar que a base 

de comparação estava inegavelmente elevada, visto que espelhava a forte 

retomada do ritmo de produção na indústria fluminense como um todo. 

 

Ainda de acordo com os dados da PIM/PF para o ERJ, o segmento da 

indústria extrativa apresentou em 2010 um decréscimo da produção da ordem de 

1,0%, enquanto o da indústria de transformação registrou crescimento de 1%, na 

mesma base de comparação. No quadriênio 2007/2010, ambos segmentos 

apresentaram crescimento, respectivamente, de 8,5% e de 8,4%. 

Os setores industriais com desempenho mais destacado no período 

de 2007 a 2010 foram o automobilístico, com cerca de  

130% de crescimento, seguido de “outros produtos químicos”  

(23,8%), bebidas (21,4%), “perfumaria, sabões, detergentes e produtos de 

limpeza” (17,5%), “borracha e plástico” (15,8%) e “refino de petróleo e álcool” 

(13,7%). Com desempenho negativo, sobressaíram a indústria farmacêutica (-

18,4%), a têxtil (-14,7%), metalurgia básica (-12,8%) e “edição, impressão e 

reprodução de gravações” (-12,5%) - vide Tabela 11:  
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Tabela 11 

Segmentos e Atividades Industriais 

(Estado do Rio de Janeiro) 

Variação mensal, em relação a 
igual mês do ano anterior (%) 

Dez10/Dez09 Dez10/Dez06 

1. Indústria Geral 0,6 8,4 

   

2. Indústria extrativa (1,0) 8,5 

3. Indústria de transformação 1,0 8,4 

Alimentos (0,9) (2,7) 

Bebidas 4,6 21,4 

Têxtil (6,0) (14,7) 

Edição, impressão e reprodução de gravações 2,0 (12,5) 

Refino de petróleo e álcool 9,5 13,7 

Farmacêutica (8,7) (18,4) 

Perfumaria, sabões, detergentes e prod. de limpeza (20,8) 17,5 

Outros produtos químicos 22,2 23,8 

Borracha e plástico (3,3) 15,8 

Minerais não metálicos 23,7 (0,8) 

Metalurgia básica (24,8) (12,8) 

Veículos Automotores 11,0 130,2 

 

 

Embora o desempenho da produção industrial fluminense tenha 

demonstrado, de modo geral, tendência de crescimento nos últimos quatro 

anos, cabe salientar que este resultado foi inferior ao registrado em nível 

nacional - vide Tabela 12: 

 

Tabela 12 

Produção Industrial 
(Dez10/Dez06) 

Variação Anual (%) 

Rio de Janeiro Brasil 

Indústria Geral 8,4 10,6 

    Indústria Extrativa 8,5 14,6 

    Indústria de Transformação 8,4 10,3 

Fonte: PIM-PF (IBGE) 

 

Segundo o indicador elaborado pela FIRJAN para o conjunto da 

indústria de transformação fluminense, o grau de utilização da capacidade 

instalada aumentou gradualmente no decorrer do quadriênio encerrado em 

31/12/2010, conforme se verifica na evolução do respectivo índice, tendo 

ocorrido uma aceleração no último ano, em decorrência da demanda 

fortemente aquecida - vide Gráfico 2: 
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Gráfico 2 

Índice de Utilização da Capacidade Instalada - Geral
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A crescente ocupação da capacidade instalada na indústria 

fluminense, bem como o crescente número de horas trabalhadas, se por um 

lado constituem a resposta mais evidente à expansão da demanda, por outro 

sinalizam uma importante tendência de elevação dos investimentos do setor.  

 

PETRÓLEO E GÁS 

 

Com base em dados disponibilizados pela ANP em seu site na 

internet, constatou-se que em, 2010, a produção de petróleo no ERJ declinou 

1,5% relativamente a 2009, alcançando 628.088.055 barris, o que 

correspondeu a pouco menos de 79% da produção nacional. Já a produção de 

gás natural, que alcançou 64.187.713 de barris equivalentes de petróleo em 

2010, registrou um decréscimo de  

3,5%,, comparado com o ano anterior, respondendo por 44% da produção 
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brasileira. No período de 2007/2010, a produção de petróleo cresceu 12,1% e a 

de gás natural, 23,3%. 

 

Ainda segundo a ANP, o preço médio do barril de petróleo (FOB) 

subiu 54% em 2010, passando de US$ 64,38, em 2009, para US$ 99,15. 

Conjugando-se a evolução desta variável com a da taxa de câmbio média de 

2010 (média mensal), com valorização do real da ordem de 11,9%, passando, 

segundo dados do BACEN, de  

R$ 1,998/US$, em 2009, para R$ 1,760/US$, estima-se que, mesmo com a 

pequena queda da produção, a base de cálculo para a distribuição de royalties 

(produção de petróleo e gás natural) e participações especiais em favor do 

Estado do Rio de Janeiro tenha sofrido um impacto pouco superior a 30%. 

 

Com efeito, a própria ANP divulgou em seu site que o montante de 

royalties e participações especiais destinadas ao ERJ passou de R$ 4,9 

bilhões, em 2009, para R$ 6,4bilhões,9 em 2010, ou seja, um aumento 

nominal de 31,2%. Registre-se que esta importante fonte de recursos 

respondeu por aproximadamente 13% das receitas correntes estaduais 

arrecadadas no último exercício. 

 

No que se refere ao volume de vendas de derivados de petróleo 

(combustíveis e lubrificantes) no ERJ, observa-se que a ANP registrou um 

aumento de 7,6% na comparação com 2009 e de  

25,3% nos últimos quatro anos, aproximando-se de um total de 40.000.000 

barris equivalentes de petróleo. Este dado é relevante na medida em que esta 

base, acrescida das vendas de gás, responde por pouco mais de 15% da 

arrecadação de ICMS em 2010, segundo a SEFAZ10. 

 

 

                                                 
9
 A contabilidade do Estado do Rio de Janeiro registrou receitas da espécie no valor total de R$6.406.951.315,23 

(neste valor não está incluída a cota-parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP). A diferença entre os valores 
(R$25,23) é imaterial. 
10
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ATIVIDADE COMERCIAL 

 

Comércio Varejista 

 

De acordo com a Pesquisa Mensal de Comércio - PMC do IBGE 

para o ERJ, o volume de vendas no comércio varejista cresceu 11,9% na 

comparação de dez/2010 com dez/2009, crescimento verificado no conjunto 

das atividades comerciais pesquisadas, a exceção de uma - vide Tabela 13: 

 

Tabela 13 

 

ATIVIDADE 

Índices de volume de vendas no comércio 
varejista, por atividades (índice de base fixa - 

2003 = 100) 

Dez/2009 Dez/2010 
Var. (%) 
Dez10/D

ez09 

Var. (%) 
Dez10/D

ez06 

Combustíveis e lubrificantes 91,3 95,2 4,3 11,1 
Hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo 

175,9 187,7 6,7 25,3 

Tecidos, vestuário e calçados 221,6 256,0 15,5 10,8 

Móveis e eletrodomésticos 316,2 391,7 23,9 74,4 

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos 

142,7 156,4 9,6 46,7 

Livros, jornais, revistas e papelaria 134,9 166,0 23,0 41,0 
Equipamentos e materiais para escritório, informática 
e comunicação 

785,7 696,7 (11,3) 76,6 

Outros artigos de uso pessoal e doméstico 342,2 385,6 12,7 28,7 

Veículos, motocicletas, partes e peças 159,1 192,5 21,0 49,7 

Material de construção 97,7 134,4 37,6 50,0 

TOTAL 202,6 226,7 11,9 33,2 
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. 

 

O crescimento do volume de vendas acumulado no período 

correspondente ao quadriênio 2007/2010 superou os  

33%, demonstrando que a crise financeira internacional pouco impactou este 

indicador. Observe-se, contudo, que este bom desempenho das vendas no 

ERJ foi inferior ao apurado para o Brasil como um todo, que registrou um 

crescimento de 36,9% acumulados nos últimos quatro anos. 
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O destaque do quadriênio ficou por conta dos segmentos 

“equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação” e 

“móveis e eletrodomésticos”, com crescimento de, respectivamente, 76,6% e 

74,4%. 

 

A trajetória dos índices de volume de vendas no comércio varejista 

fluminense, sem ajuste sazonal, ilustra bem a conjuntura econômica favorável, 

com demanda crescente, verificada nos últimos anos - vide Gráfico 3: 

 

 

Gráfico 3 

Índice de Volume de Vendas no Comércio Varejista
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Energia Elétrica  

 

A despeito da ausência de indicadores alusivos ao setor de energia 

elétrica, observe-se que a ANEEL disponibiliza dados anuais de consumo, 

fornecidos pelas empresas distribuidoras que operam no ERJ, os quais são 

apresentados resumidamente: 

 
Tabela 14 

 

CONSUMO ANUAL DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO RJ (Mwh) 

Empresa 
Fornecedora 

2006 2007 2008 2009 2010 
Variação 
2010/2006 

Light 18.270.058 18.234.807 18.285.227 19.086.104 19.459.868 

 

Ampla 7.051.333 7.450.451 7.770.492 8.033.922 8.269.280 

Energisa/CENF 275.284 287.425 303.280 316.428 330.628 

Ceres -- -- 5.815 12.248 13.412 

TOTAL 25.596.675 25.972.683 26.364.814 27.448.703 28.073.189 

Variação 
anual (%) 

-- 1,5 1,5 4,1 2,3 9,7 

Fonte: ANEEL (site na internet). 
Nota: em face da ausência de disponibilização de dados por Estado da Federação, foram consideradas as maiores 
distribuidoras no ERJ, que representam mais de 99% do consumo de energia. 

 
Em 2010, o consumo de energia elétrica em Mwh cresceu 2,3% em 

relação ao ano anterior, acumulando crescimento de 9,7% nos últimos quatro 

anos. Ressalte-se que esta base foi responsável no último ano por cerca de 

14% da receita proveniente do ICMS11. 

 

Comércio Exterior 
 

Em relação ao comércio exterior, os dados da balança comercial da 

economia flluminense para o ano de 2010 refletiram uma expressiva 

recuperação, com alta de pouco mais de 48% no valor das vendas externas de 

bens e, um pouco menos intensa, no das importações, em cerca de 43%, tendo 

sido, em ambos os casos, atingido o recorde histórico. O resultado foi uma 

elevação do saldo comercial em aproximadamente 79% em relação a 2009, 

representando 16,6% do saldo comercial brasileiro e reforçando o já 

comentado efeito da demanda doméstica aquecida sobre o nível geral de 

atividade econômica - vide Tabela 15: 

                                                 
11

 Boletim de Transparência Fiscal  - 6º bimestre – 2010 – p.33 
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Tabela 15 - Exportação e Importação de Bens - Rio de Janeiro 

 US$ (mil) FOB 

Ano Exportações Importações Saldo Comercial 

2006 11.484.831 7.291.754 4.193.077 

2007 14.315.694 9.562.615 4.753.079 

2008 18.714.410 14.422.524 4.291.886 

2009 13.519.419 11.644.597 1.874.822 

2010 20.022.219 16.663.962 3.358.258 

Variação (%) 
2010/2009 48,1 43,1 79,1 

2010/2006 74,3 128,5 (19,9) 
Fonte: MDIC/Secex 

 

 

Gráfico 4 

Comércio Exterior do ERJ 

(US$ FOB)
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O aumento do valor total das exportações em 2010 sofreu forte 

influência da elevação de 54% no preço médio internacional do petróleo, item 

de maior peso na pauta exportadora do Estado, com aproximadamente 75%12. 

 

 

 

                                                 
12

  Rio Exporta/FIRJAN - Boletim de Comércio Exterior do Rio de Janeiro, janeiro de 2011. 
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Emprego e Rendimento 

 

A taxa de desocupação para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(razão entre a população desocupada e a população economicamente ativa), que 

fora de 5,4% em dezembro de 2009, passou a 4,9% em dezembro de 2010, 

apresentando recuo de 0,5 p.p. Esta taxa é inferior à apurada para o Brasil, que 

atingiu 5,3% em dezembro de 2010, e é a menor da série iniciada em março de 

2002. Os dados são da Pesquisa Mensal de Empregos - PME do IBGE. 

 

 

Quanto à ocupação “líquida” de novas vagas de emprego formal no 

ERJ, verificou-se um saldo de 220.065 em 2010, segundo dados do Ministério 

do Trabalho e Emprego/CAGED, o que representou um forte aumento em 

relação ao ano de 2009, da ordem de  

148%, atingindo um recorde histórico e consolidando a recuperação econômica 

iniciada no segundo semestre de 2009, coerentemente com a trajetória dos 

demais indicadores conjunturais aqui mencionados. Segundo a mesma fonte 

(CAGED-MTE), o nível de emprego formal, nos quatro últimos anos, cresceu 

21% em nosso Estado e 22% no Brasil. 

 

 

O rendimento real médio apurado para a Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro, segundo a PME do IBGE (pesquisa por amostra de domicílio, 

que abrange amplo espectro de atividades econômicas), foi de R$ 1.946,55 em 

dezembro de 2010, ficando 5,6% acima do apurado para dezembro de 2009. 

Em uma comparação dos valores médios anuais, observa-se a seguinte 

evolução – vide Tabela 16: 
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Tabela 16 

ANO 

Rendimento médio real – Região Metropolitana do Rio de Janeiro (R$) 

Rendimento mensal 
(médio) 

Variação (%) 
Variação acumulada 

(%) 

2007 1.360,99 -- -- 

2008 1.453,99 6,8 6,8 

2009 1.486,31 2,2 9,2 

2010 1.600,32 7,7 17,6 

 

Portanto, conjugando-se os efeitos da redução na taxa anual de 

desocupação com aumento do nível do emprego formal e da elevação do 

rendimento real médio constatada, pode-se concluir que a ampliação da massa 

real de rendimentos proporcionou sustentação para o patamar de vendas do 

comércio varejista e de produção industrial de bens de consumo. 

 

 

Nível Geral de Preços 

 

A maior parte dos indicadores econômicos aqui mencionados 

descreve a evolução de variáveis físicas (volume de produção, de vendas, etc) 

ou valores reais (em base constante, deflacionados). Da mesma forma, os 

dados referentes à arrecadação de receitas estaduais considerarão a variação 

real do período analisado. Não obstante, o comportamento dos preços 

praticados ao longo do exercício tem repercussão evidente sobre o montante 

nominal arrecadado, bem como sobre boa parte das despesas públicas 

estaduais. 

 

Neste diapasão, a inflação, medida pelo IPCA na Região 

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, que fora de 3,9% em 2009, 

apresentou variação positiva de 2,5 p.p. em 2010, atingindo 6,4%. O nível geral 

de preços da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro foi superior 

também ao apurado para o Brasil, de 5,9%, segundo o IBGE. 
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A aceleração da inflação na Região Metropolitana do Estado do Rio 

de Janeiro deveu-se principalmente ao comportamento dos preços médios dos 

grupos “Alimentação e Bebidas”, “Educação” e “Despesas Pessoais” 13 - vide 

Tabela 17:  

 

Tabela 17 

Discriminação 
Pesos 
(2010) 

Ano Variação 
(p.p.) 2009 2010 

IPCA 100,0 3,9 6,4 (2,5) 
     
Alimentação e Bebidas 23,2 3,0 10,2 (7,2) 
Habitação 14,4 4,3 6,2 (1,9) 
Artigos de Residência 4,0 3,5 4,4 (0,9) 
Vestuário 5,5 7,6 7,0 0,6 
Transportes 19,6 1,5 3,7 (2,2) 
Saúde e Cuidados Pessoais 11,0 4,9 5,8 (0,9) 
Despesas pessoais 8,9 7,3 7,4 (0,1) 
Educação 7,1 6,5 8,0 (1,5) 
Comunicação 6,3 1,7 0,9 0,8 

 

 

1.3.3 - Considerações Complementares 
 

Na presente avaliação procurou-se, a partir de um conjunto de 

dados conjunturais disponíveis, fornecer um panorama geral do desempenho 

da economia fluminense em 2010, com comentários genéricos sobre o último 

quadriênio. A seleção de indicadores econômicos de base fixa (sem ajuste 

sazonal) e a ênfase da maior parte das comparações realizadas nos números 

referentes aos meses de dezembro dos últimos quatro anos, se justifica na 

medida em que estes exprimem com maior clareza os momentos distintos 

atravessados pela economia do ERJ: o crescimento moderado nos anos 

anteriores à eclosão da crise financeira internacional; o choque externo 

provocado por esta crise sobre o nível de atividade e suas consequências; e a 

gradual recuperação e superação daqueles efeitos. 

 

 

                                                 
13

  Boletim Regional do Banco Central do Brasil, janeiro de 2010. 
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Por conseguinte, pode-se concluir que a dinâmica da economia 

fluminense, no período de 2007 a 2010, favoreceu significativamente a 

arrecadação de receitas estaduais. 

 

Por derradeiro, é conveniente mencionar a possibilidade de 

mudança de tendência. Sob alegação da necessidade de conter pressões 

inflacionárias, medidas de elevação da SELIC e do superávit primário, 

anunciadas pelas autoridades econômicas no final do ano de 2010 e no início 

do de 2011, prenunciam encarecimento do crédito, com o consequente 

arrefecimento do ritmo de crescimento do consumo das famílias, além de 

induzir modificações na composição dos portfólios de ativos dos agentes 

econômicos, afetando decisões de investimento em formação bruta de capital 

fixo. Deste modo, o cenário que hoje se mostra mais provável para o ano de 

2011 é de um menor ritmo de crescimento real do PIB (entre 4 e 5%), com 

consequências inexoráveis sobre a expansão da base de arrecadação da 

maior parte das receitas públicas. 
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O relatório sobre as Contas de Gestão tem como escopo, a partir 

dos diversos demonstrativos contábeis e extracontábeis que integram os 

respectivos autos, informar acerca da gestão pública, enfocando seus aspectos 

orçamentários e financeiros, que têm implicação direta nas variações e no 

saldo do patrimônio público, bem como nas conjunturas econômica e social 

locais. 

 

Neste item serão apresentados os números da gestão estadual, sob 

os enfoques orçamentário, financeiro e patrimonial. Serão ainda destacados 

outros aspectos inerentes à administração local. 

 

 

 

2.1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

 

A gestão orçamentária dos recursos públicos se inicia com um 

complexo processo de planejamento, previsto constitucionalmente. Tal 

processo é materializado, sobretudo, com a edição de leis. A execução deste 

planejamento, fase seguinte, é a própria arrecadação das receitas e sua 

respectiva aplicação (realização de despesas), sempre norteadas pelos 

mandamentos legais e normativos que regem a matéria. Todo este processo 

deve ser permeado pelo controle, capaz de verificar o atendimento ao 

planejamento, adaptá-lo às necessidades que aparecem e/ou corrigir ações 

praticadas.  

 

 

 

2 GESTÃO PÚBLICA 
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2.1.1 – Instrumentos de Planejamento e Controle Governamental 
 

O Planejamento Governamental é um conjunto de procedimentos 

contínuos e dinâmicos de que o Estado se utiliza para apresentar seus planos 

e programas de trabalho para determinado período.  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 165, 

prevê que Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os seguintes 

instrumentos de planejamento e controle governamental: 

 

- plano plurianual - estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e 

outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 

continuada. É uma forma de planejamento estratégico. Objetiva orientar as 

ações macro do governo e representa, em suma, as diretrizes das finanças 

públicas. 

 

- diretrizes orçamentárias - compreende o conjunto das metas e 

prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da Lei Orçamentária 

Anual – LOA, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a 

política de aplicação de agências financeiras oficiais de fomento. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal ampliou seu conteúdo, estabelecendo que a mesma 

deve fixar, dentre outros parâmetros, metas para as receitas e despesas 

públicas. 

 

- orçamento anual - é um planejamento de receitas, despesas, 

investimentos, inversões e transferências, para o período de um ano, 

submetido pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo para votação e 

aprovação. Singulariza-se por ser uma ferramenta que o gestor público possui 

para seguir um curso de ação, um programa operacional. 
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Estes instrumentos representam a estrutura e o encadeamento 

lógico do processo orçamentário. São complementares, não podendo haver 

divergências entre eles. 

 

O Plano Plurianual, para o quadriênio 2008/2011, foi instituído pela 

Lei nº 5.181, de 2 de janeiro de 2008, tendo sido alterado por outras 

legislações e revisado pelas Leis nos 5.638/09, de 8 de janeiro de 2009, e 

5.631/10, de 4 de janeiro de 2010. As diretrizes estratégicas do PPA (indicam 

as grandes escolhas e prioridades da administração), bem como as áreas de 

resultado delimitadas (resultados que se espera alcançar ao final dos quatro 

anos de mandato), foram explicitadas no Relatório do Corpo Instrutivo (item 

3.1.1). Dentre estas destaco: 

 

1. reconquista da segurança; 

2. ampliação das ações preventivas e modernização do sistema de 

saúde; 

3. desenvolvimento do capital humano; 

4. desenvolvimento econômico, atração de investimentos e inovação 

tecnológica; 

5. desenvolvimento social, inclusão produtiva e cidadania; 

6. promoção da cultura e integração pelo esporte; 

7. sustentabilidade ambiental; 

8. infraestrutura urbana e logística de transportes; 

9. renovação e fortalecimento da gestão pública. 

 

O acompanhamento da execução do Plano Plurianual é 

consubstanciado a cada exercício financeiro na Lei Orçamentária. Tal 

acompanhamento foi apresentado no relatório de realizações dos programas 

finalísticos do PPA constante do Doc. TCE-RJ nº 9.127-2/11, o qual foi elaborado 

pela Seplag – RJ, com base nas informações prestadas pelos órgãos e entidades 

vinculadas ao Estado, inseridas no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária – 
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SIGO. Destaco que constam daquele relatório algumas considerações sobre a 

execução do PPA. 

 

A Lei Estadual nº 5.497, de 7 de julho de 2009, dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2010, contendo os 

Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais, previstos nos §§ 1º e 3º do art. 4º 

da Lei Complementar n.º 101/00.  

 

As diretrizes para a elaboração do orçamento de 2010, bem como as 

prioridades e metas para o mesmo ano, constam explicitadas no item 3.1.2 da 

instrução. Estas referidas metas encontram-se analisadas neste Voto (item 

4.1). 

 

O Orçamento Geral do Estado para o exercício de 2010, aprovado pela 

Lei nº 5.632, de 04.01.10, e publicado no dia 05 do mesmo mês, estimou a 

Receita e fixou a Despesa em R$47.403.409.302,00, compreendendo: 

 

Tabela 18: Receitas Previstas e Despesas Fixadas por Esfera do 

Orçamento/2010 

 

Receita: 

Orçamento Fiscal R$  39.070.395.836,00 

Orçamento da Seguridade Social R$     8.333.013.466,00 

Total R$  47.403.409.302,00 

Despesa: 

Orçamento Fiscal R$  33.567.283.547,00 

Orçamento da Seguridade Social R$   11.861.200.462,00 

Refinanciamento da Dívida Pública R$    1.974.925.293,00 

Total R$  47.403.409.302,00 

Fonte: LOA 

Cabe destacar que o orçamento contemplou todos os poderes do 

Estado e seus fundos, órgãos e entidades vinculadas à administração direta e 

indireta, excetuando-se a CEDAE e a Imprensa Oficial, por se tratar de 

empresas não dependentes. Contudo, os valores intraorçamentários são 

considerados na Lei. 
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As receitas previstas e as despesas fixadas e suas diversas formas 

da classificação estão discriminadas no Relatório do Corpo Instrutivo. 

 

Dentre estas destaco: 

 

Tabela 19: Receitas Previstas por Categoria Econômica/2010 

 

   Valores em R$ (1,00) 

Especificação 
Recursos do  

Tesouro 
Recursos de   

Outras Fontes 
Total 

Receitas Correntes 31.012.045.640 12.733.084.041 43.745.129.681 

   Receita Tributária 25.741.450.693 1.125.558.446 26.867.009.139 

   Receita de Contribuições 0 940.663.368 940.663.368 

   Receita Patrimonial 2.741.418.097 4.714.942.801 7.456.360.898 

   Receita Agropecuária 0 180.034 180.034 

   Receita Industrial 0 1.438.448 1.438.448 

   Receita de Serviços 3.293.342 309.960.467 313.253.809 

   Transf. Correntes 1.899.448.121 3.348.091.422 5.247.539.543 

   Outras Rec. Correntes 612.257.360 567.346.228 1.179.603.588 

   Rec. Intraorç. Contribuições 0 1.513.752.261 1.513.752.261 

   Rec. Intraorç. Transf. Correntes 0 211.150.566 211.150.566 

   Outras Rec. Intraorç. Correntes 14.178.027 0 14.178.027 

Receitas de Capital 1.855.585.980 1.802.693.641 3.658.279.621 

   Operações de Crédito 1.855.585.980 0 1.855.585.980 

   Alienações de Bens 0 100.048.000 100.048.000 

   Amortizações de Empréstimos 0 138.242.853 138.242.853 

   Transf.de Capital 0 1.520.759.563 1.520.759.563 

   Rec. Intraorç. Transf. Capital 0 43.643.225 43.643.225 

Total Geral 32.867.631.620 14.535.777.682 47.403.409.302 

Fonte: LOA    
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Tabela 20 : Despesas Fixadas Autorizadas por Categoria Econômica/2010 

 

Especificação 
Dotação 

Inicial 

Dotação 

Final 

% Participação 
no Orçamento 

Final 

Despesas Correntes 41.162.511.119,00 45.905.232.474,56 83,40% 

Pessoal e Encargos Sociais 12.427.605.081,00 13.185.851.573,13 23,96% 

Juros e Encargos da Dívida 2.652.843.199,00 2.342.845.344,46 4,26% 

Outras Despesas Correntes 26.082.062.839,00 30.376.535.556,97 55,19% 

Despesas de Capital 6.240.598.183,00 9.137.135.843,92 16,60% 

Investimentos 4.946.248.756,00 7.648.688.999,11 13,90% 

Inversões Financeiras 120.108.857,00 257.254.728,81 0,47% 

Amortização da Dívida 1.174.240.570,00 1.231.192.116,00 2,24% 

Reserva de Contingência 300.000,00 300.000,00 0,00% 

Total 47.403.409.302,00 55.042.668.318,48 100,00% 

Fonte: LOA e Demonstrativo Consolidado da Execução Orçamentária da Despesa (Volume 5.7) 

 
 

A despesa autorizada final, por categorias econômicas, 

graficamente, assim se apresenta:  

 
 

Gráfico 5 : Despesa Autorizada Final por Categoria Econômica/2010 
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Fonte: LOA e Demonstrativo Consolidado da Execução Orçamentária da Despesa (Volume 5.7) 
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- Despesas fixadas por Função de Governo 

 

 

Os valores iniciais e finais da despesa autorizada por Função foram 

os seguintes: 

 

 

Tabela 21 : Despesas Fixadas e Autorizadas por Função de Governo/2010 

 

   Valores em R$ (1,00) 

 Função  Dotação Inicial Dotação Final 

1 Legislativa 953.969.584,00 893.969.584,00 

2 Judiciária 2.561.759.046,00 3.294.698.444,00 

3 Essencial à Justiça 1.346.593.123,00 1.494.769.559,50 

4 Administração 1.094.010.844,00 1.830.969.264,06 

6 Segurança Pública 4.255.781.738,00 4.888.440.231,03 

8 Assistência Social 303.331.202,00 293.356.040,02 

9 Previdência Social 7.342.422.244,00 8.371.921.205,00 

10 Saúde 3.650.587.753,00 3.987.974.963,70 

11 Trabalho 72.330.587,00 71.966.986,51 

12 Educação 6.070.740.471,00 6.859.150.640,45 

13 Cultura 184.952.199,00 185.239.194,45 

14 Direitos da Cidadania 212.684.127,00 275.431.785,75 

15 Urbanismo 1.576.785.173,00 2.520.294.158,00 

16 Habitação 295.065.730,00 302.823.070,87 

17 Saneamento 649.424.198,00 678.084.592,00 

18 Gestão Ambiental 397.052.367,00 675.529.557,47 

19 Ciência e Tecnologia 188.467.316,00 212.371.863,42 

20 Agricultura 137.204.644,00 214.541.458,62 

21 Organização Agrária 10.720.806,00 12.280.625,57 

22 Indústria 134.021.199,00 279.787.494,22 

23 Comércio e Serviços 225.362.725,00 302.660.204,29 

24 Comunicações 66.199.787,00 178.455.374,08 

26 Transporte 1.470.688.400,00 2.083.792.167,21 

27 Desporto e Lazer 79.772.187,00 117.917.012,40 

28 Encargos Especiais 14.123.181.852,00 15.015.942.841,86 

99 Reserva de Contingência 300.000,00 300.000,00 

Total 47.403.409.302,00 55.042.668.318,48 
Fonte: Demonstrativo Consolidado da Execução Orçamentária da Despesa (Volume 5.7) 
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O Gráfico das referidas despesas assim se apresenta: 

 
Gráfico 6: Despesa Autorizada por Função de Governo/2010 
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Fonte: Demonstrativo Consolidado da Execução Orçamentária da Despesa (Volume 5.7) 

 

 

A Função "Encargos Especiais", que detém maior volume de 

recursos, engloba as despesas às quais não se pode associar um bem ou 

serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, 

ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, uma 

agregação neutra.  

 

Excetuando-se os valores intraorçamentários – além da exclusão 

dos valores referente à CEDAE e à Imprensa Oficial, já realizada – a receita 

prevista total montou em R$45.620.685.223,00 e a despesa autorizada final em 

R$53.015.059.908,32. 

 

Outro importante instrumento de planejamento, que norteia a 

execução orçamentária, foi estabelecido pela LRF – o demonstrativo das metas 

bimestrais de arrecadação. 
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2.1.1.1 – Retificações ao Planejamento - Alterações Orçamentárias 
 

 

Durante a execução orçamentária, verificados erros orçamentários 

ou de planejamento, em conformidade com a legislação em vigor, poderão ser 

abertos créditos, suplementares ou especiais, conforme o caso, com prévia 

autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes (Constituição 

Federal - inciso V, do artigo 167). 

 

A LOA, em seus artigos 5º e 6º, autorizou o Poder Executivo a: 

 

- abrir créditos suplementares mediante transposição, 

remanejamento ou transferência integral ou parcial de dotações, inclusive de 

unidades orçamentárias distintas, com a finalidade de atender insuficiência nas 

dotações orçamentárias, até o limite de cancelamento de 25% (vinte e cinco 

por cento) do total da despesa fixada; 

 

O limite acima não será onerado quando o crédito se destinar a 

suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e 

pensionistas, dívida púbica estadual, débitos constantes de precatórios 

judiciais, despesas de exercícios anteriores, despesas à conta de receitas 

vinculadas e transferências constitucionais aos municípios.  

 

Com relação à disposição supracitada, realço que a partir do 

exercício de 2009 as movimentações orçamentárias realizadas por meio de 

Decreto passaram a ser detalhadas até o nível de modalidade de aplicação, 

sem o detalhamento dos elementos de despesa a serem modificados, cuja 

definição, a ser realizada diretamente no SIAFEM/RJ, compete ao respectivo 

gestor. Desta feita, as exceções em comento não serão excluídas para fins do 

limite estabelecido no aludido art. 6º, conforme exporei adiante. 
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- abrir créditos a partir das demais fontes de recursos (excesso de 

arrecadação, superávit financeiro, operação de crédito, reserva de 

contingência), não havendo limite para tal. 

 

Já em seu art. 8º, a LOA autorizou o Poder Executivo a abrir créditos 

suplementares com a finalidade de atender insuficiência nas dotações 

orçamentárias do Orçamento de Investimento, tendo por limite a utilização de 

recursos decorrentes de: 

 

 

- anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, até o limite de 

30% (trinta por cento) da despesa fixada para a mesma empresa; e 

 

 

- geração de recursos na mesma empresa. 

 

 

Por oportuno, destaco que as exclusões contidas no artigo 6º da Lei 

de Orçamento tornam ilimitados os montantes dos créditos suplementares 

passíveis de abertura. Destarte, tal disposição contraria o inciso VII, do art. 

167, da Constituição Estadual, que veda, expressamente, “...a concessão ou 

utilização de créditos ilimitados”.  

 

 

Desta forma, cabem Ressalva e Determinação às contas do Poder 

Executivo para que, quando da elaboração dos próximos Projetos de Lei de 

Orçamento, não inclua tal conteúdo nos mesmos, atendendo rigorosamente os 

mandamentos constitucionais. Destaque-se que, considerando a data em que 

as contas serão votadas, haverá tempo disponível para cumprimento desta 

determinação já no projeto de Lei Orçamentária para 2012. 

 

 
a) Créditos adicionais abertos 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 798 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 
 Créditos suplementares 

 

Os créditos suplementares destinam-se a reforçar uma dotação 

orçamentária, ou seja, a incrementar o valor atribuído a dada despesa. Precisam 

de prévia autorização legal, que pode estar contida na lei orçamentária, e da 

indicação dos recursos que os suportarão. 

 

As suplementações ao orçamento estadual de 2010, tendo como base 

a autorização contida na LOA, foram as seguintes:  

 

Tabela 22: Suplementações ao Orçamento do Estado com indicação de 

autorização na LOA/2010 

Em R$ 
 

ALTERAÇÕES 
FONTE DE 
RECURSOS 

Anulação 7.140.877.665,38 

Excesso 5.141.927.849,66 

Superávit 1.217.976.946,59 

Op. Crédito 210.967.875,00 

Transf. da União 784.975.490,00 

Transf. de Convênios 295.889.554,00 

Total das Alterações 14.792.615.380,63 

Fonte: SIAFEM e Demonstrativos de Créditos Adicionais e das Alterações do QDD (Volumes 6.1 a 6.6) 

 
 

As retificações limitadas foram aquelas cuja fonte de recurso foi a 

anulação. Comparando-se estas com o valor autorizado, verifica-se: 

 
 

Tabela 23: Comparativo entre o valor autorizado para abertura de créditos 

suplementares por anulação e o realizado/2010 

 Em R$ mil 

   Orçamento Inicial (Base de Cálculo) 47.403.409.302,00 

 Limite para abertura de créditos adicionais com recursos provenientes de anulação 

de dotações (25% da base de cálculo – art. 5º da LOA )  
11.850.852.325,50 

Créditos suplementares abertos com recursos provenientes de anulação de 

dotações 
7.140.877.665,38 

Fonte: CGE e SIG  
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Os créditos adicionais suplementares abertos com recursos 

provenientes de anulação de dotações, no valor de R$7.140.877.665,38, 

obedeceram ao limite estabelecido na LOA (R$11.850.852.325,50), independente 

de se considerar, ou não, as exceções previstas no artigo 6º daquele diploma legal. 

 

1) Abertura de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro apurado em 

Balanço Patrimonial do exercício anterior 

 

Inicialmente, cumpre salientar que a verificação do superávit financeiro 

para cada unidade do Estado, por fonte de recurso, não é possível através da 

utilização do SIAFEM14. Tal fato foi apontado no exame das Contas de 2009 e não 

saneado. Desta forma, farei constar na conclusão de meu relatório Determinação 

para que a Contadoria Geral do Estado providencie tal forma de consulta. 

 

Assim, objetivando asseverar a existência de recursos para os 

créditos adicionais abertos com base no superávit financeiro do exercício de 

2009 o Corpo Instrutivo procedeu à consolidação dos dados constantes dos 

Demonstrativos acostados às fls. 159/164 do Doc. TCE-RJ nº 9.098-5/11 

(Volume 2), e elaborou o quadro apresentado no item 3.1.3.3.2 do seu relatório, 

onde restou demonstrado que a Unidade Gestora 180100 não apurou superávit 

financeiro que suportasse o crédito aberto, conforme se demonstra: 

 

   Em R$ 

U.G. Unidade Gestora FR 

Crédito Adicional 

aberto por superávit 

(A) 

Superávit  

apurado 

(B) 

Insuficiência  

(C = B – A) 

180100 
Secretaria de Estado de 

Educação 
12 22.230.983,00 - (22.230.983,00) 

 

 

 

                                                 
14

 Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios. É o sistema informatizado de 
contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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Todavia, conforme ponderou a Instrução em sua análise (item 

3.1.3.3.2), a economia orçamentária alcançada pela Unidade Gestora em voga, 

da ordem de R$90.047.934,13, foi suficiente para amparar os créditos 

adicionais abertos sem suporte financeiro, o que indica a não utilização dos 

recursos em comento.  

 
Contudo, a abertura de crédito adicional sem a existência de 

superávit financeiro deve se constituir em Ressalva e Determinação nas 

Contas. 

 
2) Abertura de Créditos Adicionais por excesso de arrecadação 

 
A fim de verificar a consonância dos créditos adicionais abertos com 

recursos provenientes do excesso de arrecadação, efetuou o Corpo Instrutivo a 

análise individual das fontes de recurso que compuseram aquele montante. 

Também foram analisados, conforme o caso, os créditos abertos para unidades 

orçamentárias, com suas fontes de recursos específicas. 

 
Ao se consolidar os demonstrativos apresentados pela instrução, 

verifica-se a seguinte situação: 

 
    Valores em R$ 

Fonte de 
 Recurso 

Valor sem  
cobertura - R$  

(a) 

Economia  
Orçamentária - R$ (b) 

Diferença  
(b) - (a) 

00 Ordinários Provenientes de Impostos 241.034.945,60 101.348.401,70 -139.686.543,90 

04 Indenização pela Extração de Petróleo 115.070.635,30 118.974.695,43 3.904.060,13 

11  Operações de Crédito através do Tesouro 8.205.000,00 460.275.564,76 452.070.564,76 

22 Adicional do ICMS – FECP 15.618.372,39 21.900.754,53 6.282.382,14 

26 Contr. de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 27.251,27 163.772,49 136.521,22 

Unidade Orçamentária Fonte 
Valor sem 

Cobertura - R$  
(a) 

Economia 
Orçamentária - R$ 

(b) 

Diferença 
(b) - (a) 

1234 Fundo Único de Prev Social do Estado do RJ 10 108.902.216,99 232.406.093,28 123.503.876,29 

2963 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros 10 7.064.182,15 13.882.567,57 6.818.385,42 

2271 Comp. de Desenvolvimento Industrial do ERJ 10 75.446.869,23 78.864.347,46 3.417.478,23 

2961 Fundo Estadual de Saúde 13 3.462.315,62 1.883.524,79 -1.578.790,83 

1101 Defensoria Pública Geral do Estado 99 348.067,51 396.375,96 48.308,45 
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Com relação à abertura de créditos adicionais com recursos da 

Fonte 00, reportou-se a Contadoria Geral do Estado à Nota Técnica nº 

005/2011, documento que abarca esclarecimentos prestados pela 

Subsecretaria de Política Fiscal da Secretaria de Fazenda. Naquele 

instrumento é informado que, em função da revisão de receitas em relação à 

LOA 2010, a Secretaria de Planejamento procedeu ao cancelamento de R$350 

milhões das despesas fixadas para a FR 00 e acrescentou igual valor na FR 

01. Desta feita, conclui-se que o provável excesso de arrecadação previsto na 

LOA para a FR 00, excluído o cancelamento ora mencionado, suportou os 

créditos adicionais efetivamente abertos. 

 

Entretanto, a alteração do orçamento pela revisão da meta de 

arrecadação foi objeto do seguinte comentário pelo Corpo Instrutivo, com o 

qual concordo: 

 

As modificações orçamentárias da LOA realizadas pela Sefaz 
foram consignadas dentro das metas bimestrais de arrecadação 
publicadas por meio da Resolução nº 276, de 03.02.2010, para 
cumprimento ao disposto no art. 13 da LRF. Para avaliação da 
metodologia utilizada pela Sefaz para apuração do provável excesso 
de arrecadação, faz-se necessária a análise das metas bimestrais de 
arrecadação segregadas por fonte de recursos; entretanto, esses 
dados não se encontram disponíveis nos sistemas de informações 
Siafem/SIG, motivo pelo qual será proposta Determinação na 
conclusão deste relatório para o encaminhamento destes valores a 
partir das próximas CG. 

 

 

Com relação à abertura de créditos adicionais ao orçamento do 

Fundo Estadual de Saúde, sem a plena realização da fonte de recurso indicada 

para suportá-los (fonte 13 – Convênios – Administração Indireta) e sem a 

economia orçamentária suficiente (demonstrando a não utilização da alteração 

realizada), entendo que tal irregularidade deve ser relevada. 
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É conhecida a prática adotada de se estabelecer, no termo firmado 

no convênio, a vinculação entre o empenhamento da despesa e o recebimento 

dos correspondentes recursos. Desta forma, neste caso, o gestor precisa 

ordenar a despesa, mesmo sem ter qualquer controle sobre o financeiro. 

Considero que o agente não possa ser penalizado nesta situação específica. 

 

Verificando a execução orçamentária, tem-se que foram liquidadas 

despesas no valor de R$17.495.162,86. Caso comparadas à autorização da 

despesa (R$22.107.632,00) observa-se a não realização efetiva de 

R$4.612.469,14, valor que superou os créditos sem cobertura em questão 

(R$3.462.315,62). Especificamente nesta situação foi utilizada a despesa 

liquidada, uma vez que esta representa a real execução de serviços ou compra 

de bens, que não poderiam acontecer sem o repasse financeiro do convênio. 

 

Diferentemente do proposto pela instrução, em face do exposto, não 

incluirei em meu Voto Ressalva/Determinação pelo crédito aberto sem a fonte 

de recurso. 

 

Todas essas análises têm o intuito de coibir a possibilidade de 

déficits orçamentários por alterações orçamentárias não suportadas pelas 

devidas fontes de recursos. 

 

 

b) Orçamento Final 

  

Agregando-se os créditos adicionais em apreço ao orçamento inicial 

do Estado, tem-se o seguinte orçamento final: 
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Tabela 24: Orçamento Final da Despesa/2010 

 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) Orçamento Inicial 47.403.409.302,00 

(B) Alterações: 14.792.615.380,63 

Créditos Extraordinários 0,00 

 Créditos Suplementares 14.792.615.380,63 

Créditos Especiais 0,00 

(C) Anulações de Dotações 7.140.877.665,38 

(D) Cancelamentos de Dotações 12.478.698,77 

ORÇAMENTO FINAL APURADO (A+B-C-D) 55.042.668.318,48 

Fonte: SIG e Relatório da Contadoria Geral do Estado 

 
 

A diferença entre a receita prevista – R$47.403.409.302,00 e a 

despesa autorizada – R$55.042.668.318,48 importa em  

R$7.639.259.016,48. Este número representa um déficit entre valores previstos 

e fixados, ou seja, montante para o qual, se a despesa fosse plenamente 

executada, não haveria recursos para sua cobertura. 
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2.1.1.2 – Demonstrativo das Metas Bimestrais de Arrecadação 
 
 

A LRF, em seu artigo 13, estabelece, entre outras medidas, que as 

receitas previstas devem ser desdobradas em metas bimestrais de 

arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas 

de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores das ações 

ajuizadas para cobrança da dívida ativa e a evolução dos créditos tributários 

passíveis de cobrança administrativa. 

 
O desdobramento da receita anual tenciona facilitar o seu 

acompanhamento, permitindo uma análise mais detalhada dos fatos que 

possam ter influenciado diretamente no seu comportamento. 

 
As metas bimestrais de arrecadação do Estado foram publicadas no 

Diário Oficial de 04.02.10 e assinalaram os seguintes valores:  

 

Tabela 25: Metas de Distribuição Bimestral da Receita - Exercício de 2010 

 

      R$1,00 

Especificação 1º Bim 2º Bim 3º Bim 4º Bim 5º Bim 6º Bim 

Receita Corrente 8.329.395.522 6.814.139.884 6.931.888.190 6.749.794.818 6.335.775.604 7.923.748.256 

Tributária 4.887.943.742 4.434.350.520 3.958.768.360 3.972.373.521 4.313.305.577 4.868.419.870 

Contribuições 144.902.452 144.902.452 144.902.452 144.902.452 144.902.452 216.151.108 

Patrimonial 1.827.768.063 857.059.782 1.557.473.162 1.353.482.107 575.124.765 1.361.085.835 

Agropecuária 30.223 29.704 35.188 29.204 30.977 24.738 

Industrial 246.868 232.768 227.980 239.118 239.638 252.076 

Serviços 57.569.721 53.883.693 48.603.415 51.167.128 53.262.740 48.767.112 

Transf. Correntes 976.033.194 891.895.441 781.891.953 788.294.419 805.362.287 876.222.263 

Outras Rec. Correntes 160.016.189 159.741.898 170.285.112 170.627.282 175.468.221 167.132.198 

Intraorç. de 
Contribuições 232.884.962 232.884.962 232.884.962 232.884.962 232.884.962 349.327.451 

Intraorç. de Transf. 
Correntes 39.818.874 36.977.430 34.634.372 33.613.391 33.012.751 33.093.748 

Outras Intraorc. 
Correntes 2.181.234 2.181.234 2.181.234 2.181.234 2.181.234 3.271.857 

Receitas de Capital 655.094.989 592.215.780 587.755.238 1.310.559.558 662.901.125 549.752.651 

Operações de Crédito 309.264.328 309.264.328 309.264.330 309.264.330 309.264.332 309.264.322 

Alien. De Bens 8.000 8.000 8.000 700.008.000 100.008.000 8.000 

Amort. Empréstimos 25.681.700 25.155.582 22.806.904 23.091.067 22.375.778 19.131.822 

Transf. de Capital 312.164.177 249.962.557 248.419.076 271.030.031 224.607.580 214.576.142 

Intraorç. Transf. de 
Capital 7.976.784 7.825.313 7.256.928 7.166.130 6.645.435 6.772.365 

Total Geral 8.984.490.511 7.406.355.664 7.519.643.428 8.060.354.376 6.998.676.729 8.473.500.907 
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Fonte: DOERJ 04.02.10       

 

O quadro a seguir resume a arrecadação do Estado no ano de 2010, 

em comparação com as metas estabelecidas: 

 

Tabela 26: Comparativo das Metas e Realização da Receitas/2010 

 

Meta 2010 Realizada em 2008 Diferença Diferença

(A) (B) (C) = (B) - (A)  %

Receitas Correntes 41.345.661.420 46.563.868.509 5.218.207.089 12,62%

   Receita Tributária 26.435.161.590 29.086.555.271 2.651.393.681 10,03%

   Receita de Contribuições 940.663.368 1.040.247.231 99.583.863 10,59%

   Receita Patrimonial 7.531.993.714 8.609.317.396 1.077.323.682 14,30%

   Receita Agropecuária 180.034 162.944 -17.090 -9,49%

   Receita Industrial 1.438.448 214.109 -1.224.339 -85,12%

   Receita De Serviços 313.253.809 344.213.481 30.959.672 9,88%

   Transf. Correntes 5.119.699.557 5.121.299.589 1.600.032 0,03%

   Outras Rec. Correntes 1.003.270.900 2.361.858.489 1.358.587.589 135,42%

Receitas De Capital 4.314.636.396 2.242.202.127 -2.072.434.269 -48,03%

   Operações de Crédito 1.855.585.980 1.295.236.509 -560.349.471 -30,20%

   Alienações de Bens 800.048.000 45.991.799 -754.056.201 -94,25%

   Amortizações de Empréstimos 138.242.853 148.826.066 10.583.213 7,66%

   Transf.de Capital 1.520.759.563 741.948.593 -778.810.970 -51,21%

   Outras Receitas. de Capital 0 10.199.160 10.199.160 -

Total Geral 45.660.297.816 48.806.070.635 3.145.772.819 6,89%

Especificação

Fonte: SIG e  DO de 04.02.2010 - Excluídas as Receitas Intraorçamentárias, I.O. e CEDAE

 

 

Assim, a arrecadação alcançada pelo Estado no exercício de 2010 

totalizou R$48.806.070.635, ao passo que as metas bimestrais de 

arrecadação, publicadas em 04.02.10, totalizaram o valor anual de 

R$45.660.297.816, ou seja, os valores arrecadados superaram em 6,89% as 

metas de arrecadação fixadas. 

 

Destaque-se que entre a previsão da Lei Orçamentária e as metas 

bimestrais de arrecadação há uma diferença de  

R$39,6 milhões15. Esta decorreu dos seguintes fatores: 
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 Desconsiderando-se, em ambos os casos, as receitas intraorçamentárias 
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- reestimativa da receita tributária, em face dos efetivos valores 

arrecadados em 2009 (a elaboração do orçamento de 2010 se deu antes de 

encerrado o ano de 2009) – diminuição de R$432 milhões; 

 

- reestimativa da receita patrimonial, em face das projeções de 

recebimento de royalties (redução de R$216 milhões), redução dos 

recebimentos de dividendos da CEDAE (R$350 milhões) e recebimentos extras 

pelo recálculo das participações especiais do Petróleo (Acerto de Marlim – 

R$641 milhões); 

 

- reestimativa de transferências correntes, em face da continuidade 

da política de desoneração tributária do Governo Federal (R$128 milhões); 

 

- reestimativa das outras receitas correntes – dívida ativa, em face 

do atraso na implementação da cobrança administrativa e nos programas de 

parcelamento (R$176 milhões); 

 

- expectativa de venda do BERJ – R$700 milhões, não prevista 

inicialmente. 
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2.1.2 – Resultado Orçamentário 
 

 

Inicialmente, cumpre destacar, como apontado no item 2.1.1 deste 

Relatório, que as receitas e despesas apresentadas adiante correspondem ao 

somatório da execução efetuada por todos os órgãos e entidades do Estado, a 

exceção16 da Imprensa Oficial e da CEDAE, por terem sido classificadas como 

estatais independentes. Também foram excluídas as operações 

intraorçamentárias17. Para as comparações com exercícios anteriores, foram 

realizadas as mesmas exclusões, evitando-se distorções nas análises. 

 

O confronto entre receitas e despesas contabilizadas em 2010 

resulta nos seguintes números: 

 
 

Tabela 27: Resultados da Execução Orçamentária/2010 

    Valores em R$1,00 

Exercício de 2010 Corrente Capital Total 

Receita Arrecadada     [a] 46.563.868.508,52 2.242.202.126,68 48.806.070.635,20 

Despesa Empenhada [b] 
42.509.579.596,38 6.518.689.800,98 49.028.269.397,36 

Despesa Liquidada [c] 
42.310.485.076,99 6.365.590.912,74 48.676.075.989,73 

Despesa Paga [d] 
40.766.530.992,91 5.761.065.902,30 46.527.596.895,21 

Resultado da Execução Orçamentária   
Despesas Empenhadas 

[a-b] 
4.054.288.912,14 (4.276.487.674,30) (222.198.762,16) 

Resultado da Execução Orçamentária  
Despesas Liquidadas 

[a-c] 
4.253.383.431,53 (4.123.388.786,06) 129.994.645,47 

Restos a Pagar – Despesas não Pagas [b-d] 
1.743.048.603,47 757.623.898,68 2.500.672.502,15 

Fonte: Demonstrativo da Execução Orçamentária da Receita e da Despesa 
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 As exclusões citadas são resumidas no quadro abaixo: 

Itens CEDAE IMPRENSA OFICIAL INTRAORÇAMENTÁRIAS TOTAL 

(A) Receitas Correntes 
2.799.191.279,9

0 74.209.605,62 1.836.117.502,96 
4.709.518.388,4

8 
(B) Receitas de Capital 4.500.000,00 0,00 171.952.945,94 176.452.945,94 

(C=A+B) TOTAL DAS RECEITAS 
2.803.691.279,9

0 74.209.605,62 2.008.070.448,90 
4.885.971.334,4

2 

(D) Despesas Correntes Empenhadas 
2.448.304.018,7

5 63.440.960,17 1.974.115.037,07 
4.485.860.015,9

9 
(E) Despesas de Capital Empenhadas 165.923.800,53 15.323.765,88 0,00 181.247.566,41 

(F=D+E) TOTAL DAS DESEPESAS EMPENHADAS 
2.614.227.819,2

8 78.764.726,05 1.974.115.037,07 
4.667.107.582,4

0 
(G=C-F) Reultado Orçamentário Desp.Emp. 189.463.460,62 -4.555.120,43 33.955.411,83 218.863.752,02 

(H) Despesas Correntes Liquidadas 
2.324.045.803,7

5 63.308.148,21 1.971.694.877,20 
4.359.048.829,1

6 
(I) Despesas de Capital Liquidadas 142.818.152,34 15.323.765,88 0,00 158.141.918,22 

(J=H+I) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS 
2.466.863.956,0

9 78.631.914,09 1.971.694.877,20 
4.517.190.747,3

8 
(K=C-J) Resultado Orçamentário Desp.Liquid. 336.827.323,81 -4.422.308,47 36.375.571,70 368.780.587,04 

 
17

 São as operações ocorridas no âmbito do orçamento do ente federado. Sua exclusão visa evitar a duplicação de 

valores, ou seja, o cômputo de um valor arrecadado pelo Estado e repassado a outra unidade como receita de ambos. 
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Nota: Os resultados acima não levam em consideração os recursos financeiros de 2009 que custearam despesas em 
2010 (créditos adicionais abertos com base no superávit financeiro do exercício anterior). 

 

 

Verifica-se, assim, que a receita arrecadada foi inferior à despesa 

empenhada e superior à despesa liquidada em 0,45% e 0,27%, 

respectivamente. 

A execução de receitas e despesas de 2010 resultou, pois, em um 

déficit orçamentário de R$222,2 milhões, considerando as despesas 

empenhadas. Quando utilizada a despesa liquidada total, o resultado passa a 

ser superavitário em R$130 milhões. 

Desmembrando o resultado orçamentário, por tipo de administração, 

verifica-se: 

 
Tabela 28: Resultado da Execução Orçamentária por Tipo de 

Administração/2010 

Fonte: SIG 

Nota: (*) Inclui dados referentes à Administração Direta do Poder Executivo, bem como dos demais Poderes e do 
Ministério  Público. 

 

Incluindo os valores intraorçamentários, o resultado passa a ser o 

seguinte: 

Tabela 29: Resultado da Execução Orçamentária incluindo as operações 
intraorçamentárias/2010 

 

Resultado Orçamentário Líquido (A)           
(222.198.762,16) 

Resultado das Receitas e Despesas Intraorçamentárias (B=C-D)               
33.955.411,83  

      Receitas Intraorçamentárias (C)          
2.008.070.448,90  

      Despesas Intraorçamentárias (D)          
1.974.115.037,07  

Resultado Orçamentário Bruto (E=A+B)           
(188.243.350,33) 

  

  Fonte: SIG 

Títulos
Receita Arrecadada

(A)

Despesa Realizada

(B)

Variação

A-B

Adm Direta (*) 39.126.074.388,51        31.208.177.638,48 7.917.896.750,03

Fundos 1.683.626.746,15          4.357.270.854,16 -2.673.644.108,01

Fundações 201.566.824,38            3.019.794.446,92 -2.818.227.622,54

Autarquias 7.668.068.916,53          9.440.515.931,86 -1.772.447.015,33

Emp.Públicas 13.129.374,42              270.600.222,34 -257.470.847,92

Soc.Econ.Mista 113.604.385,21            731.910.303,60 -618.305.918,39

Total 48.806.070.635,20            49.028.269.397,36 -222.198.762,16
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A seguir, destaco a evolução da execução orçamentária18, para fins 

de comparação do resultado orçamentário obtido em 2010 com aquele de 

2009: 

 
 

Tabela 30: Evolução da Execução Orçamentária – 2009/2010 
 

           Em R$ mil 

 VALORES HISTÓRICOS 
  

VALORES AJUSTADOS  
  

Exercício 
Despesa  

Empenhada 
(A) 

Receita 
Arrecadada 

(B) 
B - A  

Despesa  
Empenhada 

(A) 

Receita 
Arrecadada 

(B) 
B - A  

2010     49.028.269   48.806.071         (222.198)      51.479.682     51.246.375            (233.308) 

2009     41.431.114    40.591.093         (840.021)      45.930.533     44.999.286            (931.247) 
 

 Fonte: Contas de Gestão 
 

 

Graficamente, tem-se o desempenho da despesa empenhada e 

receita arrecadada nos exercícios de 2009 e 2010: 

 

Gráfico 7: Comparativo das receitas e despesas – em valores de dezembro de 
2010 – 2009/2010 
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 Cumpre destacar que neste relatório, quando não especificado outro índice, as receitas e despesas foram 
atualizadas (trazidas a valores constantes de dezembro de 2010) com a utilização do IGP-DI médio ponderado. Os 
índices aplicados foram os seguintes: 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

3,7741 3,3972 3,1481 3,0303 2,7222 2,3927 2,168 1,9101 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1,5555 1,4218 1,3418 1,3190 1,2552 1,1285 1,1086 1,0500 
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Fonte: Contas de Gestão  
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2.1.2.1 – Receitas Orçamentárias e Resultado da Arrecadação 

 

A diferença entre a receita arrecadada e aquela prevista na Lei 

Orçamentária aponta um superávit de arrecadação de  

R$3.185.385.412,20, assim: 

 

Tabela 31: Resultado da Arrecadação/2010 

                Em R$ 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO  

Receitas Previstas 
 45.620.685.223,00  

Receitas Arrecadadas  
 48.806.070.635,20  

SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO 
 3.185.385.412,20  

       Fonte: SIG 

 

 
Comparando-se as receitas totais arrecadadas de 2010, em valores 

constantes de dezembro de 2010, com aquela do exercício anterior, verifica-se 

um aumento real na arrecadação, que correspondeu a 13,88%. Graficamente: 

 

Gráfico 8 : Comparativo da Arrecadação Estadual – 2009/2010 

 
  Fonte: Contas de Gestão 
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O referido aumento será tratado no tópico “Receitas por Categoria 

Econômica”. 

 

As receitas orçamentárias são classificadas segundo seus múltiplos 

aspectos. A arrecadação estadual em 2010, segundo esses diversos critérios, 

foi apresentada, pormenorizadamente, no item 1.1 do Relatório do Corpo 

Instrutivo. 

 

Destaco a seguir as classificações que considero mais relevantes, 

para conhecimento dos valores de que o Estado dispôs em 2010, para fazer 

face às suas despesas: 

 

Receitas por Fontes de Recursos – esta classificação permite identificar as 

origens dos ingressos financeiros que financiam os gastos públicos  

 

Tabela 32: Receitas por Fontes de recursos/2010 

Valores em R$

Previsão

(A)

Arrecadação

(B)

Diferença

(C) = (B) - (A)
0 Ordinários Provenientes de Impostos 23.992.639.457,00 26.585.882.233,02 2.593.242.776,02

1 Ordinários Não Provenientes de Impostos 784.180.121,00 883.022.752,88 98.842.631,88

4 Indenização pela Extração de Petróleo 2.187.793.348,00 2.755.558.932,70 567.765.584,70

5 Salário Educação 322.103.736,00 299.645.703,43 -22.458.032,57

6 Fundo de Participação dos Estados 762.070.001,00 745.213.904,41 -16.856.096,59

7 Demais Transfer.  da União Prov. Impostos 652.464.388,00 679.555.158,81 27.090.770,81

10 Arrecadação Própria - Administração Indireta 7.534.148.311,00 8.653.519.578,50 1.119.371.267,50

11 Operações de Crédito Através do Tesouro 1.534.600.980,00 1.346.347.949,60 -188.253.030,40

12 Convênios - Administração Direta 387.951.299,00 579.417.849,29 191.466.550,29

13 Convênios - Administração Indireta 361.879.621,00 166.429.330,60 -195.450.290,40

14 Convênios PAC - Administração Direta 1.025.148.432,00 311.914.784,14 -713.233.647,86

15 Fund Man Des Educ Bás Valoriz Prof E - FUNDEB 2.071.559.947,00 2.218.878.534,57 147.318.587,57

16 Convênios PAC  - Administração Indireta 111.570.679,00 109.597.934,02 -1.972.744,98

17 Operações de Crédito Através da Adm Indireta 0,00 0,00 0,00

18 Convênios Intraorçament-Administração Direta 0,00 4.847.313,70 4.847.313,70

19 Convênios Intraorçament - Administr. Indireta 0,00 1.645.572,76 1.645.572,76

20 Ressarcimento de Pessoal - Área de Segurança 0,00 13.784.027,47 13.784.027,47

21 Op de Crédito destinadas  à Ações M Ambiente 320.985.000,00 0,00 -320.985.000,00

22 Adicional do ICMS - FECP 2.172.329.890,00 2.268.605.959,61 96.276.069,61

25 Sistema Único de Saúde 1.005.797.450,00 727.279.521,37 -278.517.928,63

26 Contribuição Interv  Domínio Econômico-CID 83.900.000,00 92.152.476,73 8.252.476,73

90 Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11429/06 37.386.672,00 6.395.070,64 -30.991.601,36

95 Retorno de Empr. Prog. Fomento Agropec e Tecn 3.000.000,00 3.089.554,38 89.554,38

96 Multa Infração Código Defesa do Consumidor 300.000,00 2.039.138,09 1.739.138,09

97 Conservação Ambiental 400.000,00 1.532.236,72 1.132.236,72

98 Outras Receitas da Administração Indireta 15.986.857,00 25.758.240,40 9.771.383,40

99 Outras Receitas da Administração Direta 252.489.034,00 323.956.877,36 71.467.843,36

45.620.685.223,00 48.806.070.635,20 3.185.385.412,20

Fonte: SIG

Total

Fonte de Recurso
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Como se pode observar pelo gráfico seguinte, as principais fontes 

das receitas arrecadadas em 2010 foram os Recursos Ordinários Provenientes 

de Impostos (54,47% do total arrecadado), a Arrecadação Própria da 

Administração Indireta (17,73% do total) e as receitas de Indenização pela 

Extração de Petróleo (Royalties e Participações Especiais), com um percentual 

de 5,65%.  

 

Gráfico 9:Receitas por fonte de recursos/2010 
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  Fonte: SIG 

 

Receitas por Categoria Econômica – esta classificação, instituída pela Lei 

Federal nº 4320/64 (artigo 11), divide as receitas em dois grandes grupos: 

receitas correntes e de capital. 
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Tabela 33: Receitas por categoria econômica/2010 

 

CATEGORIA ECONÔMICA
PREVISÃO

(A)

%

 (A/Receita

 Total de A)

ARRECADAÇÃO

(B)

%

 (B/Receita

 Total de B)

C = B - A

RECEITAS CORRENTES 42.006.048.827 92,08% 46.563.868.509 95,41% 4.557.819.682            

Receita Tributária 26.867.009.139 58,89% 29.086.555.271 59,60% 2.219.546.132            

Receita de Contribuições 940.663.368 2,06% 1.040.247.231 2,13% 99.583.863                 

Receita Patrimonial 7.456.360.898 16,34% 8.609.317.396 17,64% 1.152.956.498            

Receita Agropecuária 180.034 0,00% 162.944 0,00% (17.090)                      

Receita Industrial 1.438.448 0,00% 214.109 0,00% (1.224.339)                 

Receita de Serviços 313.253.809 0,69% 344.213.481 0,71% 30.959.672                 

Transf. Correntes 5.247.539.543 11,50% 5.121.299.589 10,49% (126.239.954)             

Outras Receitas Correntes 1.179.603.588 2,59% 2.361.858.489 4,84% 1.182.254.901            

RECEITAS DE CAPITAL 3.614.636.396 7,92% 2.242.202.127 4,59% (1.372.434.269)          

Operações de Crédito 1.855.585.980 4,07% 1.295.236.509 2,65% (560.349.471)             

Alienação de Bens 100.048.000 0,22% 45.991.799 0,09% (54.056.201)               

Amortização de Empréstimos 138.242.853 0,30% 148.826.066 0,30% 10.583.213                 

Transf. De Capital 1.520.759.563 3,33% 741.948.593 1,52% (778.810.970)             

Outras Receitas de Capital 0 0,00% 10.199.160 0,02% 10.199.160                 

TOTAL 45.620.685.223            100,00% 48.806.070.635            100,00% 3.185.385.412            

Fonte: SIG  
 

Graficamente, pode-se observar que as receitas de capital 

representaram uma parcela mínima das receitas totais, as quais são amplamente 

dependentes dos recursos correntes. 

 

Gráfico 10: Receitas por fonte de recursos/2010 
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               Fonte: SIG 

 
Foram arrecadadas 110,85% das receitas correntes previstas, as 

quais representaram 95,41% das receitas totais. 
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Já as receitas de capital arrecadadas ficaram muito aquém da previsão 

inicial. Apenas 62,03% do montante inicialmente estimado foi recebido. 

 

Comparando os valores de 2009 e 2010, como comentado, observa-se 

um aumento expressivo na arrecadação: 

 

 

Tabela 34: Receitas por categoria econômica – 2009/2010 

 

   em R$ 1,00 

CATEGORIA ECONÔMICA 
ARRECADAÇÃO 

2009 
(A) 

ARRECADAÇÃO 
2010 
(B) 

DIFERENÇA 
(C=B-A) 

RECEITAS CORRENTES 39.100.494.285 46.563.868.509 7.463.374.224 

Receita Tributária 24.884.732.091 29.086.555.271 4.201.823.180 

Receita de Contribuições 905.213.539 1.040.247.231 135.033.692 

Receita Patrimonial 6.778.109.176 8.609.317.396 1.831.208.220 

Receita Agropecuária 174.111 162.944 -11.167 

Receita Industrial 4.428.237 214.109 -4.214.128 

Receita de Serviços 313.421.329 344.213.481 30.792.152 

Transf. Correntes 4.598.378.975 5.121.299.589 522.920.614 

Outras Receitas Correntes 1.616.036.827 2.361.858.489 745.821.662 

        

RECEITAS DE CAPITAL 1.490.599.230 2.242.202.127 751.602.897 

Operações de Crédito 274.808.655 1.295.236.509  1.020.427.854 

Alienação de Bens 448.090.719 45.991.799  -402.098.920 

Amortização de Empréstimos 140.813.095 148.826.066  8.012.971 

Transf. De Capital 626.688.618 741.948.593  115.259.975 

Outras Receitas de Capital 198.143 10.199.160  10.001.017 

TOTAL 40.591.093.515    48.806.070.635    8.214.977.120  

Fonte: SIG    

 

As receitas que tiveram maior participação neste aumento foram a 

tributária, a patrimonial, as outras receitas correntes e as operações de crédito. 

 

Quanto à tributária, a variação decorre, basicamente, do incremento 

da arrecadação do ICMS (com o adicional do Fundo Estadual de Combate à 

Pobreza – 3,8 bilhões). 

 

A elevação da receita patrimonial tem origem, sobretudo, nos 

recebimentos das participações governamentais do petróleo (variação de 

R$1,5 bilhão entre 2009 e 2010). 
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A variação positiva das outras receitas correntes decorreu de três 

situações: 

 
 aumento na arrecadação da dívida ativa e seus acessórios 

(multas e juros) – R$513 milhões; 
 ingresso de R$400 milhões decorrentes de saques da conta 

“B”; 
 redução de outros itens. 

 
As receitas de operações de crédito foram impactadas pelo ingresso 

de recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 

BIRD (R$879 milhões) e pelo financiamento das contrapartidas estaduais ao 

Programa de Aceleração de Crescimento – PAC ( R$303 milhões). 

 

Receitas Correntes 

 
A importância relativa dos principais subgrupos em que se 

desdobram as receitas correntes pode ser melhor visualizada por meio do 

gráfico a seguir: 

 
Gráfico 11: Composição das Receitas Correntes/2010 
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    Fonte: SIG 

 

Discriminando-se as receitas que compõem os subgrupos anteriores 

tem-se: 
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Tabela 35: Composição das Receitas Correntes – subgrupos e alíneas/2010 

Valores em R$

Categoria

Econômica

Previsão

 (A)

% (A/Total 

de A)

Arrecadação

 (B)

% (B/Total

 de B)

Receita Tributária 26.867.009.139           63,96% 29.086.555.271        62,47%

  Impostos 25.710.420.694           61,21% 27.739.340.281        59,57%

    Imp. S/ Patrim. e a Renda 3.222.220.687             7,67% 3.372.654.231          7,24%

        Imp. S/ a Renda 1.415.841.998             3,37% 1.491.337.873          3,20%

        IPVA 1.541.299.997             3,67% 1.417.040.353          3,04%

        ITCD 265.078.500                0,63% 464.271.386             1,00%

        ITBI 192                              0,00% 4.619                       0,00%

    Imp. S/ Produção e Circulação 22.488.200.007           53,54% 24.366.686.049        52,33%

        Adicional do ICM 

       - Lei nº 4056/02- FECP
2.166.000.002             5,16% 2.253.451.911          4,84%

        ICMS 20.322.200.005           48,38% 22.113.234.139        47,49%

  Taxas 1.156.588.445             2,75% 1.347.214.991          2,89%

Receita de Contribuições 940.663.368                2,24% 1.040.247.231          2,23%

   Contribuição de Servidor Ativo Civil 602.810.000                1,44% 681.824.523             1,46%

   Contribuição de Servidor Ativo Militar 101.058.100                0,24% 110.635.998             0,24%

   Contribuição de Servidor Inativo Civil 171.223.000                0,41% 175.781.784             0,38%

   Contribuição de Servidor Inativo Militar 6.181.500                    0,01% 7.661.156                0,02%

   Contribuição de Pensionista Civil 44.011.500                  0,10% 59.685.046              0,13%

   Contribuição de Pensionista Militar 948.428                       0,00% -                               0,00%

   Outras Contribuições Previdenciárias 14.430.840                  0,03% 4.658.724                0,01%

Receita Patrimonial 7.456.360.898 17,75% 8.609.317.396 18,49%

    Receitas Imobiliárias 33.731.602 0,08% 40.398.103 0,09%

    Receitas de Val. Mobiliários 2.318.646.548 5,52% 2.083.667.117 4,47%

    Rec. De Conc. e Permissões 11.012.478 0,03% 57.799.983 0,12%

    Compensação Financeira 5.090.899.811 12,12% 6.421.838.754 13,79%

    Outras Rec. Patrimoniais 2.070.459 0,00% 5.613.438,82            0,01%

Receitas de Serviços 313.253.809 0,75% 344.213.481 0,74%

   Financeiros 28.920.129 0,07% 33.433.670              0,07%

   Inspeção e Fiscalização 29.056.800 0,07% 33.462.368              0,07%

   Processamento de Dados 47.415.509 0,11% 79.916.561              0,17%

   Serviços de Transporte 26.797.100 0,06% 21.010.426              0,05%

   Serviços de Saúde 71.863.092 0,17% 58.606.835              0,13%

   Serviços de Registro do Comércio 32.188.000 0,08% 37.604.065              0,08%

   Demais Serviços 77.013.179 0,18% 80.179.554              0,17%

Transferências Correntes 5.247.539.543,00        12,49% 5.121.299.589          11,00%

    Transf. Intergovernamentais 4.964.688.236,00        11,82% 4.898.872.940          10,52%

        Transf. da União 2.893.128.289             6,89% 2.705.207.641          5,81%

        Transf. Dos Municípios -                               0,00% 421.307                   0,00%

        Transf. Multigovernamentais 2.071.559.947             4,93% 2.193.243.992          4,71%

    Transf. de Inst. Privadas   50.000                         0,00% 939.518                   0,00%

    Transf. do Exterior 4.392.319                    0,01% 2.017.710                0,00%

    Doações, Legados e Heranças Jacentes 191.976                       0,00% 240.149                   0,00%

    Transf. de Convênios 278.217.012                0,66% 219.229.272             0,47%

       Transf. da União e Suas Entidades 271.560.880                0,65% 195.395.528             0,42%

       Demais Transf de Convênios 6.656.132                    0,02% 23.833.743              0,05%

Demais Receitas Correntes 1.181.222.070             2,81% 2.362.235.541          5,07%

TOTAL GERAL 42.006.048.827           100,00% 46.563.868.509        100,00%
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Da análise das receitas correntes cumpre salientar: 

 

1) A receita tributária é o principal componente da receita corrente, 

sendo responsável por 62,47% dos referidos recursos. Entre os anos de 2009 e 

2010 esta registrou uma variação nominal de 16,9% e uma variação real de 

10,7%. Dentre estas, o subitem de maior representatividade é a receita do 

ICMS (83,77% da receita tributária, incluído o adicional para o Fundo Estadual 

de Combate à Pobreza - FECP), seguindo-se a receita do Imposto sobre a 

Renda. 

 

2) Examinando a arrecadação de ICMS (sem considerar o adicional 

do FECP), principal receita do Estado (45,3% da receita total arrecadada em 

2010), por atividades econômicas, observa-se que apenas quatro atividades 

responderam por aproximadamente 90,0% da arrecadação de ICMS no 

Estado, a saber: I) comércio (30,3%); (II) indústrias de transformação (28,4%); 

(III) informação e comunicação (com 16,7%); e (IV) eletricidade e gás (14,6%). 

 

Gráfico 12: Arrecadação de ICMS – principais setores/2010 
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        Fonte: SEFAZ-RJ, www.sefaz.rj.gov.br. e Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD – TCE-RJ  

 
 

http://www.sefaz.rj.gov.br/
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3) Sob a ótica do peso da participação dos 20 maiores contribuintes 

na arrecadação de ICMS, é possível verificar que foram responsáveis por 

quase metade do ICMS arrecadado no exercício de 201019, segundo o 

levantamento realizado pelo Corpo Instrutivo, junto à Secretaria de Estado da 

Fazenda, verifica-se:  

 
Quadro 1: Arrecadação de ICMS – Maiores contribuintes/2010 

     

 Contribuintes Arrecadação % do total  

 12 maiores 9.319.917.006 42,15% 

 20 maiores 10.684.902.679 48,32% 

 100 maiores 14.944.158.730 67,58% 

 500 maiores 18.240.175.220 82,49% 

 Total  22.113.234.139 100,00% 

    

 Atividades Arrecadação % do total 

 Serviço de comunicação 3.182.745.794 29,79% 

 Distrib. de energia elétrica 2.593.193.522 24,27% 

 Petrolífera / Petroquímica 2.155.613.894 20,17% 

 Bebidas 902.476.712 8,45% 

 Metalurgia/Siderurgia 763.446.912 7,15% 

 Outros 1.087.425.844 10,18% 

 20 maiores contrib. 10.684.902.679 100,00% 

     

Fonte: Siafem para o total da arrecadação e Sefaz/RJ para a arrecadação dos maiores contribuintes. 

 

4) A evolução da receita proveniente do ICMS, sem o adicional do 

FECP, em termos nominais e reais, nos cinco últimos exercícios, é  

apresentada a seguir: 

 
 

Tabela 36: Evolução da receita de ICMS sem FECP em valores  

correntes – 2006/2010 

       

            Fonte: Contas de Gestão 
                                                 
19 

Os dados disponíveis são referentes à arrecadação do ICMS dos 1000 maiores contribuintes, encaminhados pela 
Sefaz/RJ a este Tribunal em cumprimento à Deliberação TCE-RJ nº 246/08. 

R$ milhões correntes

2006 2007 2008 2009 2010

Total ICMS 14.505  15.491   17.690 18.619 22.113
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Tabela 37: Evolução da receita de ICMS sem FECP em valores constantes de 

dezembro de 2010 – 2006/2010 

           
   Fonte: Contas de Gestão 

 
 

Gráfico 13: Evolução da receita de ICMS sem FECP em valores constantes 

de dezembro de 2010 – 2006/2010 

 

 

  Fonte: Contas de Gestão 

 

5) Caso o valor referente ao “Adicional do ICMS” 

(R$2.253.451.911), destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, fosse 

somado ao total de ICMS arrecadado em 2010  

(R$22.113.234.139), teríamos as seguintes séries anuais de arrecadação de 

ICMS, em valores correntes e valores de dezembro de 2010: 

 

R$ milhões constantes

2006 2007 2008 2009 2010

19.132     19.444      19.963 20.641 23.219
Total ICMS 
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Tabela 38: Evolução da receita de ICMS com o FECP em valores  

correntes – 2006/2010 

  

Fonte: Contas de Gestão 

 

 

Tabela 39: Evolução da receita de ICMS com o FECP em valores constantes de 

2010 – 2006/2010 

 

       R$ milhões constantes 

Total do ICMS 
com o FECP 

2006 2007 2008 2009 2010 

 21.194   21.607   22.117   22.853   25.585  
    Fonte: Contas de Gestão 
 
 

 
Gráfico 14: Evolução da receita de ICMS com o FECP em valores 

constantes de 2010 – 2006/2010 
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  Fonte: Contas de Gestão 

 

2006 2007 2008 2009 2010

16.068 17.214 19.599 20.614 24.367

   R$ milhões correntes

Total do ICMS 

com o FECP 
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Observe-se que a variação nominal da receita de ICMS com o FECP 

(R$3,8 bilhões) praticamente responde pelo aumento verificado na arrecadação 

de todas as receitas tributárias (R$4,2 bilhões). 

 

6) O aumento da arrecadação do ICMS, tanto em valores nominais 

como em reais é o resultado positivo da intensificação das ações fiscais por 

parte da Sefaz/RJ, sobretudo no setor de comércio. Conforme se observa na 

tabela a seguir, essa atividade arrecadou, em termos nominais, mais de R$2 

bilhões, em relação ao exercício anterior (+36,32%), sendo a que mais 

contribuiu para o crescimento da arrecadação total de ICMS, seguida da 

indústria de transformação, com crescimento de R$885 milhões (+10,25%). 

 

Tabela 40 : ICMS  por atividade econômica (seção CNAE20) 2009/2010 

Valores em R$1,00 

Especificação (CNAE) 2009 2010 Diferença 
var. real 

2009/2010 

 Total da Arrecadação de ICMS  18.619.471.506 22.113.234.139 3.493.762.633 12,49% 

   Comércio (seção G)  4.655.084.399 6.699.747.209 2.044.662.810 36,32% 

   Indústrias de transformação (seção C)  5.394.190.740 6.279.080.964 884.890.224 10,25% 

   Informação e comunicação (seção J)  3.351.865.906 3.696.111.967 344.246.061 4,44% 

   Eletricidade e gás (seção D)  2.890.509.674 3.233.445.871 342.936.197 5,95% 

   Indústrias extrativas (seção B)  717.750.101 871.993.366 154.243.265 15,07% 

   Demais atividades com CNAE  900.138.666 1.067.378.622 167.239.956 12,31% 

   Outras sem CNAE  709.932.019 265.476.139 (444.455.880) -64,58% 

Fonte: Siafem para o total da arrecadação e Sefaz/RJ para a arrecadação por CNAE. 

 
 

Com efeito, enquanto os dados econômicos apontam um 

crescimento em torno de 10% para o volume de vendas do comércio no 

acumulado do ano de 2010, a arrecadação do setor de comércio do Rio de 

Janeiro cresceu 36,32%, com destaque para o comércio varejista que 

apresentou crescimento real de quase 50%, sendo responsável por cerca de 

30% do crescimento da arrecadação de ICMS entre 2009 e 2010. 

                                                 
20

 Classificação Nacional de Atividades Econômicas. 
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Tabela 41: Arrecadação de ICMS do setor de comércio – 2009/2010 

 

Valores em R$1,00 

CNAE Descrição 2009 2010 Diferença Var. real 

G  Comércio  4.655.084.399 6.699.747.209 2.044.662.810 36,32% 

45    Comércio e reparação de veículos  190.234.967 290.382.855 100.147.888 44,58% 

46    Comércio por Atacado, exc. veículos  2.704.769.026 3.629.199.434 924.430.408 27,09% 

47    Comércio Varejista  1.760.080.406 2.780.164.920 1.020.084.514 49,61% 

Fonte: Sefaz/RJ. 

        

 

7) Além dos esforços de arrecadação há que ressaltar a relação 

direta entre a conjuntura econômica favorável e o desempenho positivo da 

arrecadação de ICMS. Inclusive, tal crescimento foi verificado em São Paulo e 

Minas Gerais, como demonstra o gráfico adiante:  

 

 

Gráfico 15: ICMS: Comparativo RJ, SP e MG – jun/08 a dez/10 
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Fonte: Sites das Secretarias de Fazenda dos Estados. 

Valores atualizados mensalmente pelo IGP-DI da FGV/RJ. 
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8) A arrecadação do IPVA totalizou R$1,4 bilhão em 2010 ou 2,90% da 

receita estadual, apresentando queda real de 11,18% em relação à 2009. A 

tributação diferenciada criada pela Lei Estadual nº 5635/2010 – que reduziu de 4% 

para 3% a alíquota para veículos bicombustíveis em 2010 – pode ser uma das 

causas desse resultado negativo. Outra causa estaria relacionada à redução do preço 

médio dos veículos na tabela Fipe em 2010 em relação a 200921.  

 

9) A arrecadação do ITCD terminou o ano de 2010 com crescimento real 

de 51,4% em relação a 2009. Embora com baixa participação na receita estadual, é 

importante destacar que esse aumento decorreu, fundamentalmente, do esforço de 

fiscalização que vem sendo realizado pela Sefaz desde 2007, sobretudo em 2010, 

com o maior aproveitamento do convênio existente com a Receita Federal do Brasil e 

com a aprovação da Lei Estadual nº 5440, de 5 de março de 2009, regulamentada 

pela Resolução Sefaz nº 268/2010, que estabeleceu que todos os cartórios situados 

no ERJ passassem a prestar informações de suas operações mensalmente à 

Secretaria de Fazenda.22 

 

Comparando a arrecadação anual desse imposto nos anos 

anteriores ao incremento da fiscalização, verifica-se uma grande diferença para 

exercício de 2010 (cerca de R$170 milhões entre 2009 e 2010).  

 

 

                                                 
21 

Boletim de Transparência Fiscal da Sefaz/RJ – 4º bimestre 2010, p. 22. 

 
22 

Segundo a Sefaz informa no Boletim de Transparência Fiscal relativo ao 6º bimestre de 2010, as medidas de 
fiscalização iniciaram em 2007, a partir da implantação de um sistema de informática acessível ao contribuinte, que 
dinamizou e simplificou o cálculo do imposto devido, além de possibilitar o pagamento via internet (Resolução SEFAZ 
048 de 04/07/2007). Porém o maior impacto em termos de arrecadação se verificou em 2010, com o maior 
aproveitamento do convênio com a Receita Federal para cruzamento de informações, que resultou na notificação de 
mais de 15.000 contribuintes para verificar suas declarações e regularizar sua situação na eventualidade de terem 
doado ou se beneficiado de doações, sem a devida quitação do ITD correspondente. Em 2009, a Lei 5440/2009, 
regulamentada pela Resolução SEFAZ 268/ 010, estabeleceu que todos os cartórios situados no Estado do Rio de 
Janeiro passassem a prestar informações de suas operações mensalmente à Secretaria de Fazenda. Dentre as 
principais estão: lavratura de escritura ou ao do registro de doação; constituição e extinção de usufruto ou de 
fideicomisso; alteração de contrato social que constitua fato gerador do imposto; títulos judiciais ou particulares de 
direitos reais sobre móveis e imóveis; testamentos e atestados de óbito. A medida passou a contribuir para a 
identificação de fraudes e sonegação no âmbito do ITD. 
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Esse resultado mostra a importância dos investimentos 

governamentais na melhoria da administração tributária estadual, tanto pela 

transparência e justiça fiscal que proporcionam quanto pelo retorno financeiro 

obtido com o estancamento da evasão fiscal. 

 

10) Dentre as receitas patrimoniais destacam-se as de 

compensação financeira (R$6.421.838.754), sendo que aquelas oriundas das 

participações governamentais do Petróleo (R$6.409.381.333) são as mais 

expressivas, representando 13,1% da arrecadação total do Estado em 2010. 

 

11) Nos últimos anos, a receita de Compensações Financeiras 

oriundas das Participações Governamentais do Petróleo apresentou o seguinte 

comportamento: 

 

Tabela 42: Receitas de Compensações Financeiras– Participações  

Governamentais do Petróleo – 1995/2010 

 

   Valores em R$ 

EXERCÍCIO 
VALORES 

HISTÓRICOS 
VALORES 

CONSTANTES 
VAR. REAL (%) 

NO ANO 

2010 6.409.381.333 6.729.850.400 24,2% 

2009 4.886.762.654 5.417.465.078 -28,6% 

2008 6.719.758.925 7.583.247.947 38,4% 

2007 4.363.925.373 5.477.599.129 -18,6% 

2006 5.102.407.733 6.730.075.800 24,8% 

2005 4.019.333.458 5.393.141.634 22,9% 

2004 3.087.471.887 4.389.767.529 -1,6% 

2003 2.869.186.148 4.463.019.053 69,9% 

2002 1.375.083.331 2.626.546.671 5,8% 

2001 1.144.905.231 2.482.154.541 32,4% 

2000 783.301.533 1.874.205.578 261,9% 

1999 190.251.341 517.902.200 201,9% 

1998 56.618.140 171.569.950 33,3% 

1997 40.879.373 128.692.354 22,2% 

1996 30.995.205 105.296.910 32,1% 

1995 21.115.209 79.690.910 0,0% 
                                            

                                           Fonte: Contas de Gestão 
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O aumento de R$1,5 bilhão praticamente explica a variação nominal de 

27% registrada nas receitas patrimoniais (variação real de 20,3%). 

 

A evolução da receita de petróleo, em valores constantes, pode ser 

melhor visualizada por meio do gráfico a seguir: 

 

Gráfico 16: Receitas de Compensações Financeiras – Participações 

Governamentais do Petróleo – valores de dezembro de 2010 
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     Fonte: Contas de Gestão 

 

No entanto, há que se levar em consideração que os valores de 

2009 e 2010 foram incrementados pelo recebimento de participação especial 

do Campo de Marlim, referente ao período compreendido entre 2002 e 2006, 

no montante de R$848 milhões, sendo R$640 milhões registrados nos 

primeiros seis meses de 2010 e R$208 milhões nos dois últimos meses de 

2009. Deduzidos esses valores, o crescimento dessas receitas cai para 

16,77%, conforme a tabela a seguir. 23 

                                                 
23

 Nos meses de janeiro a junho foram pagas as seis últimas, de um total de oito, parcelas de um acordo feito no 
âmbito da câmara de conciliação da Advocacia Geral da União (AGU), em que a Petrobras concordou em pagar a 
diferença apurada nas participações especiais do Campo de Marlim pagas a menor no período entre 2002 e 2006, 
devido a irregularidades no tocante aos custos dedutíveis apresentados pela empresa à época e que foram 
contestados judicialmente pelo ERJ. 
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Tabela 43: Receitas do petróleo deduzidas do acordo de Marlim – 2009/2010 

Valores em R$1,00 

Receitas 2009 2010 Var. real 

Receita do petróleo (Siafem) 4.886.762.654 6.409.381.333 24,2% 

Acordo Marlim  (-) (207.568.757) (640.478.699)  

Receita do petróleo ajustada 4.679.193.897 5.768.902.634 16,8% 

Fonte: Siafem 

Nota: Valores históricos e variação real calculada a partir de valores atualizados pelo IGP-DI 
médio ponderado a preços de dezembro de 2010. 

 

 

12) As parcelas mais expressivas das transferências correntes 

correspondem às Transferências de Instituições Multigovernamentais 

(transferências recebidas do FUNDEB - 42,8%) e as Transferências da União 

(52,8%). Estas últimas são as transferências constitucionalmente previstas: 

                      

Tabela 44: Transferências da União - 2010 
 

FPE 745.213.904,41 

IPI 581.533.040,83 

IOF 24.454,26 

CIDE 90.442.734,79 

SUS 590.563.507,70 

FNDE 532.775.730,00 

ICMS LC 87 85.776.063,72 

Outras 78.878.205,53 

TOTAL 2.705.207.641,24 
    Fonte: SIG 

 

13)  Dentro do subgrupo “Outras Receitas Correntes”, que entre os 

anos de 2009 e 2010 apresentou uma variação nominal de 46,2% (R$746 

milhões) e real de 38,4%, merecem destaque as receitas da dívida ativa 

(principal e acessórios – juros e multa) e as restituições. 
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A Lei Estadual nº 5.647, de 18 de janeiro de 2010, ao dispor sobre a 

possibilidade de compensação de créditos inscritos em dívida ativa com 

precatórios vencidos e de parcelamento dos valores devidos pelos 

contribuintes até 31/12/08 em até 60 meses (com anistia de 100% das multas e 

encargos e 45% nos juros), propiciou um aumento no recebimento das receitas 

da dívida ativa. Enquanto em 2009 a arrecadação em espécie foi de 

R$445.528.100,49, em 2010 esta alcançou a cifra de R$958.191.878,86. 

 

A respeito desta alteração trazida pela Lei Estadual  

nº 5.647/10, destacou o Corpo Instrutivo (item 3.3.4 de seu relatório): 

 
No presente tópico, cabe ressaltar que, tanto os valores anistiados 
pela referida lei estadual, quanto os valores compensados com 
precatórios devem ser registrados como receita da dívida ativa na 
contabilidade do Estado, a fim de que sejam devidamente 
evidenciados e, sobretudo, considerados para efeito de repasses 
constitucionais aos municípios, o que não ocorreu no caso em 
questão. 
 
Consultando o CD-ROM em anexo ao Doc. TCE-RJ nº 003.392-7/11 
enviado pela PGE, verifica-se a ocorrência de 22.376 cancelamentos 
de dívida ativa em virtude de pagamento à vista ou parcelado 
beneficiado pela anistia concedida pela LE nº 5.647/2010, no valor 
total de 929.186.083,679996 Ufirs. Esse valor é constituído de 
principal, multas e juros de mora e corresponde a R$1.875.376.272,69 
convertido pela Ufir de 2010. 
 
Comparando esses valores com os valores registrados no Siafem 
relativos à receita de dívida ativa e multas e juros de mora da dívida 
ativa, constata-se uma diferença de cerca de R$917,2 milhões, 
conforme se demonstra a seguir: 

 

Dívida Ativa – Principal, juros e multas 

Pagamentos LE nº 5.647/10 R$ 1.875.376.272,69 

Registrada no Siafem23  R$ 958.191.878,86 

Diferença não registrada na contabilidade R$ 917.184.393,83 

 

Tanto os valores anistiados, quanto os valores compensados 
deveriam compor o valor total das receitas de dívida ativa, tendo 
como contrapartida uma conta redutora de receita, como preceitua o 
Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN 24, que, 
buscando a transparência dessas operações, emitiu a Nota Técnica 
nº 1012/2006/GEAAC/CCONT-STN: 

(...) 
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7.2. A contabilização da compensação como dedução da receita 
decorre da necessidade de manutenção da transparência da 
informação nesse tipo de situação. Assim, embora o ingresso 

financeiro seja em valor menor, a receita a ser registrada deve 
demonstrar o valor bruto daquela arrecadação e o respectivo ajuste, 
para menos, decorrente da compensação. 

(...) 

(Grifo nosso) 

 
O Manual da STN não deixa dúvidas quanto à técnica de registro da 
compensação e da anistia. Os valores compensados com precatórios 
deveriam ter sido registrados na conta redutora 49600.00.00 e os 
relativos à anistia na conta 49100.00.00.  
 
Salienta-se que o correto registro da compensação e da anistia não 
tem um efeito meramente formal, pois evita que um erro contábil 
venha a reduzir o valor dos repasses constitucionais da arrecadação 
tributária estadual aos municípios, além de gerar reflexos no cálculo 
dos limites constitucionais mínimos de gastos com educação e 
saúde.25  
 
Desde 2005 a Procuradoria Geral deste Tribunal de Contas (PGT) já 
se manifestava no sentido da inclusão dos valores objeto de 
compensação de créditos tributários no repasse do produto da 
arrecadação de ICMS aos Municípios 26, tendo o Plenário desta Casa, 
depois de amplo debate nos autos do processo TCE nº 104.749-1/06 
27, em 27.10.09, se manifestado no mesmo sentido, considerando o 
entendimento do STF no julgamento do RE 572.762-9 em 18.06.08. 
 
Os benefícios fiscais como a anistia também devem ser considerados 
para efeito de repasse aos municípios pelos mesmos fundamentos, 
até porque a decisão do STF considerada pelo Plenário trata 
justamente de um tipo de benefício fiscal28. 
 
Esta impropriedade ensejará sugestão de Ressalva e Determinação. 

 

______________________________ 
 

23
 Contas contábeis 419300000 – “receita da dívida ativa”, 419130000 – “multas/juros 

de mora da div. ativa tributos” e 419150000 – “multas/juros de mora-div.ativ-outras 
receitas”. 
24

 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Receita 
Nacional: Aplicado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios / Ministério da 
Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Secretaria de Orçamento Federal. – 1. ed. – Brasília : Secretaria do Tesouro 
Nacional, Coordenação-Geral de Contabilidade, 2008. 
25

 Isso vale tanto para a compensação quanto para qualquer outra dedução 
de receita, tais como renúncias de receita, restituições, retificações, etc. Em 
consulta ao SIAFEM verifica-se que no exercício de 2010 não há valor 
registrado na Categoria Econômica de Receita de nº 9.0.0.0.00.00 – Dedução 
da Receita Orçamentária – no ERJ  
26

 Conforme parecer do Procurador do TCE Dennys Zimmermann de 
07.10.05, às fls. 27 do processo TCE nº 113.551-5/05. 
27

 Referente à Inspeção Especial realizada concomitantemente na CEDAE, na 
ex-Secretaria de Estado de Finanças e na ex-Secretaria de Estado da 
Receita, com o objetivo de verificar a operação de resgate pelo ERJ de uma 
dívida  da  CEDAE  junto à LIGHT S/A,  no montante de R$152.225.895,69  
pelo  ERJ,  por  meio  de  compensação  com   créditos  
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tributários constituídos contra a LIGHT, na forma das Leis Estaduais nº 
4.584/05 e do Decreto nº 38.144/05. 
28

 A discussão que se desenvolveu no STF girou em torno da assertiva de 
que o Estado não tem a disponibilidade do total da receita do ICMS, mas 
somente dos seus setenta e cinco por cento, o que significa que qualquer lei 
estadual que afete a arrecadação do ICMS só pode afetar a parcela 
pertencente ao Estado. Nesse caso, o Estado de Santa Catarina não pôde 
sequer postergar o repasse do ICMS, condicionando tal repasse ao efetivo 
ingresso do imposto que teve seu recolhimento postergado por lei de 
incentivo fiscal. 

 

 

Considero próprias a sugestões do Corpo Instrutivo, motivo pelo qual 

as incorporarei ao meu Voto. 

 

Quanto às receitas de restituições (restituições de convênios, da 

compensação financeira entre regime previdenciários e outras), cumpre 

registrar o aumento de arrecadação entre 2009 e 2010 de R$447 milhões. 

 

Este decorreu, basicamente, de um ingresso atípico, relativo a uma 

operação em que o Estado sacou R$400 milhões da reserva monetária 

existente, para honrar as obrigações pertinentes ao antigo BANERJ (Banco do 

Estado do Rio de Janeiro – atual BERJ), a chamada conta “B”. 

 

Tal operação teria por fim propiciar recursos para gastos que seriam 

custeados com a alienação das ações do banco, venda que não se 

concretizou. 

 

Os detalhes desta operação são tratados no item 2.4.2 deste 

relatório.  
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Receitas de Capital 

 

O gráfico a seguir permite visualizar a importância relativa dos 

principais subgrupos em que se desdobram as receitas de capital. 

 

 

Gráfico 17: Composição das Receitas de Capital/2010 
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Fonte: SIG 

 

 

Discriminando-se as receitas que compõem os subgrupos acima, 

tem-se: 
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Tabela 45: Composição das Receitas de Capital – subgrupos e alíneas/2010 

 

CATEGORIA 

ECONÔMICA

PREVISÃO

 (A)

% (A/Receita

Total de A)

ARRECADAÇÃO

 (B)

% (B/Receita

 Total de B)

RECEITAS DE CAPITAL 3.614.636.396,00 100,00% 2.242.202.126,68 100,00%

  Operações de Crédito 1.855.585.980,00 51,34% 1.295.236.508,86 57,77%

     Internas 709.485.000,00 19,63% 361.920.676,36 16,14%

     Externas 1.146.100.980,00 31,71% 933.315.832,50 41,62%

  Alienação de Bens 100.048.000,00 2,77% 45.991.798,52 2,05%

     Bens Móveis 48.000,00 0,00% 905.743,69 0,04%

     Bens Imóveis 100.000.000,00 2,77% 45.086.054,83 2,01%

  Amortização de Empréstimos 138.242.853,00 3,82% 148.826.066,23 6,64%

  Transferências de Capital 1.520.759.563,00 42,07% 741.948.593,25 33,09%

     Transf. Intergovernamentais 0,00 0,00% 54.108.537,98 2,41%

     Transf de Pessoas 6.000.000,00 0,17% 5.490.727,35 0,24%

     Transf. Do Exterior 9.771.721,00 0,27% 2.475.661,97 0,11%

     Transf. De Convênios 1.504.987.842,00 41,64% 679.873.665,95 30,32%

        Transf. De Convênios 1.500.692.603,00 41,52% 669.405.665,95 29,85%

        Transf. Intraorçamentárias 4.295.239,00 0,12% 10.468.000,00 0,47%

  Outras Receitas de Capital 0,00 0,00% 10.199.159,82 0,45%

Fonte: SIG

 

 

Da análise das receitas de capital cumpre salientar: 

 

1) Como se pode observar, 57% das receitas de capital 

(R$1.295.236.508,86) tiveram origem em operações de crédito, a maior parte 

delas com o exterior (R$933.315.832,50); 

 

2) O Governo arrecadou 62% dos R$3,6 bilhões previstos para as 

receitas de capital no exercício de 2010; 

 

3) São dois os principais motivos desse desempenho: fraca 

realização tanto das transferências da União relativas ao PAC – Programa de 

Aceleração de Crescimento quanto das operações de crédito (respectivamente 

R$965 milhões e R$748 milhões abaixo do previsto); 
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4) Caso as receitas de alienação de bens sejam comparadas com a 

meta estabelecida no “Demonstrativo de Metas Bimestrais de Arrrecadação” 

(D.O. de 04/02/10), verificar-se-á uma frustração na arrecadação desta rubrica 

no valor de R$754 milhões. Tanto esta frustração quanto a revisão da meta em 

relação à previsão inicial  

(R$800 milhões) têm origem na alienação das ações do BERJ, fato não 

consumado em 2010; 

 

5) Contudo, comparando as receitas de capital em 2009 com as de 

2010 obtem-se uma variação nominal positiva de 50,4% (real de 45,2%). Esta 

decorreu, sobretudo, do aumento dos recebimentos relativos às operações de 

crédito. 

 

Destacam-se a operação realizada junto ao Banco Internacional 

para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de US$485 milhões 

(R$879 milhões), no âmbito do Programa de Desenvolvimento Econômico, 

Social e de Sustentabilidade Fiscal do Estado do Rio de Janeiro (Prodesf)24 e a 

ampliação do financiamento das contrapartidas estaduais ao PAC 

(R$303 milhões, contra R$92 milhões em 2009). 

 

Por fim, saliento que o relatório do Corpo Instrutivo apresenta um 

comparativo de arrecadação das principais receitas estaduais entre 2006/2010, 

destacando que o crescimento observado no período se deve, sobretudo, à 

arrecadação de 2010. O detalhamento de medidas fiscais implementadas, bem 

como daquelas a implementar, encontram-se descritas no tópico 3.3.8 do 

relatório dos técnicos desta Corte. 

 

                                                 
24

 Esse programa tem por objetivos a melhoria dos serviços prestados pela rede pública estadual nas áreas de 
educação e saúde, o estímulo ao desenvolvimento do setor privado mediante o aumento da atratividade do ambiente 
de negócios e a consolidação do ajuste fiscal. O valor emprestado será amortizado em 47 (quarenta e sete) parcelas 
semestrais, pagas nos dias 15 (quinze) dos meses de abril e outubro de cada ano, vencendo a primeira em abril de 
2016 e a última em abril de 2039. 
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2.1.2.2 – Despesas Orçamentárias e Economia Orçamentária 

 

Durante o exercício de 2010, o Estado do Rio de Janeiro efetuou 

despesas totais no montante de R$49.028.269.397,36 – despesas 

empenhadas. As despesas liquidadas alcançaram a cifra de 

R$48.676.075.989,73. Deste total, R$46.527.596.895,21 representam valores 

desembolsados pelo Estado (Despesas Pagas). A dotação (atual) para o 

exercício foi de R$53.015.059.908,32 (incluída a Reserva de Contingência).  

Desta forma, as despesas liquidadas no exercício de 2010 podem ser assim 

demonstradas: 

 

Tabela 46 : Despesas Liquidadas por Categoria Econômica/2010 

 

Despesas Liquidadas R$ % 

Despesas Correntes 42.310.485.076,99 86,92 

Despesas de Capital 6.365.590.912,74 13,08 

Total das Despesas 48.676.075.989,73 100,00 

Fonte: SIG 

 

A diferença entre a despesa total autorizada (atual) e aquela 

efetivamente realizada (despesa empenhada total) espelha uma economia 

orçamentária (valores não utilizados, embora autorizados) de 

R$3.986.790.510,96: 

 

Tabela 47 : Economia Orçamentária/2010 

Em R$ 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO 

Despesas autorizadas 53.015.059.908,32 

Despesas realizadas 49.028.269.397,36 

ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA 3.986.790.510,96 
Fonte:  SIG  
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Destaque-se que esta economia orçamentária, dado o superávit de 

arrecadação e o déficit entre previsão da receita e fixação da despesa, 

propiciou a existência de um déficit no ano menor que o possível, assim 

demonstrado:  

 

Tabela 48 : Demonstração do déficit orçamentário do exercício/2010 

                   Em R$ 

Superávit de Arrecadação     3.185.385.412,20  

(-) Déficit entre previsão e fixação     7.394.374.685,32  

(=) Possível déficit orçamentário    (4.208.989.273,12) 

(+) Economia Orçamentária        3.986.790.510,96  

(=) Déficit efetivo do exercício       (222.198.762,16) 

Fonte : SIG  

 

Atualizando as despesas ora em análise e comparando-as com 

aquelas pertinentes ao exercício anterior, verifica-se que, no exercício de 2010, 

o gasto público, considerando os valores constantes, foi superior em 12,36% 

àquele efetuado em 2009, conforme se pode comprovar nas tabelas a seguir: 

 

Tabela 49 : Despesas liquidadas – Valores correntes – 2009/2010 

 em R$ 1,00 valores correntes 

Despesas 2009 2010 

Liquidadas 41.030.497.995,45 48.676.075.989,73 

Fonte SIG 

 

 

Tabela 50: Despesas Liquidadas  - Valores Constantes de dezembro de  2010 – 

2009/2010 

em R$ 1,00 valores constantes 

Despesas 2009 2010 

Liquidadas 45.486.410.077,76  51.109.879.789,22  

Fonte SIG 
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O referido aumento será tratado no tópico “Despesa por Categoria 

Econômica.” 

 

Assim como as receitas, as despesas orçamentárias também são 

classificadas segundo seus múltiplos aspectos. O gasto público estadual em 

2010, segundo esses diversos critérios, foi apresentado pormenorizadamente o 

no item 3.4 do Relatório do Corpo Instrutivo. Considerando que o segundo 

estágio da despesa consiste na verificação do direito do credor, baseado na 

apresentação de documentos comprobatórios, após o que será efetuado o 

pagamento das mesmas, a referida análise deu ênfase à Liquidação da 

Despesa Pública. 

 

Destaco a seguir as classificações que considero mais relevantes, 

para conhecimento das aplicações dos valores de que o Estado dispôs em 

2010: 

 

 

 

Despesas por Fontes de Recursos – esta classificação permite identificar as 

origens dos ingressos financeiros que financiam os gastos públicos, a saber: 
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Tabela 51 : Despesas por Fontes de Recursos/2010 

Em R$ 

FR Fonte de Recursos Atual Empenhada Liquidada Paga 

0 Ordinários Provenientes de Impostos 25.235.719.960,18 25.142.039.344,17 25.121.093.897,99 23.953.185.000,58 

1 Ordinários Não Provenientes de Impostos 1.127.980.121,00 978.988.754,59 978.669.518,59 928.503.517,22 

4 Indenização pela Extração de Petróleo 2.870.629.568,00 2.751.654.872,57 2.750.294.595,04 2.676.659.210,97 

5 Salário Educação 326.785.314,00 299.961.418,19 299.961.418,19 288.923.037,76 

6 Fundo de Participação dos Estados 762.070.001,00 748.403.022,78 748.403.022,78 733.226.615,95 

7 Demais Transfer.  da União Prov. Impostos 661.759.470,00 659.922.030,83 659.780.836,43 603.946.821,73 

10 Arrecadação Própria - Administração Indireta 10.896.584.863,78 10.184.716.918,45 9.991.137.325,32 9.890.942.387,76 

11 Operações de Crédito Através do Tesouro 1.753.773.855,00 1.293.498.290,24 1.293.388.180,77 1.218.443.881,20 

12 Convênios - Administração Direta 1.170.066.335,07 494.175.030,91 485.445.827,01 441.599.590,09 

13 Convênios - Administração Indireta 427.050.413,19 154.541.007,72 146.022.069,64 138.001.435,72 

14 Convênios PAC - Administração Direta 1.052.484.182,00 461.360.080,80 396.022.593,46 276.362.299,42 

15 
Fund Man Des Educ Bás Valoriz Prof E - 
FUNDEB 1.888.059.162,46 1.888.057.959,38 1.888.057.959,38 1.818.624.151,34 

16 Convênios PAC  - Administração Indireta 170.051.753,00 131.308.091,29 131.308.091,29 108.519.884,38 

17 Operações de Crédito Através da Adm Indireta 0 0 0 0 

18 Convênios Intraorçament-Administração Direta 424.397.950,00 362.390.940,76 361.474.099,59 336.362.031,85 

19 Convênios Intraorçament - Administr. Indireta 41.662.625,29 37.841.711,58 35.340.795,63 34.469.897,31 

20 Ressarcimento de Pessoal - Área de Segurança 14.178.027,00 8.514.187,02 8.514.187,02 8.514.187,02 

21 Op de Crédito destinadas  à Ações M Ambiente 320.985.000,00 0 0 0 

22 Adicional do ICMS - FECP 2.360.630.451,00 2.338.729.696,47 2.338.692.848,95 2.138.185.773,96 

25 Sistema Único de Saúde 1.017.526.084,00 684.713.813,32 646.678.637,01 548.838.567,96 

26 Contribuição Interv  Domínio Econômico-CIDE 96.022.006,00 95.858.233,51 95.858.233,51 93.164.188,93 

90 Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11429/06 37.386.672,00 22.001.300,00 22.001.300,00 22.001.300,00 

95 
Retorno de Empr. Prog. Fomento Agropec e 
Tecn 17.633.307,00 17.633.307,00 17.633.307,00 10.421.122,73 

96 Multa Infração Código Defesa do Consumidor 300.000,00 0 0 0 

97 Conservação Ambiental 1.205.647,00 0 0 0 

98 Outras Receitas da Administração Indireta 20.183.147,53 13.625.161,83 13.057.461,43 12.307.619,17 

99 Outras Receitas da Administração Direta 319.933.992,82 258.334.223,95 247.239.783,70 246.394.372,16 

Total 53.015.059.908,32 49.028.269.397,36 48.676.075.989,73 46.527.596.895,21 

 Fonte - SIG      
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Graficamente, 
 

Gráfico 18 : Despesas Liquidadas por Fontes de Recursos/2010 
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Observa-se, de acordo com os dados constantes no quadro 

apresentado, que a maior Fonte de Recursos utilizada para as Despesas 

Liquidadas, no exercício de 2010, foi aquela relativa aos Recursos Ordinários 

Provenientes de Impostos (51,61%), ficando em 2º lugar a Arrecadação Própria 

– Administração Indireta (20,53%), e em 3º plano aquelas provenientes de 

Indenizações pela Extração de Petróleo (5,65%). 

 

Houve ingresso de 7 fontes de recursos em relação ao exercício de 

2009 (fontes 07, 14, 16, 18, 19, 20 e 95), que, somadas, custearam R$ 1,6 

bilhão das despesas realizadas. 
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Despesas por Categoria Econômica – esta classificação, instituída pela Lei 

Federal nº 4320/64 (artigo 12), divide as despesas em dois grandes grupos: 

despesas correntes e de capital. 

 

Tabela 52: Despesas por Categoria Econômica/2010 

 

Categoria econômica 

Dotação para o 
exercício 

% 
Despesas 

% 
Despesas 

% 
Despesas 

% 

(Atual)  Empenhadas  Liquidadas  Pagas 

Despesas correntes  
     

43.877.624.064,40  
82,76 

42.509.579.596,38 
86,70 

42.310.485.076,99 
86,92 

40.766.530.992,91 
87,62 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
       

11.602.400.441,91  
21,88 

11.397.171.758,41 
23,25 

11.390.865.888,32 
23,40 

10.750.939.776,36 
23,11 

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.342.845.344,46 4,42 2.334.210.622,19 4,76 2.334.210.622,19 4,80 2.334.114.226,65 5,02 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
     

29.932.378.278,03  
56,46 

28.778.237.215,78 
58,70 

28.585.408.566,48 
58,73 

27.681.476.989,90 
59,49 

Despesas de capital    
        

9.137.135.843,92  
17,23 

6.518.689.800,98 
13,30 

6.365.590.912,74 
13,08 

5.761.065.902,30 
12,38 

INVESTIMENTOS  7.648.688.999,11  14,43 5.165.741.377,94 10,54 5.022.230.628,72 10,32 4.432.186.135,07 9,53 

INVERSÕES FINANCEIRAS 257.254.728,81 0,49 125.180.167,06 0,26 115.592.028,04 0,24 101.115.072,13 0,22 

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.231.192.116,00 
2,32 

1.227.768.255,98 
2,50 

1.227.768.255,98 
2,52 

1.227.764.695,12 
2,64 

Reserva de Contingência 
300.000,00 

0,00 
                             -    

0,00 
                               -    

0,00 
                             -    

0 

Total geral líquidas  53.015.059.908,32 100,00 49.028.269.397,36 100,00 48.676.075.989,73 100,00 46.527.596.895,21 100 

Fonte: SIG  

Para melhor visualização da participação de cada subgrupo no total 

das despesas estaduais, segue o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 19: Despesas por Categorias Econômicas – Liquidadas/2010 
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De acordo com os dados apresentados no quadro anterior, as Despesas Correntes 

Liquidadas - R$42.310.485.076,99 - representam 86,92% do total da despesa liquidada 

em 2010, sendo equivalentes a 96,43% do valor total autorizado (Dotação Atual) para 

tal despesa em todo o ano. 
 
A execução das Despesas de Capital Liquidadas, correspondentes a 

13,08% das despesas totais liquidadas, montou em R$6.365.590.912,74, 

sendo equivalentes a 69,67% do valor autorizado (Dotação Atual) para tal 

despesa em todo o ano. 

 
Assim, conclui-se que, do total liquidado no exercício de 2010, a 

maior parcela da Despesa Orçamentária constitui-se de despesas correntes.  

 
Comparando as despesas efetuadas em 2009 com as de 2010, 

como comentado, verifica-se um expressivo aumento dos gastos – R$7,6 

bilhões. Este aumento foi acompanhado pelo aumento da arrecadação – R$8,2 

bilhões em valores nominais, assim: 

 

Tabela 53: Despesas Liquidadas por Categoria Econômica 2009/2010 

 

   em R$ 1,00 

CATEGORIA ECONÔMICA 
DESPESAS 

LIQUIDADAS 
2009   (A) 

DESPESAS 
LIQUIDADAS 

2010  (B) 

DIFERENÇA 
(C=B-A) 

DESPESAS CORRENTES 37.007.193.057 42.310.485.077 5.303.292.020 

Pessoal e Encargos Sociais 9.734.389.939 11.390.865.888 1.656.475.949 

Juros e Encargos da Dívida 2.293.140.484 2.334.210.622 41.070.138 

Outras Despesas Correntes 24.979.662.634 28.585.408.567 3.605.745.933 

        

DESPESAS DE CAPITAL 4.023.304.938 6.365.590.913 2.342.285.975 

Investimentos 2.674.946.451 5.022.230.629  2.347.284.178 

Inversões Financeiras 125.406.227 115.592.028  -9.814.199 

Amortização da Dívida 1.222.952.260 1.227.768.256  4.815.996 

TOTAL 41.030.497.995    48.676.075.990       7.645.577.995  

Fonte: SIG    
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Esta variação nominal de 18,6%, e real de 12,4%, tem origem no 

aumento das despesas com pessoal e encargos sociais, das outras despesas 

correntes e dos investimentos, como adiante será comentado. 

 

 

Despesas Correntes 

 

Graficamente, estas despesas podem ser assim representadas: 

 

Gráfico 20: Despesas Correntes – Liquidadas/2010 
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Fonte: SIG 
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Da análise das despesas correntes cumpre salientar: 

 

1) No exercício de 2010, foram aplicados em Pessoal e Encargos 

Sociais (Pessoal Ativo) R$11.390.865.888,3225, representando 26,92% das 

Despesas Correntes Liquidadas e 23,4% da despesa total liquidada relativa ao 

mesmo período. Entre os anos de 2009 e 2010, esta despesa registrou um 

acréscimo nominal de 1,7 bilhão (17%) e real de 10,8%. 

 

Decompondo a despesa com pessoal por Poder/Órgão, observa-se 

que o maior acréscimo, que praticamente justifica a variação descrita, está no 

Poder Executivo, que, efetivamente, detém a maior parte do funcionalismo 

público estadual, assim: 

 

 

                                                 
25

 Neste valor não estão incluídas as seguintes despesas: 
- com inativos e pensionistas – por integrarem o subgrupo outras despesas correntes, ou seja, este montante é relativo ao 
gasto com ativos; 
- com o elemento de despesa 319113 – “Aplicação Direta decorrente de operações entre órgãos”, ou seja as obrigações 
patronais para com o RIO PREVIDÊNCIA e o ressarcimento de despesas com pessoal requisitado entre unidades da 
administração estadual (ambas do período e de períodos anteriores).  Estas despesas são intraorçamentárias, daí não 
comporem os valores acima, para haver coerência com os dados até aqui apresentados. 
Muito embora excluídas, nas análises isoladas dos gastos com pessoal, aqueles se constituem em despesas das unidades do 
Estado.  Desta forma apresentam-se os números a seguir, que são dados contábeis, sem qualquer depuração ou análise 
pertinente à aferição dos limites de gastos definidos pela LRF, que requer considerações específicas sobre as naturezas das 
despesas: 
 

Exercício: 2009     em R$ 1,00 

PODER / ÓRGÃO 
Pessoal e encargos      

(A) 
Despesas 

intraorçamentárias (B) 

Despesas com 
inativos e 

pensionistas ( C) 
TOTAL (D=A+B+C) 

Legislativo 383.658.754 11.328.103 198.486.094 593.472.951 

Tribunal de Contas 303.748.916 11.532.722 248.920.659 564.202.298 

Judiciário 1.686.709.904 70.969.303 812.810.956 2.570.490.163 

Ministério Público 454.745.069 16.899.231 227.094.923 698.739.222 

Executivo 6.905.527.296 1.320.036.516 5.415.183.512 13.640.747.324 

TOTAIS  9.734.389.939 1.430.765.875 6.902.496.144 18.067.651.958 
Fonte SIG 
 

Exercício: 2010     em R$ 1,00 

PODER / ÓRGÃO 
Pessoal e encargos      

(A) 
Despesas 

intraorçamentárias (B) 

Despesas com 
inativos e 

pensionistas  ( C) 
TOTAL (D=A+B+C) 

Legislativo 411.347.189 10.198.355 193.999.714 615.545.258 

Tribunal de Contas 326.570.616 21.042.047 259.260.024 606.872.687 

Judiciário 1.860.164.290 115.753.607 878.938.110 2.854.856.008 

Ministério Público 540.339.732 30.254.402 254.036.538 824.630.672 

Executivo 8.252.444.061 1.394.813.568 6.296.193.188 15.943.450.817 

TOTAIS  11.390.865.888 1.572.061.979 7.882.427.574 20.845.355.441 
Fonte:SIG 
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Tabela 54 : Despesa com Pessoal e Encargos Sociais – 2009/2010 

   em R$ 1,00 

PODER / ÓRGÃO 2009 2010 
DIFERENÇA 

(C=B-A) 

Legislativo 383.658.754 411.347.189 27.688.434 

Tribunal de Contas 303.748.916 326.570.616 22.821.699 

Judiciário 1.686.709.904 1.860.164.290 173.454.386 

Ministério Público 454.745.069 540.339.732 85.594.664 

Executivo 6.905.527.296 8.252.444.061 1.346.916.765 

TOTAIS  9.734.389.939 11.390.865.888 1.656.475.949 

Fonte : SIG 

 

 

Conforme explicitado no “Boletim de Transparência Fiscal – 6º 

bimestre – 2010”, os acréscimos acima decorreram, em grande parte, da 

“concessão de reajustes salariais, de forma escalonada, atualizando a 

remuneração de diversas carreiras cujos salários há muito estavam 

desatualizados” (fls. 44 – Doc TCE n.º 009.123-6/11). 

 

Ainda, segundo este documento (fls. 47), os aumentos foram: 

 

“...por conta de reajustes salariais e gratificações em todos os Poderes 
extensivos aos inativos e pensionistas...  Neste grupo, o Executivo evoluiu 
19,5% (+ R$ 1,35 bilhões), sendo que as evoluções mais significativas 
estão registradas nas áreas de segurança (+ R$ 385,36 milhões), 
Fazenda (+ R$ 290,46 milhões, basicamente por conta do pagamento da 
Gratificação Pecuniária Eventual, criada por Lei), Educação (+ R$ 216,68 
milhões) e Saúde (+132,32 milhões). 

 

2) As despesas com juros e encargos da dívida, 

R$2.334.210.622,19, não apresentaram variação significativa em relação 

a 2009.  

 

3) As outras despesas correntes englobaram grande variedade de 

gastos. Entre 2009 e 2010, estes variaram 14,4% (variação nominal). 
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A tabela constante do relatório do Corpo Técnico apresenta a 

comparação dos valores das Despesas Liquidadas, nos períodos em 

referência, a saber:  

 

Tabela 55: Outras despesas correntes – 2009/2010 

 

 

Inicialmente, destaque-se que, como observado pelo Corpo 

Instrutivo, houve um aumento considerável no grupo Contribuições. Tal 

aumento deve-se ao fato de que houve alteração no Classificador de 

receitas e despesas para o exercício de 2010. As despesas referentes às 

Transferências ao PREVI-BANERJ (pagamento de inativos da Previdência 

do BANERJ) foram definidas na Modalidade de Aplicação 90 – Aplicações 

Diretas, no elemento de despesa 339041 – Contribuições, diferentemente do 

exercício anterior, quando integraram a conta Transferências. 

 

A variação observada no grupo decorre, basicamente: 

 

- do aumento das transferências aos Municípios e ao FUNDEB 

(Multigovernamentais), que derivam do aumento da arrecadação estadual 

(repartição da receita tributária e formação de fundo); 
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- do aumento nas aposentadorias e reformas e pensões em face dos 

reajustes concedidos ao funcionalismo, extensivo aos inativos; 

 

- do aumento das despesas com outros serviços de terceiros, 

representando expansão das demandas de custeio da máquina, pelo aumento 

da arrecadação. 

 

Explicitando as despesas em referência: 

 

- As transferências à União englobam os valores de indenizações 

(ressarcimento à União pela antecipação de royalties) e restituições por 

ressarcimentos devidos. No exercício de 2010, estas representaram 

R$1.489.822.185,92. 

 

- As transferências aos Municípios dividem-se em Contribuições 

(R$210.525.862,98) e Distribuições Constitucionais ou Legais de Receitas 

(R$6.919.753.903,58) – ICMS, IPVA, IPI, Royalties e CIDE bem como 

Despesas de Exercícios Anteriores. A participação de cada item é a seguir 

demonstrada: 
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Gráfico 21: Transferências a Municípios (Outras Despesas Correntes) – 

Despesas Liquidadas/2010 
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Fonte: SIG 

 

- As contribuições do Poder público, efetuadas através da Fundação 

Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – 

FAPERJ, se deram através de dois projetos: “Inovação Tecnológica” e “Núcleo 

de Pesquisa e Tecnologia para o Desenvolvimento Socioeconômico”. Ambos 

estão voltados para o incentivo à inovação tecnológica e para o 

desenvolvimento econômico do Estado. Estes valores compõem as 

Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos. 

 

- Os recursos destinados à formação do FUNDEB (transferência 

compulsória ao Fundo - R$3.949.477.821,97) estão contabilizados na rubrica 

Transferência a Instituições Multi-governamentais (Contribuições para o 

FUNDEB).  
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- As Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 

dividem-se em Contribuições (R$6.625.583,37) e Subvenções Sociais 

(R$4.862.893,42). As referidas contribuições destinaram-se ao programa de 

trabalho “Realização de Projetos Desportivos”, executado pela 

Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro – SUDERJ. 

 

- As Aplicações Diretas correspondem a uma modalidade de 

aplicação realizada pela unidade orçamentária, seja dos créditos a ela 

alocados ou aqueles oriundos de descentralização de outras entidades, 

integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito 

da mesma esfera de governo.  

 

Como verificado, este item contempla as despesas com inativos e 

pensionistas, além de outras relativas ao custeio da máquina. 

 

 

Despesas de Capital 

 

Graficamente, estas despesas, que totalizaram  

R$6.365.590.912,74, correspondendo a 13,08% do total das despesas 

liquidadas, podem ser assim representadas: 
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Gráfico 22: Despesas de Capital - Liquidadas 
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Fonte :SIG 

 

Entre as Despesas de Capital destacaram-se os Investimentos, que 

representam 10,3% daquelas totais liquidadas e 78,9% das despesas de 

capital. 

 

A variação observada nas despesas de capital entre 2009 e 2010 

(R$2,3 bilhões nominais ou 58,2% e real de 49,9%) decorre, praticamente em 

sua totalidade, da variação dos investimentos (nominal de 87,7% e real de 

77,8%). 

 

Destacam-se as seguintes aferições, com relação às despesas de 

capital: 

1) Os Investimentos, que, no exercício de 2010, totalizaram  

R$5.022.230.628,72, constituem-se das Transferências a Municípios 

(Contribuições e Auxílios) no valor de R$275.926.357,53, Transferências a 

Instituições Privadas com fins Lucrativos (Auxílios) no montante de 

R$7.747.159,00 e Aplicações Diretas (demais itens) no montante de 

R$4.738.557.112,19. 
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Dentre as Aplicações Diretas, item de maior participação nos 

Investimentos, merecem destaque os Gastos com Obras e Instalações, que, no 

presente exercício, corresponderam a R$3.315.094.922,18, a saber: 

 

Gráfico 23 : Aplicações Diretas – Investimentos – Despesa Liquidada/2010 

 

2
9
5
.6

4
8
,5

0

8
1
.4

8
7
.4

2
6
,1

8

3
.5

5
3
.1

6
7
,4

0

3
8
.0

7
6
.1

9
9
,0

6

5
.5

5
4
.6

5
7
,2

1

1
4
0
.3

2
4
.0

7
2
,9

0

3
.3

1
5
.0

9
4
.9

2
2
,1

8

5
5
0
.3

3
6
.0

2
8
,1

5

7
.9

0
3
.7

8
5
,8

1 5
9
5
.9

3
1
.2

0
4
,8

0

1 Diárias – Pessoal Civil

2 Auxílio Financeiro a Pesquisadores

3 Material de Consumo

4 Serviço de Consultoria

5 Outros Serviços de Terceiros –

Pessoa Física

6 Outros Serviços de Terceiros –

Pessoa Jurídica

7 Obras e Instalações

8 Equipamentos e Material Permanente

9 Sentenças Judiciais

10 Despesas de Exercícios Anteriores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
Fonte : SIG 

 

 

O quadro a seguir compara os investimentos do Estado em 2009 e 

2010, a partir das fontes de recursos que os custearam: 
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Tabela 56 : Investimentos por fontes de recursos – despesas  liquidadas – 

2009/2010 

Fontes Descrição

 Despesas 

Liquidadas 2009 

(A) 

 Despesas 

Liquidadas 2010 

(B) 

 Diferença (C=B-

A) 

00 Ordinários Provenientes de Impostos 464.266.599,21      1.418.115.285,48    953.848.686,27       

01 Orninários Não Provenientes de Impostos 283.063.626,49      320.643.479,73       37.579.853,24         

04 Indenização pela Extração de Petróleo 260.033.391,42      904.807.009,29       644.773.617,87       

05 Salário Educação 85.959.693,65        -                           (85.959.693,65)        

06 Fundo de Participação dos Estados 3.113.110,84           3.113.110,84           

07 Demais Transf. da União Proven. de Impostos 137.454.660,65       137.454.660,65       

10 Arrecadação Própria - Administração Indireta 211.935.404,44      478.167.482,09       266.232.077,65       

11 Operações de Crédito Através do Tesouro 240.569.689,50      254.249.810,03       13.680.120,53         

12 Convênios - Administração Direta 435.100.965,06      251.901.465,48       (183.199.499,58)      

13 Convênios - Administração Indireta 193.642.299,25      59.143.251,47         (134.499.047,78)      

14 Convênios PAC-Administração Direta 396.022.593,46       396.022.593,46       

15 Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás.e de Valoriz.Profis.da Educ.-FUNDEB52.524.241,37        23.694.208,90         (28.830.032,47)        

16 Convênios PAC-Administração Indireta 131.308.091,29       131.308.091,29       

18 Convênios Intraorçamentários - Adm. Direta 79.849.984,68         79.849.984,68         

19 Convênios Intraorçamentários - Adm.Indireta 8.525.037,81           8.525.037,81           

20 Ressarcimento de Pessoal - Área de Segurança 8.514.187,02           8.514.187,02           

22 Adicional do ICMS - FECP 348.522.443,39      398.521.048,25       49.998.604,86         

25 Sistema Único de Saúde 60.220.671,86        70.908.483,82         10.687.811,96         

26 Contrib. Interv Domínio Econômico - CIDE 32.657.921,34        61.343.019,44         28.685.098,10         

97 Conservação Ambiental 2.253.966,43          -                           (2.253.966,43)          

98 Outras Receitas da Administração Indireta 846.570,55             5.059.285,02           4.212.714,47           

99 Outras Receitas da Administração Direta 3.348.966,62          10.889.133,97         7.540.167,35           

Total 2.674.946.450,58   5.022.230.628,72    2.347.284.178,14     

Fonte: SIG 

 

Entre 2009 e 2010 os investimentos cresceram, nominalmente, 

R$2,3 bilhões. Este aumento tem origem nos seguintes fatos: 

 

- incremento na arrecadação dos impostos, sendo aplicados em 

investimentos, em 2010, R$954 milhões a mais do que em 2009; 

 

- incremento na arrecadação dos royalties do petróleo, sendo 

aplicados em investimentos, em 2010, R$645 milhões a mais do que em 2009; 
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- celebração de convênio com a União para desenvolvimento do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, havendo aplicações em 2010 

equivalentes a R$527 milhões (fonte 14 e 16). Destes foram pagos R$385 

milhões, a partir das receitas classificadas nas citadas fontes (R$422 milhões – 

Transferências do PAC e outras transferências da União). 

 

Observando os investimentos sob a ótica do objetivo governamental 

a ser alcançado (função de governo), apontam os dados contábeis que as 

funções urbanismo, transporte e gestão ambiental foram as que mais detiveram 

investimentos, sendo responsáveis por 58,36% dos mesmos. Já segurança, 

saúde, e educação representaram 15,58% dos investimentos no exercício. 

 

2) As Inversões Financeiras totalizaram R$115.592.028,04 e estão 

representadas pelas aquisições de imóveis (R$1.916.760,97), aquisição de 

imóveis mediante desapropriação (R$14.315.858,05), concessão de 

empréstimos e financiamentos (R$99.358.241,21) e Constituição ou Aumento 

de Capital de Empresas (R$1.167,81). 

 

3) Por fim, a Despesa com Amortização da Dívida 

(R$1.227.768.255,98) representa 2,52% da despesa total liquidada do Estado,  

no exercício de 2010. É composta pelo resgate do principal da dívida externa 

(R$174.326.844,68) e da dívida interna (R$1.053.441.411,30). 
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Despesas por Função de Governo – esta classificação permite 

identificar a área de atuação governamental atendida pela despesa em que se 

incorreu. 

 

Tabela 57: Despesas Liquidadas por Função de Governo - 2009/2010 

 em R$  
 

 FUNÇÃO 
Correntes 

 - 2009 
Correntes 

 - 2010 
Constantes 

 - 2009 
Constantes 

 - 2010 

Part.% 
2010 

Constante 

% 
Corrente 

09/10 

% 
Constante 

09/10 

1 Legislativa 806.704.795,13 844.420.620,18 894.312.935,88 886.641.651,19 1,73 4,68 -0,86 

2 Judiciária 2.320.743.521,78 2.694.742.843,84 2.572.776.268,25 2.829.479.986,03 5,54 16,12 9,98 

3 Essencial à Justiça 1.057.551.800,36 1.301.124.402,04 1.172.401.925,88 1.366.180.622,14 2,67 23,03 16,53 

4 Administração 1.098.638.290,90 1.403.804.042,38 1.217.950.409,29 1.473.994.244,50 2,88 27,78 21,02 

6 Segurança Pública 3.221.227.786,99 3.882.997.234,69 3.571.053.124,66 4.077.147.096,42 7,98 20,54 14,17 

8 Assistência Social 193.981.658,24 217.813.362,20 215.048.066,32 228.704.030,31 0,45 12,29 6,35 

9 Previdência Social 7.414.982.732,27 8.133.534.951,13 8.220.249.856,99 8.540.211.698,69 16,71 9,69 3,89 

10 Saúde 3.207.297.853,82 3.473.964.658,10 3.555.610.400,74 3.647.662.891,01 7,14 8,31 2,59 

11 Trabalho 26.065.057,18 39.998.471,57 28.895.722,39 41.998.395,15 0,08 53,46 45,34 

12 Educação 5.158.216.244,08 6.181.106.241,97 5.718.398.528,19 6.490.161.554,07 12,70 19,83 13,50 

13 Cultura 128.352.766,97 162.999.791,80 142.291.877,46 171.149.781,39 0,33 26,99 20,28 

14 
Direitos da 
Cidadania 160.580.481,31 220.577.007,73 178.019.521,58 231.605.858,12 0,45 37,36 30,10 

15 Urbanismo 647.744.944,58 1.466.465.923,67 718.090.045,56 1.539.789.219,85 3,01 126,40 114,43 

16 Habitação 117.988.299,90 220.410.165,79 130.801.829,27 231.430.674,08 0,45 86,81 76,93 

17 Saneamento 166.230.344,64 163.640.590,69 184.282.960,07 171.822.620,22 0,34 -1,56 -6,76 

18 Gestão Ambiental 314.021.501,10 591.360.261,03 348.124.236,12 620.928.274,08 1,21 88,32 78,36 

19 
Ciência e 

Tecnologia 156.385.825,20 195.317.858,46 173.369.325,82 205.083.751,38 0,40 24,89 18,29 

20 Agricultura 107.957.070,38 174.342.866,47 119.681.208,22 183.060.009,79 0,36 61,49 52,96 

21 
Organização 

Agrária 5.014.578,02 6.311.557,50 5.559.161,19 6.627.135,38 0,01 25,86 19,21 

22 Indústria 121.444.348,84 124.015.977,01 134.633.205,12 130.216.775,86 0,25 2,12 -3,28 

23 
Comércio e 

Serviços 216.308.837,00 231.450.496,09 239.799.976,70 243.023.020,89 0,48 7,00 1,34 

24 Comunicações 93.909.063,95 173.772.636,62 104.107.588,29 182.461.268,45 0,36 85,04 75,26 

26 Transporte 1.117.019.266,50 1.788.050.284,08 1.238.327.558,84 1.877.452.798,28 3,67 60,07 51,61 

27 Desporto e Lazer 67.604.200,52 97.811.874,05 74.946.016,70 102.702.467,75 0,20 44,68 37,04 

28 Encargos Especiais 13.104.526.725,79 14.886.041.870,64 14.527.678.328,21 15.630.343.964,17 30,58 13,59 7,59 

99 
Reserva de 

Contingência   0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Total 41.030.497.995,45 48.676.075.989,73 45.486.410.077,76 51.109.879.789,22 100,00 18,63 12,36 

 

Fonte: SIG 
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Graficamente, a evolução das principais funções no decorrer dos 

exercícios de 2009/2010 assim se apresentou: 

 

Gráfico 24: Despesas Liquidadas por Função de Governo em valores de 

dezembro de 2010 –2009/2010 
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 Fonte : SIG 
 

No que se refere ao exercício de 2010, as cinco principais funções 

de Governo, considerando as Despesas Liquidadas, podem ser vistas a seguir 

de forma mais detalhada: 

 

1) Encargos Especiais  (Função 28) 

 

É a função que concentra maior volume de recursos orçamentários. 

Engloba as despesas sobre as quais não se pode associar um bem ou serviço a 

ser gerado no processo produtivo corrente. São elas: dívidas, ressarcimentos, 

indenizações, Transferências ao FUNDEB e outras afins, representando, portanto, 

uma agregação neutra. 
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No exercício de 2010 esta função absorveu 30,50% das receitas 

arrecadadas no ano, representando 30,58% do total da despesa liquidada, 

excluídas as respectivas despesas. 

 

Nesta Função existe apenas o Programa Encargos Especiais do Estado, 

composto pelas seguintes operações especiais e atividades: 

 

Tabela 58: Função 28 – Encargos Especiais – Despesas Liquidadas por 

programas/2010 

 TITULO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS/ ATIVIDADE R$ % 

0001 Encargos com a União 
     1.489.822.185,92  10,01 

0002 Programação a Cargo dos Municípios (a)          6.958.429.987,82  46,74 

0003 Gestão da Dívida Interna-Refinanciada (b)          2.053.407.847,24  13,79 

0004 Gestão da Dívida Interna-Serviços (b)          1.264.109.807,85  8,49 

0005 Gestão da Dívida Externa-Serviços (b)             140.640.065,71  0,94 

0007 Contribuições Obrigatórias             321.351.111,37  2,16 

2173 Restituição de Indébitos                  1.337.761,92  0,01 

2675 Transferências ao FUNDEB          2.193.243.991,97  14,73 

2765 Restituições Recursos de Terceiros             463.699.110,84  3,11 

Total       14.886.041.870,64  100,00 

Fonte: SIG 
Notas: (a) Despesas com a distribuição constitucional / legal de receitas. 
  (b) Despesas com juros, encargos, correção monetária e cambial e resgates do principal contratado. 

 

 

A maior parcela dos recursos é relativa aos repasses 

constitucionais/legais das receitas aos municípios (46,74% do total), seguindo-

se os encargos com o endividamento público (23,22%) e o registro dos 

repasses para a formação do FUNDEB (14,73%). 
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2) Previdência Social (Função 09) 

 

A despesa liquidada nesta Função totalizou R$8.133.534.951,13, ou 

seja, 16,71% da despesa liquidada total, consumindo sua execução parcela 

equivalente a 16,67% da receita total arrecadada. 

 

Esta função compõe-se dos seguintes programas, representando, 

em síntese, o gasto previdenciário do Estado: 

 

Tabela 59: Função 09 – Previdência Social – Despesas Liquidadas por 

programas/2010 

 

Fonte: SIG 
Notas: 

(a) Atividades relacionadas ao custeio do sistema previdenciário estadual e outras obrigações 
(R$116.281.968,57), incluindo o pagamento de seu pessoal (R$23.134.572,78), suas despesas de capital 
(R$2.689.244,76) e com a recomposição da Conta “B” (R$99.300.129,97), em face dos acordos firmados, 
tendo em vista saque na referida disponibilidade. Tal assunto é tratado no item 2.4.2 deste relatório. 
(b) Atividades relativas a Encargos com Inativos – TCE-RJ; ALERJ, MP, TJ, Áreas da Administração 
Estadual, de Segurança Pública, de Educação, de Saúde, de Saneamento e Encargos com Pensões e 
Outros Benefícios Previdenciários.  

 

 

3) Educação (Função 12) 

 

No exercício de 2010 esta Função foi a 3ª maior em termos de 

recursos. Nela foram aplicados 12,7% da despesa total liquidada. Com relação 

à receita arrecadada, esta representou também 12,7% dos recursos estaduais. 

 

PROGRAMA TÍTULO  PROGRAMA R$ % 

0002 (a) Gestão Administrativa 218.271.343,30 2,68 

0035 (b) Previdência Social Serviços Estatutários do ERJ 7.893.432.173,69 97,05 

36 Qualidade da Gestão Previdenciária 21.831.434,14 0,27 

TOTAL 8.133.534.951,13 100,00 
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Nesta Função desenvolveram-se os seguintes Programas: 

 

Tabela 60: Função 12 – Educação – Despesas Liquidadas por Programa/2010 

 

PROGRAMA Título Do Programa R$ % 

0000 
Encargos Especiais do Estado (Transferência ao Fundeb – perda 
líquida)  1.756.233.830,00 

28,41 

0002 
Gestão Administrativa (despesas com pessoal e manutenção da 
máquina) 2.800.885.428,48 

45,31 

0034 Recrutamento, Seleção, Desenvolvimento de Pessoas 11.979.504,20 0,19 

0050 Gestão Escolar 195.443.919,28 3,16 

0093 Atenção à Saúde 34.309.276,98 0,56 

0121 Expansão e Melhoria da Educação Profissional 94.748.487,00 1,53 

122 Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ 133.445.507,10 2,16 

123 Ensino, Pesquisa e Extensão da UENF 21.312.226,57 0,34 

124 Educação à Distância 8.130.711,61 0,13 

126 
Ampliação da Capacidade Instalada p/ Realização de Pesquisa nas 
Universidades 45.243.331,42 

0,73 

127 Pesquisa Rio 106.365.438,08 1,72 

128 Capacitação para a Pesquisa 69.784.654,20 1,13 

150 Escola Inclusiva 27.605.490,43 0,45 

152 Operacionalização e Desenvolvimento da Rede de Ensino 566.094.771,40 9,16 

153 Educação para Inclusão Social 55.688.802,29 0,90 

157 Expansão, Reforma e Reequipamento da Rede de Ensino 64.617.168,43 1,05 

158 Modernização  Operacional e Tecnológica da SEEDUC 79.694.293,64 1,29 

161 Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos 107.216.242,99 1,73 

165 Ensino, Pesquisa e Extensão da UEZO 2.307.157,87 0,04 

  TOTAL 6.181.106.241,97 100,00 
Fonte: SIG 

 
A maior parte dos gastos em educação é relativa às despesas com 

pessoal e manutenção da máquina administrativa voltada para tal objetivo 

(45,31%). Segue-se o registro do financiamento estadual para o FUNDEB, ou 

seja, o valor da perda líquida (diferença negativa entre valores recebidos do 

fundo e repassados). 
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4) Segurança Pública (Função 6) 

 
A despesa liquidada nesta Função totalizou R$3.882.997.234,69, ou 

seja, 7,98% da despesa total, consumindo sua execução parcela equivalente a 

7,96% da receita total arrecadada. 

 
 

Para esta Função foram executados os seguintes Programas, 

destacando-se os gastos com pessoal e a manutenção das ações em 

destaque: 

 
 

Tabela 61: Função 06 – Segurança Pública – Despesas Liquidadas por 

Programa/2010 

PROGRAMA Título do Programa R$ 
% 

2(a) Gestão Administrativa 2.844.650.931,50 
73,26 

59 Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial  8.036.863,01 
0,21 

64 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN 298.609.661,58 
7,69 

87 Trabalhando no Sistema Penitenciário 8.475.884,11 
0,22 

89 Sistema Penitenciário Estruturado 182.420.028,52 
4,70 

91 Prevenção e Combate ao Crime 139.701.706,84 
3,60 

92 Sistema de Investigação Criminal 74.124.377,07 
1,91 

98 Prevenção de Adversidades e Prestação de Socorro pela Defesa Civil e CBMERJ 115.146.913,66 
2,97 

147 Gestão Institucional da segurança Pública 211.830.868,40 
5,46 

  TOTAL 3.882.997.234,69 
100,00 

Fonte: SIG 
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5) Saúde (Função 10) 

 

Os gastos com esta Função representaram 7,14% da despesa total.  

 

Para esta Função foram previstos os seguintes Programas: 

 

Tabela 62: Função 10 – Saúde – Despesas Liquidadas por programa/2010 

 

PROGRAMA Título do Programa 
DESPESA 

LIQUIDADA 
% 

00 Encargos Especiais do Estado 96.525.072,50 
2,78 

02 Gestão Administrativa 965.866.915,49 
27,80 

89 Sistema Penitenciário Estruturado 3.358.184,89 
0,10 

93 Atenção à Saúde 1.261.537.575,75 
36,31 

94  Promoção e Vigilância em Saúde 69.238.138,08 
1,99 

96 Organização, Gestão e Fortalecimento do SUS/RJ 380.433.845,16 
10,95 

97 Assistência Farmacêutica 366.362.838,09 
10,55 

98 Prevenção de Adversidades e Prestação de Socorro pela Defesa Civil e CBMERJ 262.444.629,85 
7,55 

110 Proteção Social Especial de Assistência Social 9.413.759,58 
0,27 

111 Segurança Alimentar e Nutricional 53.470.980,94 
1,54 

112 Promoção e Proteção da Criança e Adolescente 5.312.717,77 
0,15 

  TOTAL 3.473.964.658,10 
100,00 

Fonte: SIG 

 

O Programa de Atenção à Saúde abrange diversas ações, como a 

implantação das UPA’s 24 Horas, reforma, construção e Modernização das 

Unidades de Saúde, Expansão e Interiorização da HEMORREDE, e apoio, 

recuperação e modernização do Hospital Universitário Pedro Ernesto; 

 

O Programa 97 se refere à Gestão das ações de assistência 

farmacêutica, Farmácia Popular e Desenvolvimento da Produção de 

Medicamentos. 
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Despesas por Poder – esta classificação permite identificar o 

montante das despesas incorridas por cada Poder/Órgão, a saber: 

 

Tabela 63 : Despesas por Poder – Liquidadas – Comparativo – 2009/2010 

 

Fonte: SIG 
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Da análise do quadro anterior verificou-se: o aumento em valores de 

dezembro de 2010, da ordem de 12,36%, no valor da Despesa Total em 

relação ao exercício de 2009. Este foi provocado, em grande medida, pelo 

aumento no Poder Executivo, uma vez que o mesmo executou 91,29% das 

despesas. O aumento deveu-se, principalmente, aos gastos decorrentes da 

concessão de reajustes salariais às diversas carreiras do funcionalismo público 

estadual, como comentado. 

 

Por fim, saliento que o relatório do Corpo Instrutivo (item 3.4.6.2 do 

seu relatório) apresenta um comparativo das despesas incorridas entre 2007-

2010, destacando que a maior parte do crescimento observado no período se 

deve, sobretudo, às movimentações de 2010. 
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2.1.3 - Análise da Programação e Execução dos Programas de Governo 

 

Dentre as atribuições cometidas ao Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

nº 101/00 – LRF), está a de “alertar aos Poderes ou órgãos da administração 

pública federal quando constatar a ocorrência de fatos que comprometam os 

custos ou os resultados dos programas”, na forma do inciso V § 1º do art. 59.  

 

Trata o presente tópico de análises efetuadas na gestão dos 

recursos do Estado do Rio de Janeiro em confronto com o Plano Plurianual 

(PPA).  

 

No contexto das despesas do exercício e das ações setoriais do 

governo, destaca-se uma avaliação das grandes áreas de despesa que 

compõem o gasto público, tais como: Previdência Social, Educação, Segurança 

Pública, Meio Ambiente, Transporte, Urbanização, Saúde, Educação, dentre 

outras. 

 

Apresenta-se uma análise da ação governamental nos diversos 

setores de atuação do Estado, os quais são apresentados por função. 

Conforme dispõe a Portaria MPOG nº 42, de 14 de abril de 1999, norma que 

apresenta e define a classificação funcional, entende-se por função “o maior 

nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor 

público”.  

 

Para cada função, buscou-se contextualizar os principais objetivos 

da atuação governamental. Em cada setor, ou função, são observadas as suas 

desagregações, sendo utilizado o segundo nível de detalhamento da 

classificação funcional, caracterizado por programas.  

 

Na análise dos gastos por programas, é demonstrada a execução 

orçamentária por cada programa da função correspondente. 
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Por fim, são analisados os resultados da atuação governamental em 

2010, examinando as execuções orçamentárias nos programas associados a 

cada função, uma vez que estes constituem a unidade de avaliação do PPA. 

Nesse sentido, cumpre destacar que os programas podem ser executados em 

mais de uma função, uma vez que muitos deles são multissetoriais. 

 
Para fins da elaboração da análise foram utilizados dados não 

apenas do SIG, mas também informações disponibilizadas no “RELATÓRIO 

DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2010” (Doc. TCE-RJ 009.127-2/11)26. 

 
Em que pese os esforços empreendidos, observa-se que 

informações no SIG – associadas à inexistência ou à pouca qualidade de 

alguns indicadores que comprometem inclusive a avaliação dos dados 

disponibilizados pelos órgãos – constituíram, em alguns casos, significativas 

limitações às análises realizadas. 

 
Lembro que o controle da Execução Orçamentária compreende a 

verificação do “... cumprimento do programa de trabalho em termos monetários 

e em termos de realização de obras e prestação de serviços”. (Inciso III do art. 

75 da Lei Federal nº 4320/64). 

 

 

2.1.3.1 - Metodologia 

 

Os Programas do PPA 2008/2011 traduzem a programação 

finalística dos órgãos e entidades setoriais, estando identificados aqueles 

considerados estratégicos e prioritários pelo Governo, com base no 

planejamento estratégico. 

                                                 
26

 Este Relatório foi elaborado pela Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão – SEPLAG, tendo como base as 
informações prestadas pelos órgãos e entidades estaduais em cumprimento às disposições do Decreto nº  42.682 de 
29 de outubro de 2010  e da  Resolução SEPLAG nº 409 de 9 de dezembro de 2010.  
A respeito dos dados apresentados destacou a SEPLAG:  
“Cabe destacar que as informações dos quantitativos relativos aos produtos realizados são declaratórias e de única e 
inteira responsabilidade dos órgãos e respectivas vinculadas.” 
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O objetivo deste estudo é verificar o grau de execução dos 

programas governamentais, considerando os objetivos, as metas e o nível de 

execução físico/financeira. 

 

Para cada um destes programas foram calculados os percentuais de 

execução orçamentária (percentual do empenho em relação aos recursos 

previstos). Buscou-se também fazer análise comparativa entre os percentuais 

de execução orçamentária e a execução física dos programas orçamentários, 

desdobrados em projetos, metas e produtos (através dos dados contidos no 

Doc.  

TCE-RJ 009.127-2/11).  

 

O escopo desta análise é o exercício de 2010, parte do PPA 

2008/2011 e objeto da LOA 2010. O PPA forneceu as metas físicas e a LOA os 

valores fixados e autorizados para as despesas. 

 

Cabe ressaltar que o SIG e o “RELATÓRIO DAS AÇÕES 

REALIZADAS EM 2010” não apresentam indicadores de programas. Não 

havendo indicador, ou se este não for consistente com o objetivo, se não se 

puder apurá-lo ou não forem confiáveis os dados empregados em sua 

apuração, não será possível inferir se o resultado foi alcançado, o objetivo 

cumprido e, enfim, se a estrutura e os procedimentos adotados no programa 

são adequados. Isto inviabiliza ações concretas de monitoramento, avaliação e 

revisão deste, e, enfim, seu uso como instrumento de transparência e 

responsabilização, conjunto que integra o conceito de accountability.  

 

A despeito disto é possível e importante verificar as realizações dos 

planos. Adota-se como premissa, para avaliação das execuções orçamentária 

e física, aquela utilizada pelo TCU, quando do exame das Contas do Governo 

Federal de 2009 (Processo TC 010.243/2010-0 – Acórdão 1.306/2010, sessão 

de 09/06/10), a seguir explicitada: 
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No decorrer do exercício, a execução física pode não ser 
diretamente proporcional à execução financeira (...). Ademais, deve 
ser considerada a possibilidade de existência de custos fixos numa 
ação orçamentária, os quais podem determinar a realização de 
dispêndios sem o correspondente impacto na meta física. Quando se 
analisa, entretanto, o universo das ações constantes da Lei 
Orçamentária, em um prazo relativamente longo, como um exercício 
financeiro, é natural supor que haja certa proporcionalidade entre as 
execuções física e financeira. 

 
Assim, supondo que determinado subtítulo tenha execução de 

100% de seu orçamento previsto, é de se esperar que sua meta física 
também seja 100% executada, considerando um planejamento 
adequado das metas estimadas. No entanto, se, por alguma razão, a 
execução orçamentária (...) for de 80%, não é razoável esperar que 
toda a meta física tenha sido alcançada. Assim, caso a execução 
orçamentária no subtítulo seja de 80%, espera-se que o mesmo 
percentual de execução física seja alcançado. Essa associação deve 
fornecer um resultado suficientemente aproximado do cenário. 

 
(...) 
 
Em relação ao exposto, é importante mencionar que a forma de 

análise utilizada busca uma visão geral da execução orçamentária e 
física do exercício. Sabe-se que existem casos em que a 
correspondência entre execução orçamentária e física não é perfeita, 
mas, para que se tenha uma noção da economicidade na execução 
orçamentária, o modelo é capaz de responder satisfatoriamente. 

 

 

Toda esta inferência só é possível porque o Estado do Rio de 

Janeiro registrou em 2010 um excesso de arrecadação, ou seja, não houve 

frustração global no recebimento das receitas que comprometesse o 

planejamento traçado. Destaco ainda que os valores das despesas, adiante 

expostos, incluem os dados da CEDAE e IO, além da movimentação 

intraorçamentária, para haver compatibilidade com o rol de programas listados 

no PPA. 
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2.1.3.2 - Análise dos Programas do PPA e da LOA 2010 

 

Foram autorizadas, para 2010, despesas totais de  

R$58 bilhões. Destas, destacam-se aquelas relativas à função Previdência 

Social, que equivalem a R$8,3 bilhões (14% do total); para a função Encargos 

Especiais (R$15 bilhões; 26% do total); para a função Educação (R$6,8 

bilhões; 12% do total); para a função Saneamento  

(R$3,8 bilhões; 7% do total); e para a função Saúde (R$3,9 bilhões; 7% do 

total), conforme tabela a seguir:  

 

Tabela 64: Despesas por função de Governo (incluindo CEDAE, IO e 

intraorçamentária)/2010 

 

 

    Fonte SIG 
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Quanto às despesas empenhadas, estas somaram, em 2010,  

R$53,7 bilhões, 92,2% da dotação atual. Os gastos com “Encargos Especiais”, 

que incluem o pagamento de dívidas, transferências de recursos e 

refinanciamento da dívida pública estadual, representaram cerca de 27,7% do 

total das despesas empenhadas em 2010 (R$14,8 bilhões), que, somados às 

despesas com “Previdência Social”, responderam por 42,9% das despesas, totais, 

com R$23 bilhões. As demais funções foram responsáveis por 57% da despesa 

total. Apenas a “Programação a Cargo dos Municípios e as Transferências ao 

FUNDEB”, que estão incluídos na função “Encargos Especiais”, correspondeu a 

47% do total das despesas empenhadas (R$6,9 bilhões). 

 

Num segundo grupo, em termos de volume de recursos, destacam-se, 

nessa ordem, as funções Educação, Segurança Pública, Saúde, Judiciária, 

Saneamento, Transporte, Administração e Essencial à Justiça.  

 

Pode-se obter o seguinte gráfico, que reflete a participação relativa 

das principais despesas empenhadas em cada função em relação ao total, em 

2010: 

 

Gráfico  25: Despesas Empenhadas por Função de Governo 

Encargos Especiais

 R$ 14.886.041.870,64

28%

Urbanismo

 R$ 1.520.725.283,52

3%

Saneamento

R$ 2.791.754.573,60  

5% 

Gestão Ambiental

 R$ 604.109.161,14  

1%

Transporte

R$ 1.814.038.435,26  

3%

Educação

R$ 6.633.211.821,00 

12%

Saúde

 R$ 3.611.571.444,82

7% 

Previdência Social

R$ 8.139.515.111,72 

15%

Segurança Pública

 R$ 4.503.160.554,76

8%

Administração

 R$ 1.762.699.837,31

3%

Essencial à Justiça

R$ 1.448.207.803,30

3%

Demais Despesas

R$ 2.047.037.304,90 

4%

Legislativa

R$ 884.240.267,33 

2%

Judiciária

R$ 3.049.063.510,46

6%
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Fonte: Sig 

 

O tópico abaixo apresenta de forma detalhada o comportamento de 

algumas das despesas em cada função. 

 
a) Função Saneamento 

 

Considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável; 

esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (Lei nº 11.445, de 5 janeiro de 

2007). 

 
Do ponto de vista da orientação estratégica, no PPA 2008/2011, o 

foco foi a expansão do sistema de saneamento, incluindo a área de 

competência direta do Estado e a articulação com os municípios, além da 

implantação dos projetos da Região Metropolitana e Baixada Fluminense. 

 
Em 2010, foi autorizada dotação de R$3,8 bilhões para a função 

Saneamento no Orçamento Fiscal, cuja execução ficou quase que 

integralmente a cargo da CEDAE, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 26: Despesas na função de Governo Saneamento por unidade 

gestora/2010 

 Companhia Estadual de

 Águas e Esgotos

R$ 2.614.227.819,28

94%

 ADMINISTRACAO

 CENTRAL

 R$ 295.344,42  

0% 

 Secretaria de Estado de

 Obras

R$ 86.292.438,10  

3%

 CEDAE - AÇÕES

 DESCENTRALIZADAS

 R$ 90.938.971,80

3% 

 

Incluídas as despesas com CEDAE, IO e intraorçamentária. 
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Fonte Sig 

 

 

As Ações realizadas pela CEDAE representam 94% (R$2,6 bilhões) 

e as Ações realizadas pela SEOBRAS - Secretaria de Estado de Obras, e pela 

“CEDAE, descentralizada”, representam 3%.  

 

No que tange ao desempenho da execução da função saneamento, 

observa-se que os empenhos corresponderam a 73,2% (R$2,8 bilhões) da 

dotação orçamentária atual, 69% da dotação foram liquidados e 66,6% da 

dotação foram pagos. O Gráfico subsequente apresenta a execução 

orçamentária por programa em 2010: 

 

Gráfico 27: Execução orçamentária por programa na Função Saneamento/2010 

 

R$ 2.295.723.627,00

R$ 160.150.196,00
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R$ 140.844.156,00

R$ 495.337.921,00

R$ 40.230.377,00

R$ 386.744.342,00

R$ 201.313.741,00

R$ 1.000.000,00

R$ 2.178.711.720,14

R$ 14.277.791,64

R$ 26.348.419,33

R$ 64.590.552,47
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R$ -
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Fonte Sig 
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Em 2010, a quase totalidade dos empenhos na função se realizou 

no programa “gestão administrativa” (78%) e no programa “gestão corporativa” 

(15%). Tais despesas são relativas aos dispêndios com pessoal e seus 

encargos, com a manutenção e custeio das atividades operacionais e 

administrativas das unidades ligadas ao saneamento entre outras. 

 

As ações que tiveram os piores desempenhos são os programas 

referentes ao Desenvolvimento dos Municípios, com execução percentual de 

12% do valor autorizado, seguido pelas ações do Programa Nacional de 

Desenvolvimento e Turismo – PRODETUR-RJ (5,4%), Abastecimento de água 

e Esgoto Sanitário na RMRJ (4%) e PAC RJ (18,1%). No programa 

Saneamento Básico em Municípios não houve despesa empenhada. 

 

A realização física destes programas foi a seguinte, conforme 

relatório da SEPLAG: 

 

Tabela 65 : Execução Física – programas Função Saneamento/2010 

 

Programa Execução 

Desenvolvimento dos Municípios 
Houve realização de 13% da meta prevista para as 
obras de saneamento básico no Estado em pequenas 
localidades, dentre outras pequenas ações. 

Sistema Água/Esgoto Bacias Contribuição à Baía 
da Guanabara 

Houve realização de 100% dos produtos definidos 
para este programa (implementação de rede de coleta 
e transporte de esgoto e ampliação, implementação 
de sistema de esgotamento sanitário, com dispêndio 
financeiro inferior ao planejado.) 

Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário no 
interior 

Recuperação do sistema de captação, tratamento e 
distribuição de água para 6 regiões do Estado. 
Houve realização física de 100% apenas para uma 
região, havendo realização de 1% e de 35% para 
outras. 

PRODETUR 

Dentre os diversos produtos esperados, houve 
execução de 2% da meta para capacitação e 
qualificação regional e 71% da meta de restauração 
da Rodovia Parque Capelinha em Visconde de Mauá. 

Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário RMRJ  

Dentre os diversos produtos esperados houve 
execução de 2% da meta para ampliação da rede de 
coleta, transporte e tratamento de esgoto e 4% da 
meta para ampliação/recuperação do sistema de 
captação e distribuição de água. Para os demais 
produtos não houve qualquer realização. 
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Em relação aos resultados da atuação setorial do governo em 2010, 

observa-se, para a maior parte dos programas, a baixa execução física, 

financeira e orçamentária dos programas. 

 

No que tange ao Programa de aceleração do PAC, realizado pela 

SEOBRAS, observa-se a baixa execução dos projetos de Saneamento Entorno 

Baía de GB e RMRJ-PAC-RJ (8,6%), Abastecimento Água Baixada Fluminense e 

S. Gonçalo - PAC-RJ (33,2%), Parque de Tratamento Água do Guandu - PAC-RJ 

(52,1%), Estação de Tratamento de Água Novo Guandu - PAC-RJ (0,0%) e 

Ampliação Abastecimento Água Barra/Recreio/Jacarepaguá-PAC-RJ (9,2%), 

conforme gráfico da execução das ações neste programa: 

 

Gráfico 28: Execução orçamentária das ações do PAC na função 

Saneamento/2010 

R$ 98.623.878,00

R$ 147.672.673,00

R$ 4.046.919,00

R$ 21.937.199,00

R$ 114.463.673,00

R$ 8.480.459,26

R$ 49.005.215,88

R$ 2.107.044,72

R$ -

R$ 10.545.173,95

Saneam Entorno Baía de GB e

RMRJ-PAC-RJ

Abast Água Baixada Flu e S

Gonçalo - PAC-RJ

Parque de Tratamento Água do

Guandu - PAC-RJ

Estação de Trat de Água Novo

Guandu - PAC-RJ

Ampl Abast Água

Barra/Recr/Jacarepaguá-PAC-

RJ

 Desp Autorizada 

 Desp Empenhada 

 

Fonte Sig 
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De fato, vários fatores concorrem para a baixa execução das ações 

identificadas tais como deficiências no planejamento, dificuldades na condução 

de licitações ou na celebração de convênios e contratos, e pendências 

ambientais (fls. 17 a 18 do “RELATÓRIO DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2010” 

(Doc. TCE-RJ 009.127-2/11, em anexo). 

 

b) Função Segurança 

 

No âmbito do Plano Plurianual 2008/2011, foi estabelecido como 

objetivo de governo, na área da segurança pública, a reconquista da segurança 

pública e da cidadania: 

 
 

... extinguir as áreas de atuação livre para a criminalidade e devolver 
aos cidadãos a tranqüilidade do convívio nos lares e nas ruas, e aos 
empresários a garantia da incolumidade de seus ativos e produtos.  

 

 

Foram identificados como objetivos setoriais concernentes ao 

alcance do mesmo a redução dos índices de violência e criminalidade, com 

melhoria da percepção de segurança pelo cidadão, preservadas através de um 

adequado aparato institucional e administrativo. Para que sejam sustentáveis 

essas metas, o PPA considera que é vital a realização dos projetos de 

urbanização das grandes comunidades informais via PAC. 

 

Ainda no PPA, foram estabelecidas três metas prioritárias vinculadas 

à função Segurança Pública para o quadriênio, quais sejam: capacitação de 

profissionais e operadores de segurança pública – (profissionais capacitados); 

apoio à criação de vagas no sistema penitenciário – (vagas criadas); e 

concessão de bolsa-auxílio para policiais – (bolsas concedidas). 
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Foram autorizadas despesas totais de R$ 4,9 bilhões para esta 

função de governo. 

 

 

Gráfico 29: Despesas Empenhadas na Função de Governo Segurança, por 

Unidade Gestora/2010 

 Departamento de Trânsito

      do Estado do RJ

R$ 720.029.406,66 ; 16%

 Secretaria de Estado

 de Obras

R$ 84.366.127,03 ; 2%  
 Fund Dep Estradas de

 Rodagem do Estado

   do RJ

R$ 39.986.137,31 ; 1%

 Subsecretaria de

  Defesa Civil

R$ 450.591.313,58 ; 10% 

 Subsecretaria Adjunta

   do TesouroEstadual

R$ 30.459.929,86 ; 1%

 Secretaria de Estado

 de Admininstração

   Penitenciária

R$ 176.462.488,10 ; 4%

 Fundo Especial do Corpo

   de Bombeiros

R$ 130.244.331,30 ; 3%

 Subsecretaria

   Militar

R$ 25.679.747,45 ; 1%

 Secretaria de Estado

   de Segurança

R$ 177.665.512,74 ; 4%

 Polícia Civil do Estado do

   Rio de Janeiro

R$ 818.185.872,41 ; 18%

 Polícia Militar do Estado do

 Rio de Janeiro

R$ 1.800.219.461,61 ; 40%  

 

Fonte sig 

 

Conforme pode ser observado, os dispêndios efetuados pela “Polícia 

Militar” respondem por 40% dos empenhos realizados na função Segurança 

Pública. Por outro lado, embora não seja uma Unidade Gestora típica em 

segurança pública, merece destaque a ocorrência dos gastos realizados pela 

Unidade Gestora “DETRAN-RJ”, na função segurança pública, cujo valor 

empenhado correspondeu a R$720 milhões em 2010, apenas 2 p.p. a menos que 

os recursos empenhados pela “Polícia Civil”, segundo maior valor executado na 

função.  
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A seguir, apresenta-se gráfico contendo as despesas empenhadas 

nos programas vinculadas à função: 

 

 

Gráfico 30: Execução orçamentária por programa na Função Segurança 

 

R$ 3.324.450.995,95

R$ 8.297.483,05

R$ 585.956.714,00

R$ 11.749.621,33

R$ 227.568.767,58

R$ 140.720.237,61

R$ 144.729.244,16

R$ 135.083.930,00

R$ 309.883.237,35

R$ 3.172.413.525,31

R$ 8.036.863,01

R$ 578.404.755,23

R$ 8.475.884,11

R$ 182.873.999,01

R$ 139.701.706,84

R$ 74.124.377,07

R$ 121.693.912,75

R$ 217.435.531,43

Gestão Administrativa Total

Desenv das Atividades de

Segurança Oficial Total

Moderniz dos Serviços

Operacionais do DETRAN Total

Trabalhando no Sistema

Penitenciário Total

Sistema Penitenciário

Estruturado Total

Prevenção e Combate ao Crime

Total

Sistema de Investigação

Criminal Total

Prevenção de Adversidades e

Prest de Socorro Total

Gestão Institucional da

Segurança Pública Total

 Dotacao Atual 

 Desp Empenhada 

 

 

Observa-se que as ações referentes à “Gestão Administrativa” 

respondem por 70,4% dos gastos na função Segurança Pública. Conforme 

pode ser observado, os dispêndios com o projeto “pessoal e encargos sociais”, 

dentro do programa “Gestão Administrativa”, atingiram 65% das despesas 

empenhadas em 2010.  
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Dentre os programas vinculados à função, destaca-se o Programa 

Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN, com o objetivo de 

prover atendimento adequado e de excelência aos usuários dos serviços de 

habilitação, licenciamento de veículos e identificação civil, cujos recursos 

empenhados corresponderam a 98,7 % da dotação a ele destinada (R$578,4 

milhões).  

 

No gráfico abaixo observa-se a execução dos projetos contidos no 

âmbito do programa Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN: 

 

Gráfico 31 : Ações do programa “Modernização dos serviços operacionais do 

DETRAN”/2010 

 

R$ 8.111.469,00

R$ 16.294.022,00

R$ 241.353.503,00

R$ 206.392.828,00

R$ 55.052.248,00

R$ 58.752.644,00

R$ 5.284.390,93

R$ 14.677.071,88

R$ 240.235.426,60

R$ 205.172.460,11

R$ 54.705.031,24

R$ 57.395.631,05

Educação no Trânsito

Moderniz e Reequip Unid

Operacionais DETRAN

Apoio às Ações de

Segurança

Ativid Operacionais de

Registro de Veículos

Identificação Civil

Habilitação de Motoristas

 Dotacao Atual 

 Desp Empenhada 

 

Fonte: SIG 
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Foram seis projetos desenvolvidos no âmbito do programa, 

executados por três órgãos (Fundação Departamento de Estradas de Rodagem 

do Estado do RJ, Departamento de Trânsito do Estado do RJ, Subsecretaria de 

Comunicação Social), com execução financeira muito próxima do planejado. 

Em análise ao “RELATÓRIO DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2010” (Doc. TCE-

RJ 009.127-2/11), verificam-se as seguintes inconsistências entre as 

execuções física e orçamentária:  

 

Tabela 66: Execução física – Programas Função Segurança/2010 

 

Ações 

Percentual da 
despesa 

autorizada que 
foi liquidada 

Percentual 
de realização 

da meta 
física 

3010 Educação no Trânsito 76% 232% 

3836 
Moderniz. e Reequip. Unid. Operacionais 

DETRAN 
72% 

Produtos 
com 

realização de 
100% a 133% 

4087 Apoio às Ações de Segurança 99,5% 200% 
Fonte: Relatório de SEPLAG 

 

Os percentuais informados no Relatório da SEPLAG traduzem 

despesas que foram executadas na plenitude de suas metas físicas muito 

embora para isto não se tenha necessitado de todos os recursos alocados nos 

respectivos programas. 

 

c) Funções Urbanismo e Transportes 

 

O PPA 2008/2001 contempla Infraestrutura Urbana e Logística de 

Transportes com objetivos setoriais específicos, dentre os quais: 

 

 Urbanizar favelas e bairros periféricos da Região 

Metropolitana, integrando-os ao tecido urbano, em particular, 

Alemão, Rocinha, Manguinhos, Pavão-Pavãozinho e 

Preventório, através de iniciativas do PAC; 
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 Implantar o Arco Metropolitano (PAC) e ampliar a malha 

rodoviária estadual, incluindo a ampliação da RJ 114 – Maricá 

/ Itaboraí, a duplicação da RJ 106 – Maricá / acesso a Ponta 

Negra, a ampliação da RJ 155 – Barra Mansa / Angra, a 

implantação da RJ 149 - Rio Claro / Mangaratiba, da RJ 163 – 

Mauá / Capelinha e da RJ 165 – Paraty / Cunha; 

 Expandir e consolidar a rede metro-ferro-hidroviária, através 

da implantação: (a) da Estação General Osório, conclusão da 

sinalização da Linha 2 e início da Linha 3 e ligação para São 

Gonçalo; e (b) da implantação do Bilhete Único visando a 

racionalização tarifária e a intermodalidade; 

 Melhorar a infra-estrutura logística de cargas do Estado, 

priorizando: a implantação do Aeroporto de Cabo Frio; a 

recuperação do Galeão e dos portos do Rio e de Itaguaí; a 

implantação do Porto do Açu e do Complexo offshore de Barra 

do Furado; e o aperfeiçoamento da malha ferroviária de bitolas 

larga e estreita. 

 

c.1) Transporte 

 

Os valores empenhados atingiram 87,1% do montante da dotação 

atualizada. Com isso, o gráfico a seguir demonstra a evolução dos valores 

empenhados nos programas da função: 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 877 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 

Gráfico 32: Execução orçamentária dos programas na Função Transporte/2010 

R$ 376.820.047,90

R$ 792.272.352,85

R$ 282.745.974,65

R$ 3.679.391,75

R$ 203.095.711,18

R$ 4.901.491,56

R$ 171.994.179,80

R$ 7.444.000,00

R$ 5.450.765,00

R$ 235.050.955,72

R$ 275.417,78

R$ 61.879,02

R$ 362.021.762,01

R$ 785.097.339,18

R$ 251.972.067,03

R$ 1.533.282,00

R$ 202.594.170,31

R$ 3.033.576,42

R$ 20.061.210,92

R$ 6.630.770,11

R$ 4.424.551,25

R$ 176.410.693,82

R$ 197.133,19

R$ 61.879,02

Gestão Administrativa

Sistema Rodoviário Estadual

Saneamento e Urbanização em

Municípios

Gestão da Política de

Transportes

Bilhete Único

Infraestrutura e Logíst de

Transp e de Cargas

Programa Estadual de

Transportes - PET

Transporte Rodoviário

Intermunicipal

Terminais Rodoviários e

Estacionamentos

Sistema Transporte sobre

Trilhos

Transp p/ Copa do Mundo,

Olimpíadas e outros

Isenção de Pagmento nos

Transport Coletivosl

 Dotacao Atual 

 Desp Empenhada 

 

Fonte Sig 

 
Quanto à função transporte, destacam-se os programas sistema 

rodoviário estadual, gestão administrativa e Saneamento e Urbanização em 

Municípios, que representam, respectivamente, 43,3%, 20% e 13,9% das 

despesas empenhadas.  

 
No que tange ao resultado das ações no programa Estadual de 

Transporte, constata-se que não foram atingidos o objetivo de recuperar a estrutura 

física e elevar a oferta aos usuários do sistema de trens urbanos e contribuir para a 

melhoria do sistema rodoviário e a integração entre os modais, buscando oferecer 

um transporte confiável, rápido e seguro à população. Observa-se a baixa execução 

orçamentária deste programa (11,7%), devido à execução de apenas 10,5% do 

projeto Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário - PET II pela CENTRAL: (a) 

nenhum trem urbano foi adquirido, dos dezesseis incluídos na meta anual prevista; 

e (b) não foi cumprida a meta de revisão/atualização do Plano Diretor (fls. 129-verso 

do Doc. TCE-RJ 009.127-2/11).  
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No que tange à reestruturação e desenvolvimento dos sistemas 

Metroviário e Ferroviário, verifica-se a fraca execução do programa sistema 

transporte sobre trilhos (41,7%), de responsabilidade da Secretaria de Estado 

de Transportes e da CENTRAL. Foram apontadas restrições orçamentárias, 

administrativas, e de planejamento.  

 

Em acréscimo, cabe ressaltar que apenas trinta e um, dos setenta e 

três projetos da função transporte, com dotação inicial, tiveram empenhos. 

 

c.2) Urbanismo 

 

No âmbito estadual, o órgão mais diretamente envolvido nas 

intervenções em urbanismo é a Secretaria de Estado de Obras, com 97% do 

total de despesas empenhadas na função.  

 

No que tange aos programas executados na função urbanismo, a 

parcela das despesas alocadas na Secretaria de Estado de Obras, no valor de 

R$1,4 bilhão, refere-se aos seguintes programas: 
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Gráfico 33: Execução orçamentária dos programas alocados na Secretaria de 

Estado de Obras na Função Urbanismo/2010 

R$ 1.014.475.016,00

R$ 22.527.526,00

R$ 1.432.975.732,00

R$ 50.315.884,00

R$ 603.896.140,95

R$ 19.576.814,76

R$ 832.523.419,29

R$ 6.673.643,98

Desenvolvimento dos

Municípios

Gestão Administrativa

Programa de Aceleração do

Crescimento-PAC RJ

Projeto Integrado de

Desenvolvimento Urbano

 Dotacao Atual 

 Desp Empenhada 

 

Fonte Sig 

 

Em 2010, observa-se uma baixa execução no programa Projeto 

Integrado de Desenvolvimento Urbano (13,3%), no Programa de Aceleração do 

Crescimento - PAC RJ em que a execução foi de 58,1% e no programa 

Desenvolvimento dos Municípios, com execução de 59,5%.  

 

Conforme Relatório SEPLAG, existem restrições judiciais e de 

desapropriações que prejudicaram a execução dos projetos contidos nos 

programas alocados na função, além de deficiências no planejamento, 

dificuldades na condução de licitações ou na celebração de convênios e 

contratos e pendências ambientais.  

 

No que tange às obras do PAC, segue o gráfico de execução dos 

projetos do programa: 
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Gráfico: 34: Execução orçamentária dos projetos do programa do PAC – 

Função Urbanismo/2010 

R$ 600.451.148,00

R$ 1.709.382,00

R$ 177.279.699,00

R$ 164.961.642,00

R$ 469.233.152,00

R$ 19.340.709,00

R$ 170.303.726,87

R$ 1.442.684,41

R$ 159.111.951,12

R$ 133.533.636,10

R$ 357.317.056,04

R$ 10.814.364,75

Arco Rodoviário  Metropolit-

Segmento C-PAC-RJ

Plano Diretor da Meso Região

Arco Metrop-PAC

Urbanização da Rocinha - PAC-

RJ

Urbanização do Complexo de

Manguinhos-PAC-RJ

Urbanização do Complexo do

Alemão - PAC-RJ

Urbanização do Pavão-

Pavãozinho - PAC-RJ

 Dotacao Atual 

 Desp Empenhada 

 

 

Ocorreu baixa execução física (fls. 19/26, Doc. TCE-RJ 009.127-

2/11) e orçamentária em duas das quatro ações do PAC: Arco Rodoviário 

Metropolitano - Segmento C-PAC-RJ (28,4% da dotação autorizada foi 

empenhada); e Projeto Urbanização do Pavão - Pavãozinho - PAC-RJ 

(55,9% empenhado). 

 

Sobre a programação das despesas dos projetos executados pela 

SEOBRAS, cabe ressaltar que de quarenta e dois projetos com dotação inicial, 

apenas quinze projetos tiveram despesas empenhadas. 

 

d). Função Educação 

 

Para esta função foram definidos os seguintes objetivos: 

 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 881 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 

 

 Aumentar a eficiência do fluxo escolar em todo ensino básico, 

incluindo a redução das taxas de evasão escolar, repetência e 

defasagem idade-série, e aumento da taxa de aprovação; 

 Ampliar a conclusão do ensino médio na juventude por meio 

da flexibilização curricular, reorganização da oferta de 

infraestrutura específica, desenvolvimento de modelos 

pedagógicos atrativos ao jovem e integração à qualificação 

profissional; 

 Ampliar o tempo diário de permanência em aula e reduzir a 

exposição de crianças e jovens às condições de 

vulnerabilidade social; 

 Promover a formação de técnicos de nível médio em parceria 

com instituições de ensino e pesquisa, em consonância com 

as vocações produtivas regionais; 

 Aumentar a qualificação e motivação dos professores do 

ensino básico e fortalecer e valorizar a carreira docente; 

 Modernizar as escolas e recuperar a rede física do sistema de 

ensino; 

 Melhorar o desempenho das escolas por meio da adoção de 

novos métodos de gestão, incluindo a formação de gestores 

escolares e a capacitação gerencial dos diretores. 

 

O gráfico na sequência destaca as quatro principais Unidades 

Gestoras na função educação: 49% dos gastos foram executados pela 

Secretaria de Educação; 26% foram gastos com Encargos Gerais do Estado 

sob supervisão do SEFAZ; com a Administração Central 9% e com o Fundo de 

Apoio à Escola Técnica do Estado do RJ 7%: 
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Gráfico 35: Despesas Empenhadas nas duas maiores Unidades Gestoras na 

Função de Governo Educação por/2010 

 

Secretaria de Estado 

de Educação Total;  

R$ 3.233.486.626,51 ; 

49%
Encargos Gerais do 

Estado sob Superv da 

SEFAZ Total;

  R$ 1.756.233.830,00 ; 

26%

ADMINISTRACAO 

CENTRAL Total;  

R$ 569.130.826,04 ; 

9%

Fund de Apoio à 

Escola Técnica do Est 

do RJ Total; 

 R$ 447.066.411,85 ; 

7%

 

Fonte Sig 

 

O gráfico a seguir representa os valores empenhados nos principais 

programas da Educação, sem considerar os gastos com a gestão 

administrativa e com os encargos especiais, que receberam a maior parte dos 

recursos destinados à educação no período de 2010 (49% e 26%, 

respectivamente): 
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Gráfico 36 : Execução orçamentária dos programas na Função Educação/2010 

R$ 1.760.288.050,00

R$ 3.251.030.482,32

R$ 12.565.796,00

R$ 195.619.370,33

R$ 40.094.232,00

R$ 121.262.809,56

R$ 173.635.242,58

R$ 41.213.887,16

R$ 12.992.875,40

R$ 45.243.331,97

R$ 106.999.744,36

R$ 70.497.266,00

R$ 31.615.189,00

R$ 599.145.404,00

R$ 63.913.796,54

R$ 137.700.958,00

R$ 80.254.078,00

R$ 112.725.936,00

R$ 2.352.191,23

R$ 1.756.233.830,00

R$ 3.247.318.872,29

R$ 12.320.702,47

R$ 195.443.919,28

R$ 36.773.906,78

R$ 94.748.487,00

R$ 135.181.309,76

R$ 21.836.136,33

R$ 8.728.186,34

R$ 45.243.331,42

R$ 106.365.438,08

R$ 69.784.654,20

R$ 27.605.490,43

R$ 566.094.771,40

R$ 55.697.922,29

R$ 64.617.168,43

R$ 79.694.293,64

R$ 107.216.242,99

R$ 2.307.157,87

Encargos Especiais do Estado

Gestão Administrativa

Recrutamento, Seleção, Desenvolv de Pessoas

Gestão Escolar

Atenção à Saúde

Expansão e Melhoria da Educação Profissional

Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ

Ensino, Pesquisa e Extensão da UENF

Educação à Distância 

Ampliação da Cap Inst p/ Realiz Pesq Univ RJ 

Pesquisa Rio

Capacitação para Pesquisa

Escola Inclusiva

Operacion e Desenvolv da Rede de Ensino

Educação para Inclusão Social

Expansão, Reforma e Reequip da Rede de Ensino

Modernização Operac e Tecnológica da SEEDUC

Isenção de Pagmento nos Transport Coletivos

Ensino, Pesquisa e Extensão da UEZOl

 Dotacao Atual 

 Desp Empenhada 

 

Fonte Sig 

 
Nesse contexto, ‘Operacional e Desenvolvimento da Rede de 

Ensino” é o principal programa executado na função Educação. Os recursos 

empenhados nesse programa correspondem a cerca de 8,5% do total 

empenhado na função. Entre suas ações, destacam-se a Operacionalização da 

Educação Básica, o Apoio aos Serviços Educacionais e Nutrição Escolar.  

 
O programa gestão escolar teve recursos empenhados, 

correspondendo a 11% do total empenhado na função Educação. Suas 

principais ações são: “Autonomia Financeira das Escolas da Rede de 

Educação Básica” e “Qualidade da Gestão Escolar”.  

 
Destaca-se, também, a baixa execução do programa de Expansão, 

Reforma e Reequipamentos da Rede de Ensino, no qual apenas 46,9% (64,6 

milhões) das despesas autorizadas foram empenhadas:  
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e) Função Saúde 

 

Na área da saúde, o foco foi a ampliação das ações preventivas e 

modernização do sistema de saúde: 

 

 

- Implantar as Unidades de Pronto Atendimento 24 horas – UPAs 24 

horas; 

- Implantar central estadual de regulação da atenção hospitalar, 

emergências, urgências e ambulatorial (leitos, consultas e exames); 

- Desenvolver e implantar novo modelo de gestão: Fundação Estatal; 

- Expandir e qualificar a atenção básica; e 

- Modernizar e reaparelhar a Defesa Civil (Corpo de Bombeiros). 

 

 

As ações e serviços públicos de saúde em 2010 foram executados 

principalmente pelo Fundo Estadual da Saúde, com 79% das despesas 

empenhadas na função.  

 

 

O gráfico a seguir apresenta a execução das ações de saúde em 

2010 nos principais programas: 
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Gráfico 37: Execução orçamentária dos programas na Função Saúde/2010 

R$ 96.525.073,00

R$ 1.101.025.481,45

R$ 4.404.756,54

R$ 1.389.759.250,71

R$ 98.213.824,00

R$ 590.079.234,00

R$ 375.272.270,00

R$ 264.413.016,00

R$ 9.498.358,00

R$ 53.470.982,00

R$ 5.312.718,00

R$ 96.525.072,50

R$ 1.064.355.961,14

R$ 3.993.866,38

R$ 1.266.492.331,05

R$ 75.920.147,23

R$ 405.352.017,38

R$ 368.289.961,00

R$ 262.444.629,85

R$ 9.413.759,58

R$ 53.470.980,94

R$ 5.312.717,77

 Encargos Especiais do Estado 

 Gestão Administrativa

 Sistema Penitenciário

Estruturado

 Atenção à Saúde

 Promoção e Vigilância em

Saúde

 Organiz, Gestão e

Fortalecimento do SUS/RJ

 Assistência Farmacêutica

 Prevenção de Adversidades e

Prest de Socorro

 Proteção Social Especial de

Assist Social

 Segurança Alimentar e

Nutricional

 Promoção e Proteção da

Criança e Adolescente

 Dotacao Atual 

 Desp Empenhada 

 

Fonte Sig 

 

Conforme pode ser verificado, 35% dos valores gastos na função 

Saúde encontram-se no programa “Atenção à Saúde”. Os demais programas 

com maior participação nos montantes empenhados são: “Gestão 

Administrativa” (30%), “Organização, Gestão e Fortalecimento do SUS/RJ” 

(11%) e “Assistência Farmacêutica” (10%). 

 

 

O gráfico a seguir representa os valores empenhados no programa 

“Atenção à Saúde”:  
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Gráfico 38: Execução orçamentária das ações no programa “Atenção à Saúde”, 

na Função Saúde/2010 

 

R$ 87.964.297,00

R$ 151.894.644,00

R$ 2.263.388,00

R$ 26.539.144,00

R$ 984.894.580,16

R$ 136.003.197,55

R$ 200.000,00

R$ 86.649.527,79

R$ 141.633.498,57

R$ 2.187.589,81

R$ 21.717.832,43

R$ 878.113.631,57

R$ 135.993.196,85

R$ 197.054,03

Implantação das

Unidades UPA 24 Horas

Ref, Constr e Modern de

Unidades de Saúde

Expansão e

Interiorização da

HEMORREDE

Assistência Móvel de

Urgência e Emergência

Assist Pré-hosp Fixa,

Hospit e Ambulatorial 

Apoio ao Hospital

Universitário Pedro

Ernesto

Recup e Modern do

Hospital Univ Pedro

Ernesto

 Desp Empenhada 

 Dotacao Atual 

 

Fonte Sig 

 

Na análise do Relatório SEPLAG, observam-se, em cinco dos sete 

projetos executados no programa Atenção à Saúde, inconsistências entre as 

execuções física e orçamentária:  

 

Tabela 67: Execução física – ações no Programa “Atenção à Saúde”/2010 

 

PROJETO 
Desp. Emp. / 
Desp. Atual 

Meta física 

Implantação das Unidades UPA 24 Horas  99% 
74% (17 UPAs implantadas de 
23 previstas) 

Expansão e Interiorização da HEMORREDE  97% 
Produtos com 0%, 6%, 17% e 
73% 

Assist. Pré-hosp. Fixa, Hospit. e Ambulatorial  89% Produtos de 3% a 107% 

Assistência Móvel de Urgência e Emergência  74% 92% 

Ref., Constr. e Modern. de Unidades de Saúde  93% 
Produtos com 215%, 83%, 
500% e 75% 
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Para os três primeiros projetos, apesar de ter sido consumida a 

maior parte dos valores autorizados, houve baixo cumprimento das metas 

físicas. Para os outros dois registrou-se uma situação inversa (pouca utilização 

do orçado para realizações físicas quase que integrais). 

 

Quanto ao programa “Organização, Gestão e Fortalecimento do 

SUS/RJ” com um valor de R$405 milhões, teve execução orçamentária de 68%. 

Através do Doc. TCE-RJ 009.127-2/11 de Avaliação físico e financeira do Fundo 

Estadual de Saúde, observam-se os seguintes fatos: dezessete projetos sem 

execução orçamentária dentre vinte e dois; “Ações e Serviços de Saúde Vinculados 

ao SUS” com execução financeira de 58%. 

 

Gráfico 39: Execução orçamentária dos projetos no programa “Organização, 

Gestão e Fortalecimento do SUS/RJ”, na função Saúde/2010 

 

1.050.780,00

33.631.224,00

129.229.206,00

13.236.943,00

412.931.081,00

R$ 836.661,15

R$ 31.322.132,50

R$ 124.416.554,10

R$ 7.562.852,11

R$ 241.213.817,52

Central Estadual de

Regulação em Saúde

Total

Expansão e Qualificação

da Atenção Básica Total

Planej., Gestão e

Fortalecim. do SUS/RJ

Total

Educ. Perman. e Gestão

Partic. no SUS/RJ Total

Ações e Serviços de

Saúde Vinculados ao

SUS Total

 Desp Empenhada 

 Dotacao Atual 

 

Fonte Sig 
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f) Função Previdência Social 

 

No exercício de 2010, a execução orçamentária dessa função 

alcançou o montante de R$8,1 bilhões.  

 

Dos valores empenhados da função previdência, 97% estão 

alocados no programa “Previdência Social Servidores Estatutários ERJ”, que 

tem como objetivo garantir o pagamento dos benefícios dos inativos de 

diversos órgãos.  

 

No que tange ao programa Qualidade da gestão Previdenciária, que 

tem como meta a avaliação e recuperação de imóveis para posterior 

locação/alienação, cuja execução orçamentária foi de 77%, ressalta-se que foram 

recuperados 81% dos imóveis próprios do RIOPREVIDÊNCIA. Foram avaliados 

oitenta e três imóveis dos trezentos e oito previstos no Plano (27%), fls, 55 do 

Doc. TCE-RJ 009.127-2/11. 

 

 

g) Função Gestão Ambiental  

 

O art. 170 da Constituição Federal estabelece que a ordem 

econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, observados, entre 

outros, o princípio da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 

processos de elaboração e prestação. 

 

A dotação total da função foi de R$676 milhões, sendo o INEA 

responsável por R$485 milhões e a Secretaria de Estado do Ambiente, 

responsável por R$48,8 milhões. Os programas finalísticos associados à 

função Gestão Ambiental foram executados pelas seguintes unidades gestoras: 
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Gráfico 40: Despesas Empenhadas na Função Gestão Ambiental, por Unidade 
Gestora Executante/2010 

 

R$ 14.780.203,92

R$ 33.407.095,61

R$ 1.051.456,74

R$ 1.495.165,46

R$ 39.782,05

R$ 344.911,44

R$ 46.258.107,23

R$ 29.986.000,00

R$ 418.236,00

R$ 1.550.340,38

R$ 1.361,96

R$ 4.683.088,24

R$ 458.481.410,15

R$ 11.612.001,96

Empresa de Obras Públicas do

Estado do RJ Total

Secretaria de Estado de Obras Total

SUBSECRETARIA Total

Companhia Estadual de Habitação

do RJ Total

SUBSECRETARIA ADJUNTA DO

TESOURO ESTADUAL Total

Subsecretaria Militar Total

Secretaria de Estado do Ambiente

Total

Instituto Estadual do Ambiente -

INEA Total

Fundo Estadual de Recursos

Hídricos Total

Comp de Transp sobre Trilhos do

Est do RJ Total

Fundo Estadual de Assistência

Social - FEAS Total

Depart Recursos Minerais Estado

RJ Total

Centro de Tecn de Informação e

Comun do ERJ Total

ADMINISTRACAO CENTRAL Total

 Fonte Sig 

 

 

 

A seguir, apresenta-se a execução orçamentária dos programas 

associados à função Gestão Ambiental: 
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Gráfico 41: Execução orçamentária dos programas na Função Gestão 
Ambiental/2010 

 

R$ 130.183.533,18

R$ 44.952.581,87

R$ 918.414,40

R$ 54.621.900,64

R$ 3.500,00

R$ 19.657.104,81

R$ 20.799.794,50

R$ 15.033.061,40

R$ 29.633.542,79

R$ 288.305.727,55

R$ 145.556.644,28

R$ 55.187.786,29

R$ 1.000.000,00

R$ 75.684.265,00

R$ 90.000,00

R$ 21.373.082,90

R$ 20.801.399,00

R$ 17.249.285,00

R$ 30.827.590,00

R$ 307.759.505,00

Gestão Administrativa

Sistema Estadual do Meio Ambiente

Recup Amb Áreas Degr e Emergências Ambientais

Gestão de Rec Hídricos e Contr de Inundações

Gestão Ambient de Sist Costeiros e Lagunares

Preservação da Biodiversidade e Gestão de Ucs

Programa de Despoluição da Baía de Sepetiba

Controle e Monitoramento Ambiental

Pacto pelo Saneamento

Programa de Aceleração do Crescimento-PAC RJ

 Dotacao Atual

 Desp Empenhada

  
Fonte Sig 

 

Os programas que possuem maiores dotações são “Gestão 

Administrativa”, R$145,5 milhões, “PAC”, 307,7 milhões e “Gestão de Recursos 

Hídricos”, R$75,6 milhões.  

 

Merece destaque o programa PAC responsável pelo empenho de 

48% dos recursos empenhados para a função. O gráfico seguinte apresenta a 

execução das ações no programa: 
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Gráfico 42: Execução orçamentária dos projetos no programa do PAC, na Função 
Gestão Ambiental/2010 

 

R$ 69.132.326,00

R$ 28.493.501,56

R$ 8.419.999,37

R$ 17.241.409,86

R$ 336.000,00

R$ 6.890.579,95

R$ 53.907.491,35

R$ 103.884.419,46

R$ 69.132.326,00

R$ 28.974.450,00

R$ 8.420.000,00

R$ 17.244.000,00

R$ 336.000,00

R$ 6.890.580,00

R$ 54.900.000,00

R$ 121.862.149,00

Projeto Iguaçu - PAC-

RJ/FECAM

Proj Bacia Rios

Iguaçu/Sarapuí- PAC-

RJ/FECAM

Saneam Entorno Baía de GB e

RMRJ-PAC-RJ/FECAM

Abast Água Baixada

Flum/SGonçalo-PAC-

RJ/FECAM

Parque Tratam de Água do

Guandu- PAC-RJ/FECAM

Recuper Infraestr Hidr

BCampista-PAC-RJ/FECAM

Recuper Infraestr Hidr

BCampista-PAC-RJ

Projeto Iguaçu - PAC-RJ

 Dotacao Atual 

 Desp Empenhada 

 

 Fonte Sig 

 

Não foi possível analisar os indicadores dos programas da função 

Gestão Ambiental, devido à ausência na informação dos índices. 

 

Os dois projetos mais materiais, “Projeto Iguaçu PAC-RJ” e “Projeto 

Iguaçu PAC/RJ FECAM”, são responsáveis pelo empenho de 60% dos 

recursos do programa.  

 

No item “7.2 – AVALIAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL” do Relatório 

do Corpo Instrutivo foram destacados os seguintes fatos: (1) a insuficiência das 

ações para evitar ou mitigar os fortes impactos sociais observados na tragédia 

das chuvas na Região Serrana, ocorridas em janeiro de 2011; e (2) a análise 

das Determinações expedidas pelo Corpo Deliberativo desta Casa após 

apreciação das Contas de 2008, e de 2009. 
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A Unidade Técnica deste TCE-RJ analisou o Relatório Anual de 

2010 do Fundo Estadual de Conservação Ambiental (FECAM). Entendeu que é 

necessária a priorização e ampliação de diversos projetos, para que a ação 

governamental preventiva contra enchentes em pontos críticos do Estado atinja 

os resultados esperados. Lembre-se das tragédias ocorridas em janeiro de 

2011 nos municípios da Região Serrana. 

 

Constatou a existência de projetos voltados para a prevenção desse 

tipo de desastre, como o projeto “Implantação de um Sistema de Alerta de 

Cheias para a Bacia do Rio Bengala – Nova Friburgo”, constante dos projetos 

em execução e autorizado em 06.05.08, e o projeto “Expansão do Sistema de 

Alerta de Cheias para a Região Serrana do Estado e para a Bacia do Rio 

Macaé”, integrante do Banco de Projetos do Fundo. Por outro lado, não foi 

empenhado qualquer valor na ação 1554 referente à “Preservação Ambiental e 

Prevenção de Calamidades”. 

 

Verificou-se, portanto, que há por parte do Estado conhecimento de 

áreas de risco onde as ações preventivas são necessárias à redução do 

impacto de fortes chuvas, como resta evidenciado pela existência de projetos 

nesse sentido em execução desde o exercício de 2008.  

 

No que tange à análise das Determinações ao Governo Estadual, no 

sentido de se implantar um sistema de informação para a mensuração do 

passivo ambiental do Estado, expedidas pelo Corpo Deliberativo desta Casa 

após apreciação das Contas de Gestão de 2008 e 2009, observa-se que o 

Corpo Instrutivo incluirá, na programação dos futuros trabalhos da CAD, 

auditoria com vistas à verificação da efetiva implantação do sistema de 

gerenciamento dos dados ambientais relativos à mensuração do passivo 

ambiental do ERJ. 
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2.1.3.3 – Considerações Finais 

 

O relatório sobre as contas do Governo contém o resultado das 

análises efetuadas na gestão dos recursos do Estado do Rio de Janeiro em 

confronto com as normas constitucionais, legais, regulamentares e de 

execução orçamentária e financeira do orçamento público e com o Plano 

Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). 

 

A verificação da execução dos Programas de Governo, muito mais 

do que uma obrigação do gestor, é um instrumento para correção de desvios 

no planejamento. Permite ao Estado o uso das informações obtidas no 

processo decisório do orçamento, principalmente no sentido de contemplar 

aspectos relacionados à seletividade, à priorização e à concepção realinhada 

aos objetivos setoriais e do governo, objetivando racionalizar o gasto público, 

garantindo a integração de ações, a eliminação de sobreposições, o 

preenchimento de lacunas e a administração de possíveis conflitos decorrentes 

da atuação de cada esfera de governo ou mesmo de unidades 

intragovernamentais. 

 

O Relatório elaborado pela SEPLAG representa um avanço na 

possibilidade de se tornar o PPA um efetivo instrumento de gestão estratégica, 

para uma administração voltada para resultados. 

 

Conforme observado neste estudo, a maior parte das funções de 

governo apresentou compatibilidade entre planejamento e execução dos 

respectivos programas. Foram detectados desvios, como baixa execução de 

programas e execuções físicas desassociadas da financeira. Desvios também 

são esperados num processo de planejamento, o importante é que sejam 

conhecidos e corrigidos. 
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2.2 – GESTÃO FINANCEIRA 
 

 

Resumidamente, o fluxo dos recursos que ingressaram e que foram 

desembolsados pelo Estado27 pode ser apresentado como segue: 

 
Tabela 68: Fluxo dos recursos financeiros do Estado do Rio de Janeiro – 

posição 31.12.10 – Balanço Financeiro resumido 
 

Em R$ 

A Saldo do exercício anterior 6.919.339.221,46

B Receitas Orçamentárias 48.806.070.635,20

C Receitas Extraorçamentárias 9.288.677.128,30

D Despesas Orçamentárias 49.028.269.397,36

E Despesas Extraorçamentárias 9.533.778.225,73

F=A+B+C-D-E Saldo para o exercício seguinte 6.452.039.361,87  
 

Fonte: Balanço Financeiro Consolidado do Estado – Documento TCE nº 009.098-5/11. 

 
Utilizando os valores dos Balanços Financeiros dos Poderes e 

órgãos do Estado, verificam-se os seguintes números:  

 

Tabela 69: Fluxo dos recursos financeiros do Estado do Rio de Janeiro – 
posição 31.12.10 – por Poder e Órgão 

em R$ 

EXECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIÁRIO MP CONSOLIDADO

Saldo do exercício anterior 5.953.394.385,69 100.145.287,52 821.836.680,24 43.962.868,01 6.919.339.221,46

Receitas Orçamentárias 49.973.403.547,69 10.341.891,38 818.078.962,97 12.316.682,06 50.814.141.084,10

Interferências Ativas - cotas recebidas 42.000.025.931,56 876.471.253,96 2.180.405.885,53 721.637.067,66 45.778.540.138,71

Receitas Extraorçamentárias 6.990.041.682,25 646.230.163,67 1.598.860.025,20 177.665.422,00 9.412.797.293,12

  Dívida Flutuante 6.335.458.242,00 640.458.482,65 1.598.860.025,20 176.645.560,90 8.751.422.310,75

      Consignações 3.898.085.458,73 210.454.992,95 552.729.265,20 153.691.246,45 4.814.960.963,33

      Depósitos de Diversas Origens 156.995.135,39 372.676.164,20 754.668.651,75 59.996,84 1.284.399.948,18

      Credores Entidades e Agentes 26.876.617,19 392.115,08 27.268.732,27

      Sentenças Judiciais - inscrição 45.358.340,36 34.624.063,23 79.982.403,59

      Restos a Pagar - inscrição 2.208.042.733,93 57.327.325,50 256.445.929,94 22.894.317,61 2.544.710.306,98

      Serviço da Dívida - inscrição 99.956,40 99.956,40

  Outras Operações 654.583.440,25 5.771.681,02 1.019.861,10 661.374.982,37

Despesas Orçamentárias 46.321.206.947,53 883.966.687,70 3.058.000.510,46 739.210.288,74 51.002.384.434,43

Interferências Passivas - repasses concedidos 45.781.466.654,65 170.812,69 45.781.637.467,34

Despesas Extraorçamentárias 7.204.151.300,71 641.155.535,96 1.669.273.594,28 174.176.042,80 9.688.756.473,75

  Dívida Flutuante 6.047.197.756,15 639.110.512,55 1.492.641.321,77 173.156.181,70 8.352.105.772,17

      Consignações 3.869.742.569,66 210.771.181,46 552.703.092,25 154.039.592,57 4.787.256.435,94

      Depósitos de Diversas Origens 88.903.364,65 371.732.529,69 754.103.323,72 20.471,88 1.214.759.689,94

      Credores Entidades e Agentes 21.409.533,08 392.115,08 21.801.648,16

      Sentenças Judiciais 5.654.925,16 45.967.068,22 51.621.993,38

      Restos a Pagar 2.061.247.370,36 56.606.801,40 139.475.722,50 19.096.117,25 2.276.426.011,51

      Serviço da Dívida 239.993,24 239.993,24

  Outras Operações 1.156.953.544,56 2.045.023,41 176.632.272,51 1.019.861,10 1.336.650.701,58

Saldo para o exercício seguinte 5.610.040.644,30 107.895.560,18 691.907.449,20 42.195.708,19 6.452.039.361,87

 

Fonte: Balanço Financeiro dos Poderes e Órgão do Estado – 2010 - Documento TCE nº 009.098-5/11. 
Nota: As receitas e despesas (orçamentárias e extra) estão registradas por seus valores brutos (com a movimentação 

intraorçamentária). As receitas e despesas extraorçamentárias assinaladas no Balanço Financeiro Consolidado 

                                                 
27 Os números aqui apresentados contemplam os saldos contábeis consolidados da administração direta (três Poderes e 
órgãos) e indireta, exclusive os das empresas não dependentes (CEDAE e Imprensa Oficial). 
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assumiram tais valores em face de expurgos de receitas e despesas extraorçamentárias realizados entre os vários 
Balanços Financeiros dos poderes e órgão.  

 

As receitas e as despesas orçamentárias consignadas no Balanço 

Financeiro Consolidado correspondem, respectivamente, aos valores 

efetivamente arrecadados e aos empenhados pelo Estado em 2010. Entre 

receitas e despesas orçamentárias verifica-se um déficit (sem a execução 

intraorçamentária) de R$222.198.762,16, conforme números apontados no item 

2.1 – Gestão Orçamentária. Desta forma, reserva-se para este item somente o 

exame das rubricas extraorçamentárias.  

 

 

Receitas e Despesas Extraorçamentárias 

 

Enquanto as receitas extraorçamentárias líquidas do exercício 

(inscrição em restos a pagar, recursos de terceiros em poder da administração 

e outras operações) totalizaram R$9.288.677.128,30, as despesas da mesma 

espécie (pagamentos de estoque de restos a pagar, repasses de recursos de 

terceiros e outras operações) somaram R$9.533.778.225,73. 

 

A diferença entre receitas e despesas extraorçamentárias representa 

redução geral de endividamento no período de R$245.101.097,43. Tal suposta 

redução é proveniente, na verdade, da inclusão do valor de R$646.053.786,12 

nas despesas extraorçamentárias. Este corresponde ao total de saques 

efetuados em 2010 nas contas “A” e “B”, ou seja, uma redução das 

disponibilidades (desincorporação de ativo – variação passiva). Excetuando tal 

operação (R$245.101.097,43 – R$646.053.786,12 = R$400.952.688,69), houve 

um aumento do endividamento nos principais grupos da movimentação 

extraorçamentária, assim resumido: 
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Tabela 70: Aumento do endividamento de curto prazo do Estado do Rio de 
Janeiro em 2010 - Itens do Passivo Financeiro 

 
 

Aumento do endividamento no período R$ 400.952.688,69 

     Restos a Pagar R$ 302.239.707,30  

     Sentenças Judiciais e Serviço da dívida a pagar R$ 28.220.373,37 

     Consignações, outros valores de terceiros e outras operações R$ 70.492.608,02 

Fonte: Balanço Financeiro Consolidado do Estado – Documento TCE nº 009.098-5/11. 

 
 

Durante o ano de 2010, houve inscrição de valores em Restos a 

Pagar num total de R$2.420.591.142,16, frente a pagamentos de valores 

pretéritos em estoque de R$2.118.350.434,86 (acréscimo de dívidas passivas 

de R$302.239.707,30). 

 

As citadas inscrições, por Poder/Órgão, em valores brutos, ou seja, 

com as transações intraorçamentárias, estão adiante discriminadas: 

 
 

Tabela 71: Inscrição de valores em Restos a Pagar – Estado do Rio de Janeiro – 
Exercício de 2010 

 

em R$1,00 
 

Poder/Órgão Processados Não Processados Total Inscrito 

Poder Executivo 2.009.905.733  198.137.001  2.208.042.734 

Poder Legislativo - ALERJ 27.101.428  895.943  27.997.371 

Tribunal de Contas 21.646.652  7.683.302  29.329.954 

Poder Judiciário 123.727.768  132.718.162  256.445.930 

Ministério Público 7.715.158  15.179.160  22.894.318 

Total 2.190.096.739  354.613.568  2.544.710.306 
 
Fonte: Demonstração de execução dos restos a pagar, doc. TCE-RJ nº 009.098-5/11, Volume 2. 
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Ainda quanto ao aumento do endividamento, registre-se o acréscimo 

provocado pela diferença positiva entre o somatório da inscrição de valores em 

sentenças judiciais com o montante do serviço da dívida a pagar e o total dos 

respectivos valores pagos, referentes a pendências de exercícios anteriores 

(R$28.220.373,37). O aumento também deriva do acréscimo da dívida flutuante 

sem os Restos a Pagar e outros valores a pagar (consignações, depósitos, 

credores e outros – R$70.492.608,02 – diferença entre valores de terceiros 

retidos e repassados, transferências financeiras recebidas e concedidas, 

transferências de saldos, etc.). 

 

Os resultados das operações orçamentárias (déficit de 

R$222.198.762,16) e extraorçamentárias (déficit de - R$245.101.097,43) 

descritas resultaram, ao fim de 2010, em redução das disponibilidades 

(diferença entre as disponibilidades de 2009 e 2010) no montante de 

R$467.299.859,59. 

 

A citada redução de R$467 milhões (sendo R$363 milhões do 

sistema previdenciário) teve origem no déficit das efetivas operações 

orçamentárias e no aumento do endividamento de longo e curto prazo, assim: 

 

Tabela 72: Demonstrativo das Origens da Redução das Disponibilidades de 

Caixa/2010 

 

   Receitas Orçamentárias Líquidas (sem operações de crédito) R$ 47.511 milhões 

(-) Despesas Orçamentárias Líquidas (sem amortização de dívida) R$ 47.800 milhões  

(=) Insuficiência de recursos orçamentários (R$ 289 milhões) 

(+) Aumento do endividamento (diferença negativa entre amortizações de 

dívidas e a assunção de novas – operações de crédito) 

R$ 67 milhões 

(=) Déficit do exercício (R$ 222 milhões) 

(+) Aumento do endividamento (diferença positiva entre assunção de 

passivos financeiros e o pagamento de obrigações pretéritas) 

R$ 401 milhões 

(-) Saques de disponibilidades – Contas “A” e “B” (R$ 646 milhões) 

(=) Redução das disponibilidades R$  467 milhões 
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As disponibilidades do Estado foram detidamente analisadas pelo 

Corpo Instrutivo no item 4.1 e 4.5 de seu relatório. A seguir apresento um 

resumo dos aspectos que considero mais relevantes: 

 

1) As disponibilidades do Estado ao fim de 2010 somavam  

R$6,5 bilhões, sendo que destes R$5,6 bilhões são relativos ao Poder 

Executivo do Estado (conforme desmembramento contido no item 4.3 deste 

relatório): 

 

Tabela 73: Disponibilidades do Estado em 31.12.2010 

 

Valores em R$1,00

Disponível 2010
%

s/ total 2010

Caixa 179.947 0,00%

Bancos conta movimento 1.140.533.533 17,68%

Conta “A” - CEF 1.190 0,00%

Conta “B” - CEF 1.680 0,00%

Bancos c/movimento - demais contas 1.140.530.663 17,68%

Aplicações financeiras 4.253.385.714 65,92%

Aplic. financ.conta “A” 144.344.708 2,24%

Aplic. financ.conta “B” 568.962.920 8,82%

Aplicações financeiras - demais contas 3.540.078.086 54,87%

Rede arrecadadora 469.099.649 7,27%

Depósitos à disposição do Tesouro Estadual 30.311.384 0,47%

Fundo de Investimentos 558.529.135 8,66%

Total 6.452.039.362 100,00%

  Fonte: Doc. TCE-RJ nº 9.098-5/11 – volume 2 e Siafem

  Excluídas as Receitas e Despesas Intraorçamentárias e as Empresas não Dependentes  

 

2) Os valores em caixa são de titularidade, preponderantemente, da 

SUDERJ, LOTERJ e CTC; 

 

3) As disponibilidades em conta corrente do Poder Executivo 

(R$1.124.151.969) representam 98,6% daquelas do Estado 

(R$1.140.533.533); 
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4) Dentre as aplicações financeiras (R$4,3 bilhões) destacam-se os 

valores relativos às contas “A”28 e “B” e valores do Tesouro  

(R$1,6 bilhão); 

 

5) A cronologia dos fatos que envolvem a composição das contas 

“A” e “B” está minuciosamente apontada no item 4.1.4.1 do relatório do Corpo 

Instrutivo; 

 

6) Estas contas apresentaram, entre 2009 e 2010 significativa 

redução em seus saldos. Tal diminuição tem origem: 

 no saque de R$400 milhões da conta “B”, a favor da conta única 

do Tesouro29, possibilitando ao Estado arcar com despesas 

orçadas cuja receita não se concretizou (alienação das ações do 

BANERJ); 

 débitos nas contas “A” (R$2.416 mil) e “B” (R$242.227 mi) - 

saques diversos relativos à PREVI-BANERJ; 

 débito relativo à taxa de administração dos exercícios de 2009 e 

2010 (R$1.410 mil). 

 

7) A conta Rede Arrecadadora registra os valores  arrecadados 

pelas instituições bancárias e ainda não repassados aos cofres públicos 

(R$312 milhões) e os valores arrecadados mas ainda não registrados na conta 

única (R$157 milhões); 

 

                                                 
28

 Conforme explicitado pelo Corpo Instrutivo (item 4.1.4.1 de seu relatório):: 

 
As Contas “A” e “B” da Caixa Econômica Federal foram constituídas por meio do Contrato de Abertura de 
Contas, Nomeação de Agente Fiduciário e Outros Pactos, firmado em 10.06.97.  
A Conta “A” (c/c 10400199000001310) tem como objetivo o pagamento de obrigações assumidas pelo ERJ 
com os participantes e pensionistas da Caixa de Previdência dos Funcionários do Sistema Banerj (Previ-
Banerj), bem como com os beneficiários dos Planos de Incentivos à aposentadoria instituídos pelo Banerj, em 
liquidação extrajudicial, e suas subsidiárias. 
Já a Conta “B” (c/c 10400199000001328) destina-se ao pagamento ou ressarcimento dos dispêndios 
necessários ao cumprimento de obrigações cíveis, comerciais, trabalhistas, tributárias e administrativas 
originárias do Banco do ERJ, que venham a recair sobre o Banerj ou sobre o seu novo controlador. 

 
29

 Esta operação foi abordada no item 2.1.2.1 e será detalhada naquele de número 2.4.2, ambos deste relatório. 
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8) Os depósitos à disposição no Tesouro Estadual pertencem, 

essencialmente, à RIOTRILHOS, à CODIN e à CEASA, totalizando R$30 

milhões; 

 

9) A conta Fundos de Investimento registra os investimentos totais 

do RIOPREVIDÊNCIA em 2010 de R$559 milhões. Tal montante é, em valores 

nominais, inferior em R$119 milhões àquele registrado em 2009. Tal fato tem 

origem na redução das receitas da autarquia previdenciária, como adiante será 

comentado.  

 

 

Sob outra ótica, a redução das disponibilidades foi também 

demonstrada pela Contadoria Geral do Estado, através do Demonstrativo do 

fluxo de caixa30: 

 
 

Tabela 74: Demonstrativo do fluxo de caixa pelo método direto – versão 
sintética/2010 

 
Fluxo das operações R$ 3.450. 419.242 

(+) Fluxo dos investimentos (R$ 3.985.189.747) 

(+) Fluxo dos financiamentos R$ 67.470.646 

(=) Redução das disponibilidades R$ 467.299.859 
 

Fonte: Demonstrativo do Fluxo de Caixa – Documento TCE nº 009.098-5/11 

 
 
Analisando o demonstrativo, verifica-se que, apesar do fluxo das 

atividades operacionais ter sido positivo em R$3.450.419.242, a diminuição de 

caixa no exercício ocorreu em virtude do resultado negativo das atividades de 

investimentos, que foi de R$3.985.189.747, produzido basicamente em razão 

dos investimentos realizados. 

                                                 
30

 Esta demonstração só será obrigatória a partir do exercício de 2012. Assim foram considerados os valores 
apresentados pelo Estado, sem avaliações adicionais. 
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Ainda com relação à situação financeira, comparando o total do 

Ativo Financeiro com o total do Passivo Financeiro, observa-se a obtenção em 

2010 de um superávit financeiro de R$2,2 bilhões, assim: 

 
 

Tabela 75: Superávit financeiro - 2010 
 

                                                                 em R$  

Itens 2010 

Ativo Financeiro 6.452.267.843,81 

Passivo Financeiro 4.206.000.662,24 

Superávit Financeiro 2.246.267.181,57 
 

Fonte: Balanço Financeiro Consolidado 

 

 

A análise das contas que compõem os elementos financeiros consta 

do item 2.3 deste relatório. 
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2.3 – GESTÃO PATRIMONIAL 
 

 

Preliminarmente, vale destacar que, tal como foi procedido em 

outros tópicos, os números apresentados adiante correspondem aos saldos 

patrimoniais de todos os órgãos e entidades do Estado, à exceção da Imprensa 

Oficial e da CEDAE, por terem sido classificadas como empresas estatais 

independentes. Para comparações com exercícios anteriores foram realizadas 

as mesmas exclusões, evitando-se distorções nas análises. 

 

 

Outrossim, considerando terem sido verificadas diversas ocorrências 

de reclassificações de contas e mudanças de critérios de evidenciação, sem 

que se fizessem acompanhar das respectivas notas explicativas, fará parte da 

conclusão de meu voto Determinação no sentido de fazer constar das notas 

explicativas os fatos e justificativas que ocasionarem reclassificação de contas 

e mudanças de critérios de evidenciação dos demonstrativos contábeis. 

 

 

Os Balanços Patrimoniais de 2009 e 2010 apresentaram, de forma 

resumida, os saldos demonstrados a seguir: 
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Tabela 76: Balanço Patrimonial 

Valores em R$1,00 

ATIVO PASSIVO 

ESPECIFICAÇÃO 2009 2010 ESPECIFICAÇÃO 2009 2010 

Ativo financeiro 6.938.175.800       6.452.267.844  Passivo financeiro 6.176.103.579 4.206.000.662 

Disponível 6.919.339.343       6.452.039.362  Depósitos 926.921.918 983.908.799 

Realizável 18.836.457                 228.482  
Obrig. em 
circulação 5.249.181.661 3.222.091.863 

Ativo permanente 81.230.004.823     92.682.302.596  
Passivo 
permanente 174.159.526.414 189.746.350.683 

Bens do Estado 9.250.668.794     10.283.581.968  
   Regime especial – 
precatórios - 3.781.728.504 

Créditos do Estado 58.037.277.880     68.709.181.636  
   Precatórios e 
sentenças judiciais 1.193.419.960 343.286.018 

Valores do Estado 13.942.058.149     13.689.538.992  
Dívida fundada 
interna 50.269.862.278 55.825.744.968 

Subtotal 88.168.180.623 99.134.570.440 
Dívida fundada 
externa 1.321.334.965 1.997.669.053 

     Outras obrigações 121.374.909.211 127.797.922.140 

           

Saldo patrimonial 92.167.449.369     94.817.780.905  Subtotal 180.335.629.992 193.952.351.345 

Ativo 
compensado 43.000.379.071     49.450.736.479  

Passivo 
compensado 43.000.379.071 49.450.736.479 

Total 223.336.009.063   243.403.087.824  Total 223.336.009.063 243.403.087.824 

Fonte: Balanço Patrimonial – consolidado, doc. TCE-RJ nº 010.349-1/11 e  Siafem. 
Nota 1: Valores históricos. 
Nota 2 – No Balanço Patrimonial sintético (fls.29 do Doc nº 009.098-5/11), usado pelo Corpo Instrutivo, foram 
classificados R$ 2.693.554 da conta Obrigações do Exercício, do sub-grupo Obrigações em Circulação, no Passivo 
Permanente, enquanto que no Balanço Patrimonial analítico (fls.30/31) e no Balanço Patrimonial do Poder Executivo 
(fls.37) esse valor foi registrado no Passivo Financeiro. Tendo em vista que nos autos existem dois demonstrativos 
registrando o citado montante de R$ 2.693.554 no Passivo Financeiro, utilizarei esta classificação em minhas análises.  

 

A composição do patrimônio público ao fim de 2010, de forma 

sintética, é demonstrada abaixo: 

 

Tabela 77: Composição do Patrimônio Público 

 
Valores em R$1,00 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

ATIVO REAL (a=b+c)     99.134.570.440  

     Ativo Financeiro (b)       6.452.267.844  

     Ativo Permanente (c)     92.682.302.596  

PASSIVO REAL (d=e+f)  193.952.351.345  

     Passivo Financeiro (e) 4.206.000.662 

     Passivo Permanente (f) 189.746.350.683 

PASSIVO REAL A DESCOBERTO (g=d-a)     94.817.780.905 
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Os saldos dos Ativos, Passivos e Passivos Reais Descobertos do 

Estado do Rio de Janeiro nos últimos cinco anos, a valores constantes31, são 

relacionados a seguir: 

 

Tabela 78: Ativos, Passivos e Passivo Real a Descoberto, 31.12.2006 a 

31.12.2010 

 

(R$ milhões, atualizados para moeda de 31/12/2010) 

Ativo 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

Ativo Financeiro 3.761 5.574 8.054 7.722 6.452 

Ativo Permanente 106.824 114.824 101.567 90.409 92.682 

Soma do Ativo Real 110.584 120.398 109.621 98.131 99.134 

Passivo Real Descoberto 52.520 59.151 92.456 102.582 94.818 

Compensado 20.103 28.450 37.377 47.859 49.451 

Total do Ativo 183.207 207.998 239.454 248.572 243.403 

Fonte: Balanços Gerais do Estado 

 
(R$ milhões, atualizados para moeda de 31/12/2010) 

Passivo 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

Passivo Financeiro 5.697 6.513 6.448 6.874 4.206 

Passivo Permanente 157.407 173.036 195.629 193.839 189.746 

Soma do Passivo Real 163.104 179.549 202.077 200.713 193.952 

Ativo Real Líquido                    -                     -                     -                     -                     -  

Compensado 20.103 28.450 37.377 47.859 49.451 

Total Passivo 183.207 207.998 239.454 248.572 243.403 

Fonte: Balanços Gerais do Estado. 
Nota: saldos de 2006 a 2008 incluem os valores da CEDAE e da IOERJ. 

 
 

                                                 
31

 Correção com base na variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), de acordo com os índices a seguir apontados: 

Observação: O índice de correção de 2009 é maior que o de 2008 em face da deflação apurada pelo IGP-DI em 
meses de 2008 e 2009. 

Período Contábil Índice de Correção 

31/12/2006 1,291 

31/12/2007 1,197 

31/12/2008 1,097 

31/12/2009 1,113 

30/12/2010 - 
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A evolução do Ativo Real (sem o Passivo Real Descoberto) e do 

Passivo Real, visualizada graficamente, demonstra que as obrigações são 

sobremaneira superiores aos bens e direitos do Estado: 

 
Gráfico 43 : Evolução do Ativo e do Passivo Real 
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O desequilíbrio entre o Ativo e Passivo resulta em um expressivo 

Passivo Real Descoberto observado em todos os anos avaliados, sendo sua 

expansão, como também sua retração, fortemente influenciada pelo valor 

apurado para a conta Provisões Matemáticas e Previdenciárias do 

RIOPREVIDÊNCIA. Em 31.12.2010 o saldo desta conta do Passivo 

Permanente do ERJ totalizou R$110,6 bilhões.  

 

A evolução do Passivo Real Descoberto é apresentada a seguir. 
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Gráfico 44 : Passivo Real Descoberto, em R$ milhões, em valores de 
dezembro de 2010. 
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2.3.1  – Ativo – Bens e Direitos da Administração 

 

As contas que compõem o Ativo do Estado foram detidamente 

analisadas pelo Corpo Instrutivo em seu Relatório (itens 4.2.1 – Ativo 

Financeiro e 4.2.4 – Ativo Permanente). Desta análise são apontadas, nos 

subitens que seguem, apenas as questões consideradas mais relevantes.  

 

 

2.3.1.1 – Ativo Financeiro 

 

Ao fim de 2010, os bens e direitos de curto prazo do Estado 

totalizaram as seguintes somas: 
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Tabela 79: Disponibilidades em 2010 
 

Ativo Disponível – 2010 R$ % 

Caixa 179.947 0,0% 

Bancos conta movimento 1.140.533.533 17,7% 

   Conta “A” – CEF 1.190 0,0% 

   Conta “B” – CEF 1.680 0,0% 

   Bcos. C / Movim. – demais contas 1.140.530.663 17,7% 

Aplicações financeiras 4.253.385.714 65,9% 

   Conta “A” – CEF 144.344.708 2,2% 

   Conta “B” – CEF 568.962.920 8,8% 

   Aplic. Fin – Demais Contas 3.540.078.086 54,9% 

Rede arrecadadora 469.099.649 7,3% 

Depósitos à disposição do Tesouro estadual 30.311.384 0,5% 

Investimentos em seg. renda fixa 558.529.135 8,6% 

Total do Ativo Disponível 6.452.039.3620 100,0% 

   
Ativo Realizável - 2010 R$ % 

Investimentos em Segmentos de Renda Fixa-RPPS 10.642 0,0% 

Recursos não Vinculados 217.840 0,0% 

Total do Ativo Realizável 228.482 0,0% 

     

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 6.452.267.844 100,00% 

Fonte: Balancete Geral Consolidado – mês 13 – Doc. TCE-RJ nº 009.114-5/11 

 

O Ativo Financeiro totalizou R$6,4 bilhões ao final de 2010, sendo 

reduzido em R$485,9 milhões – retração de 7% - em relação ao saldo de 2009. 

O principal componente para o citado decréscimo foi uma redução de mais de 

R$400 milhões observada no saldo da Conta “B” – CEF32. 

 

                                                 
32

 O 9º Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Contas, Nomeação de Agente Fiduciário e Outros Pactos, firmado em 

10.06.97 que constituiu as Contas “A” e “B” da Caixa Econômica Federal, assinado em 31.12.10, possibilitou o repasse 

de recursos da conta “B”, no montante de R$ 400 milhões, considerando a necessidade de o ERJ fazer frente a 

despesas orçadas, pois a prevista alienação das ações do BERJ não se concretizou. A recomposição do montante se 

dará com recursos provenientes das seguintes formas, em ordem sucessiva e não cumulativas: I. recursos da venda do 

controle acionário do BERJ, desde que os recursos estejam disponíveis até 01.08.11; II. recursos próprios do Estado 

em 2 parcelas de 50% cada, em 01.08.11 e 01.11.11; e III. recursos decorrentes dos royalties do petróleo, nos mesmos 

moldes definidos nos TA 06 e 07, repassados em duas parcelas de 50%, a partir de 01.08.11.  
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Salienta-se que o Ativo Financeiro do Poder Executivo, R$5,6 

bilhões, representou 85,8% do total do Ativo Financeiro Consolidado do 

Estado. 

 

 

A conta de disponível é analisada detalhadamente no Relatório do 

Corpo Instrutivo (tópico 4.1) e no tópico 2.2 de meu Relatório. 

 

A seguir, será demonstrada a movimentação do ativo realizável. 

 
Tabela 80: Ativo Realizável 

 

Valores em R$1,00 

Contas 2009 2010 Δ% 

Recursos especiais a receber 14.266.345 - -100% 

Investimentos em segmentos de renda variável RPPS 625.615 10.642 -98,20% 

Recursos não vinculados 3.944.497 217.840 -94,48% 

Total 18.836.457 228.482 -98,79% 
Fonte: Balanço Patrimonial – consolidado, doc. TCE-RJ nº 009.098-5/11, Volume 2 e  Siafem. 
Nota 1: Valores históricos. 

 

Em relação ao exercício de 2009, o saldo de 2010 reduziu-se muito 

significativamente, na ordem de 98,79% (R$18,6 milhões), principalmente em 

razão da regularização das contribuições patronais registradas na conta 

recursos especiais a receber (conta 1.1.2.1.6.00.00 – repasses referentes a 

contribuições patronais de pessoal ativo civil e militar, a receber pelo 

RIOPREVIDÊNCIA). 

 
 

2.3.1.2 – Ativo Permanente 

 

O Ativo Permanente, em termos nominais, expandiu-se em 14,10% em 

relação ao exercício anterior. O acréscimo de R$11,4 bilhões foi ocasionado, 

principalmente, pelo aumento dos Créditos do Estado em 18,39%, ou seja, o saldo da 

rubrica se expandiu de 58,0 bilhões para 68,7 bilhões entre o exercício de 2009 e 

2010 (crescimento de R$10,7 bilhões). Foi preponderante para esta elevação a 

incorporação aos direitos permanentes do RIOPREVIDÊNCIA da projeção de 

Royalties e Participações Especial para o campo de Tupi (renomeado campo de 
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Lula), representando um ingresso, conforme Nota Técnica GOP/DIN nº 007/2011, de 

aproximadamente R$11 bilhões, recursos esses que devem ser auferidos no período 

de 2011 a 2050, em face da produção de petróleo e gás natural no citado campo. 

 

A composição do Ativo Permanente é concentrada no subgrupo os 

“Créditos do Estado”, com a expressiva participação de 74,0% no total do 

grupo: 

 

Gráfico 45: Composição do Ativo Permanente 
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Bens do Estado 
 

A evolução do grupo bens do Estado do Rio de Janeiro, em valores 

históricos, pode ser assim demonstrada: 

 

Tabela 81: Bens do Estado do Rio de Janeiro 
 Valores em R$ 1,00 

Descrição 2009
(1)

 2010 ∆% 

Bens imóveis 6.240.164.401 6.748.026.712 8,14% 

Correção monetária 1.866.346.648 1.866.346.648 0,00% 

Bens móveis 2.717.847.055 3.321.007.733 22,19% 

Correção monetária 77.316.585 77.316.585 0,00% 

Bens intangíveis 312.694 4.496.479 1337,98% 

Depreciação, amortiz., exaustão - -1.733.612.189 4,92% 
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1.652.354.784 

Diferido 1.036.195 - -100% 

Total 9.250.668.794 10.283.581.968 11,17% 
Fonte: Processo TCE-RJ nº  105.080-3/11, : Balancete geral consolidado, doc. TCE-RJ nº 
009.114-5/11, volume 2. 

 

A conta Bens do Estado, que totaliza R$10,3 bilhões, tem como 

principal componente a rubrica Bens Imóveis, cujo saldo apresentou uma 

variação positiva de R$507,9 milhões em relação ao exercício anterior, 

encerrando 2010 com R$6,7 bilhões. 

O Corpo Instrutivo, que também abordou a questão do patrimônio 

imobiliário do Estado do Rio de Janeiro no tópico 5.7 de seu relatório, destacou 

que o saldo apresentado no balanço patrimonial de 2010 teve comprometida a 

sua fidedignidade, uma vez que a referida conta está com valor subavaliado, 

não evidenciando plenamente a composição, variação e o estado do 

patrimônio, malgrado o empenho exibido pela administração estadual para 

reavaliar e atualizar monetariamente os seus imóveis, em atendimento a 

Determinações exaradas pelo TCE. Por essa razão fez constar Ressalva e 

Determinação em seu relatório, com as quais estou de acordo. 

Além disso, cabe destacar que, no item 5.7.2.3 do relatório, o Corpo 

Técnico informa que cabia à SEPLAG, conforme previsto no PPA 2008/2011, 

implantar, até 2010, 100% do cadastro patrimonial imóvel e 70% do controle 

patrimonial móvel. Entretanto, no relatório de realizações dos programas 

finalísticos do PPA (fls.32 do DOC TCE nº 9.127-2/11) ficou evidenciado que as 

metas previstas não foram alcançadas, razão pela qual, de acordo com a 

sugestão do Corpo Instrutivo, farei constar Determinação na conclusão de meu 

voto. 

 

 

Créditos do Estado 
 

 

O saldo deste subgrupo alcançou o montante de R$68,7 bilhões, 

sendo composto pelas seguintes rubricas: 
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Tabela 82: Créditos do Estado 2009/2010 
 

 
Valores em R$1,00 

Títulos 2009
(1) 

2010  
% s/total 

2010 

Dívida ativa  1.338.556.120 418.297.574 -59,59% 0,61% 

Empréstimos e financiamentos 1.085.114.592 1.140.672.475 5,12% 1,66% 

Títulos e valores 44.677.919.094 54.496.375.341 21,98% 79,31% 

Recursos a receber do estado 2.184.808.820 1.992.200.514 -8,82% 2,90% 

Créditos pela assunção de dívidas 645.686.751 625.539.887 -3,12% 0,91% 

Depósitos compulsórios 465.604 496.504 6,64% 0,00% 

Recursos vinculados 134.621.762 315.349.763 134,25% 0,46% 

Valores pendentes a curto prazo 183.880 369.065 100,71% 0,00% 

Valores a receber 925.866.036 930.878.631 0,54% 1,35% 

Estoques a realizar 25.027.136 25.027.136 0,00% 0,04% 

Créditos diversos a receber 4.266.585.400 6.122.491.315 43,50% 8,91% 

Devedores - entidades e agentes 15.107.993 5.853.246 -61,26% 0,01% 

Diversos responsáveis 667.639.211 900.828.567 34,93% 1,31% 

Créditos em cobrança 
administrativa a receber 674.076.369 656.774.481 -32,81% 0,96% 

Contas a receber 88.329.288 90.761.051 2,75% 0,13% 

Créditos de tributos e contribuições 7.100.334 6.531.678 -8,01% 0,01% 

Adiantamentos a empregados 203.226 227.937 12,16% 0,00% 

Créditos intragovernamentais 1.299.986.264 980.506.471 -24,58% 1,43% 

Total 58.037.227.880 68.709.181.636 18,39% 100,00% 
Fonte: Processo TCE-RJ n.º 105.080-3/11, Balancete geral consolidado, doc. TCE-RJ nº 009.114-5/11, volume 2. 
Nota 1: Valores históricos. 

 

Em 2010 o saldo dos créditos do Estado apresentou um aumento de 

R$10,7 bilhões, com crescimento de 18,40% em relação ao exercício anterior. 

Tal desempenho decorreu da elevada expansão da conta Títulos e Valores, 

explicada pela incorporação de direitos permanentes ao RIOPREVIDÊNCIA em 

razão da projeção de Royalties e Participações Especial para o campo de Tupi 

(atualmente campo de Lula). 

  

A seguir são examinadas as principais contas do grupo Créditos do 

Estado. 
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Dívida Ativa  

 

 

Preliminarmente, cabe mencionar que uma análise detalhada da 

Dívida Ativa foi realizada pelo Corpo Instrutivo no tópicos 3.5 e 4.2.4.2.1 de seu 

relatório, Mais detalhes deste Ativo do Estado serão abordados no tópico 2.3.4 

deste Relatório. 

 

A Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro, no exercício de 2010, 

pode ser assim demonstrada: 

 

Tabela 83: Dívida Ativa 2009/2010 
 

Valores em R$1,00 

Dívida ativa 2009
(1)

 2010  

Créditos inscritos 34.508.330.743 37.433.141.780 8,5% 

   Tributária 33.475.682.645 36.289.103.820 8,4% 

   Não Tributária 1.032.648.098 1.144.037.960 10,8% 

Provisão para perdas -33.488.360.391 -37.075.449.500 10,7% 

Créditos em processo de inscrição 15.245.138 16.543.171 8,5% 

Créditos em cobrança administrativa 303.340.630 44.062.123 -85,5% 

Total 1.338.556.120 418.297.574 -68,8% 
Fonte: Processo TCE-RJ nº  105.080-3/11,  Balancete geral consolidado, doc. TCE-RJ nº 009.114-5/11, volume 2. 
Nota 1: Valores históricos. 

 

 

A análise do demonstrativo revela que, no exercício de 2010, houve 

uma redução na dívida ativa em relação ao exercício anterior da ordem de 

R$920,3 milhões, bem como um expressivo ajuste das provisões para perdas. 

 

Em sua análise, o Corpo Instrutivo constatou que as provisões para 

perdas foram realizadas ao final do exercício, e não mensalmente, como 

previsto na Portaria Conjunta nº 3, de 14.10.08 - Manual da Receita Nacional e 

Despesa Nacional. 
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Também foi apurado que não foram expurgados da soma dos 

recebimentos mensais a título de dívida ativa os créditos remidos e cancelados, 

fato que já havia ocorrido no exercício anterior, tendo ensejado a expedição, 

pelo Corpo Deliberativo desta Casa, da Ressalva e da Determinação de nº 3, 

após apreciação das Contas de 2009: 

 

DETERMINAÇÃO Nº 03: 

Expurgar, da soma dos recebimentos mensais a título de Dívida 
Ativa, o montante dos créditos remidos e cancelados e apurar a 
média ponderada de recebimentos para cada exercício, somente 
com base na soma dos valores mensais efetivamente recebidos, 
bem como efetuar os registros da atualização, mensalmente, e na 
média percentual apurada, com base nos três exercícios 
imediatamente anteriores, conforme previsto na Portaria CGE 
nº 103, de 02 de fevereiro de 2005, que aprova o Manual de 
Procedimentos Contábeis da Dívida Ativa do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 

Tendo concluído, portanto, pelo não cumprimento integral da citada 

Determinação de nº 3, o Corpo Técnico sugeriu Ressalva e Determinação, com 

a qual estou de acordo. 

 

Outrossim, a AGE apontou uma diferença na arrecadação da dívida 

ativa entre os valores informados pela Procuradoria da Dívida Ativa (PG 5) e o 

Siafem, no valor de R$396,4 milhões, conforme demonstrado na tabela a 

seguir: 

 

 

Tabela 84: Comparativo receita dívida ativa Siafem X Procuradoria da Dívida 

Ativa 

Valores em R$1,00 

Descrição R$ 

Total das Receitas registradas no Siafem/RJ (A) 958.191.879 

Total dos débitos arrecadados evidenciados no demonstrativo do 
estoque da dívida – PG5 (B) 1.354.549.087 

Diferença (B-A) 396.357.208 
Fonte: Processo TCE-RJ nº  105.080-3/11, Balancete geral consolidado, doc. TCE-RJ nº 009.114-
5/11, volume 2, relatório do estoque da dívida ativa e relatório da AGE; Demonstrativo do estoque 
da dívida ativa – 2010, Doc. TCE-RJ nº 009.098-5/11. 
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Nota 1: Valores históricos. 

 

 

Parte dessa divergência pode ser explicada pela existência de 

débitos apontados no relatório da PG5 como arrecadados, sem que houvesse 

o correspondente de registro da receita arrecadada, conforme demonstrado na 

tabela seguinte: 

 

Tabela 85: Débitos arrecadados sem registro da receita – PG5 

 

Valores em R$1,00 

Devedores não identificados 532 

Compensação por precatórios 395.413.401 

Adjudicação de bens 450.200 

Receitas não qualificadas 167.998 

Ingressos não esclarecidos no relatório da PG5 206.698 

Total dos débitos arrecadados sem registro da 
receita 396.238.829 

Nota: Os reflexos da não realização dos registros dessas receitas também estão sendo 
abordados no tópico 3.3.1 do Relatório do Corpo Instrutivo. 

 

 

Porém, resta ainda uma discrepância não esclarecida de R$118.379, 

correspondente à diferença entre o montante dos débitos arrecadados, 

evidenciados no demonstrativo do estoque da dívida (PG5), que não foram 

registrados no SIAFEM (R$396.357.208) e o total dos débitos arrecadados pela 

PG5 para os quais o órgão confirmou não ter efetuado o registro da receita 

(R$396.238.829). 

 

As divergências entre os valores registrados nas contas de 

arrecadação do Siafem/RJ e os valores registrados pela PG5 vem sendo objeto 

de Determinação. No exercício anterior, tal fato ensejou a expedição, pelo 

Corpo Deliberativo desta Casa, da Determinação nº 16, após apreciação das 

Contas de 2009, no sentido de que o ERJ procedesse à conciliação dos 

valores da Dívida Ativa efetivamente arrecadados com os registrados nas 

respectivas contas contábeis de arrecadação, antes do seu encaminhamento à 
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Procuradoria da Dívida Ativa, de modo a evitar as diferenças frequentemente 

verificadas nas Contas de Gestão. 

 

 

Como não foi remetida a conciliação de valores da Dívida Ativa, 

porque, segundo a AGE, medidas estão sendo discutidas pela SEFAZ, PGE e 

PRODERJ, objetivando a adequação das bases de dados e dos relatórios, de 

forma a permitir a conciliação dos valores, entendo que não houve o 

atendimento da Determinação desta Corte de Contas, o que ensejará Ressalva 

e Determinação nas Contas. 

 

Com relação à compensação de créditos inscritos em Dívida Ativa com 

Precatórios e Adjudicação de Bens, introduzida pela EC  

nº 62/09, os técnicos desta Corte destacaram que houve no exercício de 2010 a 

compensação de precatórios com a dívida ativa no total de R$395.413.400,68, 

bem como adjudicação de bens no valor de R$450.200,00, conforme documento 

TCE-RJ nº 3.392-7/11, não registrados contabilmente nas respectivas contas de 

receita. 

 

Tais fatos comprometem o Balanço Orçamentário, que passa a não 

registrar adequadamente a receita proveniente da arrecadação da dívida ativa. 

 

Ante o exposto, acompanharei a sugestão do Corpo Instrutivo, no 

sentido de fazer constar Ressalva e Determinação nas Contas.  

 

Títulos e Valores 
 

Tabela 86: Títulos e Valores -  2009/2010 

 

Valores em R$1,00 

Conta 2009
(1)

 2010  

% 
s/total 
2009 

Direitos sobre concessões 590.705.273 559.484.984 -5,29% 1,03% 

CFT 3.735.761.571 2.694.887.681 -27,86% 4,95% 
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Outros títulos e valores 40.351.452.250 51.242.002.676 26,99% 94,03% 

Total 44.677.919.094 54.496.375.341 21,98% 100,00% 
Fonte: Processo TCE-RJ n.º 105.080-3/11 e  Balancete geral consolidado, doc. TCE-RJ nº 009.114-
5/11, volume 2. 
Nota 1: Valores históricos. 
 

 

A análise do demonstrativo aponta que em 2010 houve um 

crescimento de R$9,8 bilhões na conta de Títulos e Valores do Estado do Rio de 

Janeiro, equivalente a um acréscimo de 21,98% em relação ao exercício de 2009. 

Tal aumento ocorreu, conforme já comentado, em virtude de ajustes de previsão 

de recebíveis de royalties de petróleo, de responsabilidade do RIOPREVIDÊNCIA, 

registrados na conta Outros Títulos e Valores. 

 

Observa-se, ainda, uma redução do saldo dos CFTs, no montante 

de R$1,0 bilhão, em relação ao exercício anterior, ocasionado em função do 

resgate dos CFT’s de curto prazo. 

 

Quanto aos direitos sobre concessões, verifica-se uma redução de 

R$31,2 milhões, comparado com o exercício anterior, devido, principalmente, 

ao cancelamento realizado pelo RIOPREVIDÊNCIA do valor de 

R$37,7 milhões33, referente à baixa de Valores de Créditos a Receber de 

Longo Prazo, Flumitrens/Supervia. 

 

Tabela 87: Demonstrativo das Outorgas de Concessões 

 

Valores em R$1,00 

Concessionárias 
Data da 
Outorga 

Saldo em 
31.12.09

(1)
 

Atualizações Recebimentos 
Saldo em 
31.12.10 

Supervia - 4.590.498 - 745.385 3.845.113 

Transtur - 60.768 - - 60.768 

Barcas S/A - 1.358.805 - 191.831 1.166.974 

Metrô - 
Opportrans 27.01.98 344.756.227 7.449.086 - 352.205.313 

Metrô Opportrans 
1
  19.489.246 - - 19.489.246 

Flumitrens - 
Supervia 22.07.98 37.732.160 - 37.732.160 - 

                                                 
33

  Trecho Arcoverde - Siqueira Campos 
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Águas de 
Juturnaíba 23.04.98 52.358.547 - - 52.358.547 

Rota 116 23.04.98 130.359.023 - - 130.359.023 

Total 590.705.274 7.449.086 38.669.376 559.484.984 
Fonte: Relatório da CGE, fls. 230 e Siafem. 
Nota 1: Valores históricos. 
 

 

O Corpo Instrutivo destacou que não foi registrado recebimento 

relativo às outorgas do Metrô – Opportrans no ativo permanente, muito embora 

tivesse sido observada a existência de repasses de recursos relativos a tais 

outorgas, no montante de R$19.037.513,25, na execução orçamentária. 

 

Com efeito, esclarece a instrução que a contrapartida devida pelo 

METRÔ RIO ao Estado do Rio de Janeiro, relativa ao sexto termo aditivo, não 

foi registrada como direito a receber do Estado, conforme pesquisa efetuada no 

Siafem nos exercícios de 2007 a 2010, assim como não foram efetuados 

registros contábeis reconhecendo o recebimento desses direitos no patrimônio 

do Estado do Rio de Janeiro, nem, tampouco, o registro do patrimônio que 

deveria ser incorporado. 

 

Na análise do Siafem, também não foram encontradas contas de 

controle para acompanhamento do contrato de concessão e seus termos 

aditivos, que pudessem subsidiar a análise mais detalhada do saldo existente. 

 

Por entender que a ausência dos registros destas valores 

compromete o saldo do ativo permanente, o Corpo Técnico sugeriu Ressalva e 

Determinação quando da conclusão deste relatório. 

 

Entendo que a Ressalva e a Determinação propostas pelo Corpo 

Instrutivo são pertinentes. Deste modo farei constar ambas em meu Voto. 
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Recursos a Receber do Estado 
 

Tabela 88: Recursos a receber do ERJ 

 

Valores em R$1,00 

Títulos 2009
(1)

 2010  

CFT – Permutados 2.104.874.233 1.926.198.404 -8,49% 

Obras paralisadas CIEP – 1º programa 10.022.545 10.022.545 0,00% 

Obras paralisadas CIEP – 2º programa 55.979.565 55.979.565 0,00% 

Decorrentes da concessão  13.932.477 - -100,00% 

Total 2.184.808.820 1.992.200.514 -8,82% 
Fonte: Processo TCE-RJ n.º 105.080-3/11 e  Balancete geral consolidado, doc. TCE-RJ nº 009.114-5/11, volume 2. 
Nota 1: Valores históricos. 
 

 

O exame da conta revela que houve uma diminuição no saldo dos 

recursos a receber do Estado do Rio de Janeiro na ordem de R$192,6 milhões em 

relação ao exercício anterior, devido, principalmente, à transferência dos CFT’s de 

propriedade do RIOPREVIDÊNCIA do longo para o curto prazo. 

 

Quanto aos valores decorrentes de concessão, houve a baixa de 

valores de créditos a receber relativos à outorga da concessão da 

Flumitrens/Supervia, no valor de R$14,0 milhões. 

 

Créditos diversos a receber 
 

Tabela 89: Créditos Diversos a Receber 
 

Valores em R$1,00 

Contas 2009
(1) 

2010  

Fluxo do Fundes - Decreto 808.158.943 1.668.344.466 106,44% 

Royalties do petróleo 2.895.041.734 3.090.972.523 6,77% 

Cotas financeiras a receber 68.554.416 74.517.414 8,70% 

Outros créditos a receber 333.762.074 598.717.955 79,38% 

CFT´s – Permutados (curto 
prazo) - 544.929.867 - 

Indenizações a receber 67.198.514 71.052.842 5,74% 

Créditos com empresas 
estaduais 3.200.809 2.161.704 -32,46% 

Valor registrado em outras contas 90.668.910 71.794.544 -20,82% 

Total 4.266.585.400 6.122.491.315 43,50% 
Fonte: Processo TCE-RJ n.º 105.080-3/11 e  Balancete geral consolidado, doc.TCE-RJ nº 009.114-5/11, 
volume 2. 
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Nota 1: Valores históricos. 

 

Observa-se um acréscimo no saldo da conta de R$1,86 bilhão, 

equivalente a uma variação positiva, em termos nominais, de 43,50% em 

relação ao saldo do exercício anterior. Este aumento deve-se, principalmente, 

ao incremento de 106,44% no saldo relativo ao Fluxo do Fundes que, conforme 

informações da Contadoria, foi ocasionado pelo aumento da liberação de 

créditos para as empresas que compõem a carteira do Fundes (administrada 

pela Investrio). 

 

Outrossim, a conta “Royalties do petróleo” representa 50,49% dos 

créditos diversos a receber do exercício, tendo ocorrido um crescimento no 

saldo dessa conta de 6,77% decorrente da transferência de valores de longo 

para o curto prazo. 

 

Créditos Intragovernamentais  
 

 

Tabela 90: Créditos Intragovernamentais -  2009/2010 

 

Valores em R$1,00 

Contas 2009
(1)

 2010 % 

Repasses previdenciários 141.305.694 120.622.096 -14,64% 

Cessão de servidores 22.948.074 27.425.919 19,51% 

Direitos a receber - 191.991 - 

Créditos a receber oriundos do FDP 552.054.458 192.835.999 -65,07% 

Banco do Estado do Rio de Janeiro - BERJ 64.835.058 105.634.286 62,93% 

Créditos a receber pela compensação - BERJ 274.601.226 289.554.425 5,45% 

Fundo Especial de Administração Fazendária 
– FAF 244.241.754 244.241.755 0,00% 

Total 1.299.986.264 980.506.471 -24,58% 
Fonte: Processo TCE-RJ n.º 105.080-3/11 e  Balancete geral consolidado, doc. TCE-RJ nº 009.114- 5/11, volume 2. 
Nota 1: Valores históricos. 

 

 

Neste grupo de contas nota-se um decréscimo de 14,64% na conta 

repasses previdenciários devido ao aumento dos repasses de contribuições 

patronais ao RIOPREVIDÊNCIA. 
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Nas Cotas de Governo de 2009, o não repasse das contribuições 

patronais ao RIOPREVIDÊNCIA foi objeto de determinação (DETERMINAÇÃO 

nº 6), no sentido de o Estado do Rio de Janeiro providenciasse para que os 

órgãos relacionados naquelas contas regularizassem o repasse das 

contribuições patronais devidas.  

 

Nesse exercício de 2010 o Corpo Instrutivo apurou que ainda 

existem saldos das contribuições patronais que não foram repassadas ao 

RIOPREVIDÊNCIA, num total de R$9.254.080,00 (registros no exercício de 

2010 de valores relativos a exercícios anteriores de contribuições 

previdenciárias patronais não regularizadas) conforme conta contábil 

1.1.2.1.3.01.00 – repasses previdenciários – ativo civil e ativo militar,  

 

Assim, a instrução concluiu pelo cumprimento apenas parcial da 

Determinação, fato que motivou a sugestão de Determinação na conclusão do 

presente relatório. 

 

Farei constar em meu Voto a Determinação proposta pelo Corpo 

Instrutivo. 

 
 

Valores do Estado 
 

Tabela 91: Valores do Estado 2009/2010 
 

Valores em R$1,00 

Contas 2009
(1)

 2010  

Participações societárias 10.965.086.339 10.510.633.280  -4,14% 

Estoques  553.851.437     492.466.472  -11,08% 

Investimentos em regime de execução 
especial 13.144.668    2.826.074  -78,50% 

Investimentos em segmentos imóveis – 
RPPS 292.590.208      360.757.650  23,30% 

Participações em fundos e condomínios 490.130             490.130  0,00% 

Outros investimentos permanentes 2.116.910.327  2.322.380.346  9,71% 

(-) Provisões para perdas prováveis (14.960)            (14.960) 0,00% 

Total 13.942.058.149 13.689.538.992  -1,81% 
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Fonte: Processo TCE-RJ n.º 105.080-3/11 e  Balancete geral consolidado, doc. TCE-RJ nº 009.114- 5/11, volume 2. 
Nota 1: Valores históricos. 

 
O demonstrativo evidencia que no exercício de 2010 houve uma 

redução de R$252,5 milhões na conta, equivalente a um decréscimo de 1,81% 

em relação ao exercício de 2009. A redução se deu basicamente em virtude da 

queda nas Participações Societárias em R$454,4 milhões. 

 
A redução das participações societárias sucedeu em função do 

resultado negativo da equivalência patrimonial da CEDAE, da Central e 

Riotrilhos, cujos registros alcançaram o montante de R$663,9 milhões. 

 
A propósito da apuração do resultado da equivalência patrimonial da 

CEDAE, esta tem por base os dados contidos no SIAFEM, onde estão 

consignados os seguintes valores: 2009 – R$7.051.267 mil (já deduzida a 

provisão para perdas de R$10.0383 mil) e 2010 – R$6.556.650 mil. 

 
Ocorre que o montante registrado no SIAFEM diverge, 

significativamente, daquele que se obtém no último Balanço publicado da 

Companhia (exercício de 2009 – R$4.516.388 mil – obtido no site da empresa, 

http://www.cedae.com.br). 

 
Tal demonstração contábil foi auditada pela empresa de auditoria 

independente PricewaterhouseCoopers, que, em seu parecer, manifestou-se 

 
“... de acordo com os referidos documentos e considera que a 
matéria examinada traduz, com propriedade, a Posição Patrimonial 
da Companhia no Exercício de 2009.” 

 

 

Considerando o patrimônio informado na referida demonstração, o 

resultado da Equivalência Patrimonial deveria ser: 

 

(a) Patrimônio Líquido da CEDAE em 2009 R$ 4.516.388 mil 

(b) Participação do ERJ no patrimônio da CEDAE (em %) 99,99970% 

Investimento do ERJ pelo método da Equivalência Patrimonial (a × b) R$ 4.516.374 mil 

 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 922 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 

Desta forma, entre o registro da participação do Estado no 

patrimônio da CEDAE, indicado no SIAFEM (R$7.051.267 mil) e o montante 

apurado por equivalência patrimonial a partir do Balanço Patrimonial publicado 

e auditado da empresa (R$4.516.374), há uma diferença de R$2.534.893 mil, 

que deve ser objeto de verificação e adoção de medidas cabíveis pela 

Contadoria Geral do Estado. Constará, assim, na conclusão de meu voto, 

Determinação com este intento. 

 

 

 
2.3.2 - Passivo – Obrigações da Administração 

 

 

As contas que compõem o Passivo do Estado foram examinadas 

detalhadamente no relatório do Corpo Instrutivo, nos itens 4.2.2 – Passivo 

Financeiro e 4.2.5 – Passivo Permanente. A seguir destacam-se, nos subitens 

que seguem, as questões mais relevantes.  

 

 

2.3.2.1 – Passivo Financeiro 

 

 

De acordo com o Balanço Patrimonial apresentado no doc. TCE-RJ 

nº 009.098-5/11, anexo ao presente processo, o Passivo Financeiro, ou Dívida 

Flutuante, totalizou em 2010 R$4,2 bilhões. Desse total, 3,6 bilhões (ou 85,7%) 

correspondem ao Passivo Financeiro do Poder Executivo Estadual. 

 

O Passivo Financeiro Consolidado pode ser assim demonstrado: 
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Tabela 92: Passivo financeiro (dívida flutuante) 

 
Valores em R$1,00 

Contas 2009 2010 ∆% 

Depósitos 926.921.918 983.908.799 6,2% 

Obrigações em circulação 5.249.191.661 3.222.091.863 -38,6% 

Total 6.176.103.579 4.206.000.662 -31,9% 

 

 

Depósitos  
 

A conta Depósitos, que inclui Consignações e Depósitos de Diversas 

Origens, pode ser assim demonstrada: 

 

Tabela 93: Depósitos 

 
Valores em R$1,00 

Depósitos 
Saldo em 

31.12.2009
(1)

 
Inscrição Pagamentos Baixas 

Saldo em 
31.12.2010 

Consignações 635.423.109 4.822.792.809 4.787.256.436 877.909 670.081.573 

Depósitos de diversas 
origens 

291.498.807 1.284.399.947 1.214.759.690 47.311.840 313.827.226 

Total 926.921.918 6.107.192.757 6.002.016.126 48.189.749 983.908.799 

Fonte: Balanço Patrimonial – consolidado, doc. TCE-RJ nº 009.098-5/11, Volume 2. 
 

 

Quanto à conta relativa às Consignações, o Corpo Instrutivo apurou, 

ao analisar a conta 2.1.1.1.03.02 – RPPS – Servidores Ativos no Siafem, que 

não houve a regularização do repasse de parte das contribuições patronais de 

diversos órgãos, bem como constatou que houve registros, no exercício de 

2010, de valores relativos a exercícios anteriores de contribuições 

previdenciárias retidas dos servidores ativos não regularizadas num montante 

de R$2.958.074,83, havendo, assim, um cumprimento apenas parcial da 

Determinação nº 7, exarada nas Contas de 2009, verbis: 
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DETERMINAÇÃO Nº 07 

Providenciar para que os órgãos a seguir relacionados procedam à 
regularização dos repasses das contribuições previdenciárias retidas 
dos servidores ativos, referentes a exercícios pretéritos, no total de 
R$13.143.452,98, devidas ao RIOPREVIDÊNCIA, conforme registro 
na conta contábil 2.1.1.1.1.03.02 – RPPS – Servidores Ativos.” 

 

Além disso, o relatório do Corpo Instrutivo aponta que ainda não 

houve a regularização do repasse das consignações relativas a exercícios 

anteriores a 2005, em descumprimento à Determinação nº 19 das Contas de 

2009, ensejando Determinação em seu relatório (verbis): 

 

DETERMINAÇÃO Nº 19 

Regularizar o repasse a terceiros dos valores retidos concernentes a 
exercícios anteriores, a título de consignações, em especial as 
obrigações ainda registradas na Contabilidade do Estado do Rio de 
Janeiro em relação ao IASERJ. 

 

Incluirei em meu Voto a Determinação sugerida pelo Corpo 

Instrutivo, considerando sua pertinência. 

 

Obrigações em circulação 
 

 

As obrigações em circulação, que corresponderam a 76,61% do 

Passivo Financeiro em 2010, apresentaram a seguinte composição: 

 

Tabela 94: Obrigações em circulação (contábil) 

Valores em R$1,00 

Obrigações em circulação 2009
(1)

 2010  

Restos a pagar Inscritos e não Inscritos  3.125.002.235 2.965.803.158 -5,1% 

Serviço da dívida a pagar 239.993 99.956 -58,4% 

Credores entidades e agentes 21.565.574 25.711.392 19,2% 

Sentenças judiciais 2.102.373.859 230.477.357 -89,0% 

Total 5.249.181.661 3.222.091.863 -38,6% 
Fonte: Balanço Patrimonial - Consolidado, doc. TCE-RJ nº 009.114-5/11, Volume 2. 
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Do exame da tabela, destacam-se a participação percentual dos 

Restos a Pagar (92,05%) no total das Obrigações em Circulação, bem como a 

expressiva redução do saldo da conta Sentenças Judiciais (R$1,9 bilhão ou 

89,04%), que foi reclassificada para o passivo permanente em função do 

regime especial, instituído pela EC nº 62/09.  

 

Restos a pagar - RP 
 

 

No exercício de 2010, foi inscrito em restos a pagar o montante de 

R$2,5 bilhões, assim demonstrado: 

 

Tabela 95: Restos a Pagar Inscritos em 2010 (contábil) 

 

Valores em R$1,00 

Poder/Órgão Processados Não Processados Total Inscrito 

Poder Executivo 2.009.905.733 198.137.001 2.208.042.734 

Poder Legislativo – ALERJ 27.101.428 895.943 27.997.371 

Tribunal de Contas 21.646.652 7.683.302 29.329.954 

Poder Judiciário 123.727.768 132.718.162 256.445.930 

Ministério Público 7.715.158 15.179.160 22.894.318 

Total 2.190.096.739 354.613.568 2.544.710.307 
Fonte: Demonstração de execução dos restos a pagar, doc. TCE-RJ nº 009.098-5/11, Volume 2. 

 

 

Do total dos restos a pagar inscritos no exercício, 86,06% foram 

processados e 91,77% destes estão concentrados no Poder Executivo. 

 

Quanto aos não processados, observa-se que perfazem 14,21% do 

total inscrito no exercício e concentram-se, também, no Poder Executivo. 
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Quanto ao estoque dos RP de exercícios anteriores ao final de 2010, 

totalizaram R$421,1 milhões conforme demonstrado a seguir. Dos R$415,2 

milhões em cancelamentos, R$155,5 milhões referem-se a Restos a Pagar 

Processados de diversos exercícios financeiros anteriores a 2010: 

 

Tabela 96: Movimentação dos RP 

 
Valores em R$1,00 

Movimentação do exercício  Restos a Pagar 

Saldo em 31.12.2009 3.125.002.235 

Pagamento 2.328.287.998 

Cancelamento 415.169.816 

Transf/Recl. -39.548.430 

Saldo em 31.12.2010 421.092.851 
Fonte: Demonstrativo do estoque dos restos a pagar por poder e tipo de 
administração exercícios anteriores, doc. TCE-RJ nº 009.098-5/11, Volume 2; 
SIG. 

 

O relatório do Corpo Técnico informa que, do montante de R$354,6 

milhões referente a Restos a Pagar não Processados inscritos no exercício de 

2010, R$162,2 milhões (45,74%) foram cancelados em 2011, sendo que esses 

cancelamentos atingiram quase a totalidade dos RPNP nas funções Legislativa 

e Desporto e Lazer. Além disso, 60% dos RPNP inscritos na função educação 

foram cancelados. 

 
Sentenças judiciais 

 
 
O montante das Sentenças Judiciais ao final de 2010 foi de 

R$230,5 milhões, sendo composto da seguinte forma: 

 

Tabela 97: Sentenças judiciais (contábil) 

 
Valores em R$1,00 

Contas 2009
(1)

 2010 ∆% 

Precatórios TJ 2.000.716.476 192.655.573 -90,37% 

Precatórios TRT 36.800.161 920.302 -97,50% 

Sentenças Judiciais  64.857.221 36.901.481 -43,10% 

Total 2.102.373.858 230.477.356 -89,04% 
Fonte: Balancete geral consolidado do estado - doc. TCE-RJ nº 009.114-5/11. 
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Observa-se que o saldo da conta em exame sofreu uma diminuição 

de 89,04% em relação ao saldo do exercício anterior. Tal fato deve-se aos 

efeitos da EC nº 62/09, que instituiu o regime especial de pagamentos dos 

precatórios, o qual alterou o art. 100 da CRFB/88 e acrescentou o art. 97 ao 

ADCT desse diploma legal. 

 

Em razão do disposto no citado art. 97 do ADCT da CRFB/88, foi 

criada a prerrogativa para os entes da federação de quitar os precatórios 

vencidos em regime especial de até 15 anos. Com tal base legal, o Estado do 

Rio de Janeiro transferiu uma parcela significativa dos recursos da conta do 

passivo financeiro para o passivo permanente. 

 

Para tanto foi criada a conta regime especial – precatórios 

(2.2.1.1.0.00.00) no Passivo Permanente, que apresentou saldo ao final do 

exercício de R$3,8 bilhões, conforme detalhado pelo Corpo Instrutivo no tópico 

4.2.5.1 de seu relatório. Em relação às transferências ocorridas entre os 

sistemas financeiro e patrimonial, destaca-se que o seu montante total foi de 

R$1,9 bilhão, o que equivale a 87,07% em relação ao saldo anterior acrescido 

da inscrição do exercício  

(R$2,2 bilhões). 

A movimentação da conta Sentenças Judiciais pode ser assim 

demonstrada: 

Tabela 98: Movimento do exercício 

 

Valores em R$1,00 

Saldo do exercício 
anterior 

Movimento do exercício 

Saldo em 
31.12.10 

Inscrição Baixa 
Cancelamento 

(por 
Reclassificação) 

2.102.373.858 79.982.404 51.621.993 1.900.256.912 230.477.356 

Fonte: demonstrativo da dívida flutuante - doc. TCE-RJ nº 008.089-0/09. 
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A movimentação dos precatórios judiciais também foi avaliada no 

tópico 5.5.3 deste relatório. 

 

 

2.3.2.2 – Passivo Permanente 

 

 

Em 2010, ao Passivo Permanente que era composto pelos 

subgrupos “Dívida Fundada Interna”, “Dívida Fundada Externa” e “Outras 

Obrigações”, foram agregados outros dois subgrupos: Precatórios em Regime 

Especial e Sentenças Judiciais e Precatórios, ambos oriundos do Passivo 

Financeiro. 

 

Assim, em 31.12.2010, saldo do Passivo Permanente foi assim 

composto: 

 

Tabela 99: Passivo Permanente 

Valores em R$ 

Contas 
2009

1 

(R$) 
2010 
(R$) 

Δ% 
Participação 

 % 

Regime Especial de 
Precatórios - 3.781.728.504 - 1,99% 
Precatórios e Sentenças 
Judiciais 1.193.419.960 343.286.018 -71,24- 0,18% 

Dívida Fundada Interna 50.269.862.278 55.825.744.968 11,05 29,42% 

Dívida Fundada Externa 1.321.334.965 1.997.669.053 51,19 1,05% 

Outras Obrigações 121.374.909.211 127.797.922.140 5,29 67,35% 

TOTAL 174.159.526.414 189.746.350.683 4,59 100,00% 
Fonte: balanço patrimonial - Administração Direta e Indireta - doc. TCE-RJ nº 009.098-5/11 e Relatório da CGE. 

 

 

Do total de R$189,7 bilhões em 2010, o Poder Executivo contribuiu 

com R$187,5 bilhões, ou seja, foi responsável por 98,8% do total do Passivo 

Permanente. 

 

A seguir, demonstra-se a movimentação das principais contas que 

compõem os subgrupos acima, assim como a origem dos respectivos saldos. 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 929 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 

Regime especial – Precatórios 
 

Mais detalhes sobre o Regime Especial de pagamento de 

precatórios, introduzido por intermédio da EC nº 62, de 9 de dezembro de 

2009, são apresentados no Tópico 3.1.4.  

 

Por intermédio da Nota Técnica 001/2010, a Contadoria Geral do 

Estado informa que “o saldo das obrigações a pagar referentes a precatórios 

devem ser reclassificados, considerando a fila única instituída pela Emenda 

Constitucional nº 62 e aos valores registrados no SIAFEM/RJ.” Em razão disso, 

foi transferido do passivo financeiro para o passivo permanente o valor de 

R$3.781.728.504, conforme a seguir demonstrado: 

 

Tabela 100: Regime Especial - Precatórios 

Valores em R$ 

Contas 2009
1 

2010 

Precatórios TJ - Pessoal - 1.563.760.949 

Precatórios TJ - Fornecedores e Credores - 933.317.702 

Precatórios TRT - Pessoal - 39.067.359 

Atualização Monetária - 1.245.582.494 

Total - 3.781.728.504 

Fonte: SIAFEM 
 

 

 

Precatórios e Sentenças Judiciais a Pagar  
 

 

Essa conta, que figurava em obrigações em circulação no balanço 

patrimonial de 2009, foi transferida pela o grupo precatórios e sentenças 

Judiciais em 2010. Nela registram-se os valores das sentenças judiciais contra 

órgãos, entidades e empresas estaduais já transitadas em julgado, e 

encaminhadas à antiga Secretaria de Estado de Controle e Gestão para 

inclusão no orçamento, totalizando R$343,3 milhões. 
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Tabela 101: Precatórios e Sentenças Judiciais 

 
Valores em R$ 

Contas 2010 

Precatórios TJ (Credores e Fornecedores)               1.988.162  

Outras Sentenças (Credores e Fornecedores)                 265.965  

Precatórios TJ (Pessoal)                   55.588  

Precatórios TRT (Pessoal)                 183.926  

Outras Sentenças (Pessoal)           340.792.377  

Atualização Monetária - 

Total           343.286.018  

Fonte: SIAFEM 
 

 

 

Dívida Fundada Interna 
 

 

Serão demonstrados a seguir os valores da dívida fundada interna 

que compõem o saldo do balanço patrimonial: 

 

Tabela 102: Dívida Fundada Interna 

 

Valores em R$ 

Contas 2009 2010 Δ%  

Por contratos 49.822.251.083 53.822.459.229 8,03% 

Outras operações de créditos - 1.438.095.477 - 

Principal do financiamento 3.127.166 - - 

Forn/credores c/ contrato de 
parcelamento - 3.959.561 - 

Empréstimo BNH/CEF 328.811 288.932 -12,13% 

Parcelamento de dívidas – PAES 2.435.387 2.435.387   

INSS - termo de parcelamento 101.993.074 77.682.159 -23,84% 

Parcelamento de dívida – PASEP 315.784.839 293.112.133 -7,18% 
Parcelamento de dívida - previdência 
privada - L.P. 16.353.894 133.015.983 713,36% 

Obrigações Sociais e Fiscais 2.288.228 49.382.286 2058,10% 

Parcelamento PGFN/SRF - L.P. 5.299.796 4.604.646 -13,12% 
Forn/credores c/ contratos de 
parcelamento - 709.176  

TOTAL 50.269.862.278 55.825.744.968 11,05% 

Fonte: SIAFEM 
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Do demonstrativo apresentado, observa-se que em 2010 houve um 

aumento da dívida fundada interna, em termos nominais, de 11,05% em 

relação ao exercício de 2009. Além disso, verifica-se que os maiores 

acréscimos, em termos monetários, ocorreram nas contas credores por 

contratos e outras operações de crédito, cujos saldos aumentaram em R$4,0 

bilhões e R$1,4 bilhão, respectivamente. 

 

 

Dívida Fundada Externa 
 

 

O saldo desse grupo e das contas que o compuseram pode ser 

assim evidenciado: 

 

Tabela 103: Dívida Fundada Externa 

Valores em R$ 

Fonte: SIAFEM 

 

A Dívida Fundada externa, no exercício de 2010, sofreu uma variação 

positiva acarretada pelo aumento do saldo da conta de contratos em dólar norte 

americano. Esse aumento foi gerado principalmente pela assunção de dívida no 

valor de R$878,8 milhões, decorrente de contrato firmado com o BIRD para a 

consecução do Programa de Desenvolvimento Econômico, Social e de 

Sustentabilidade Fiscal do Estado do Rio de Janeiro – Prodesf, conforme se 

constata às fl. 13 do Doc. 4.943-9/11 (demonstrativo da dívida fundada externa). 

Contas 2009 2010 % 

Título de débitos em libra esterlina 409.110 374.857 -8,37% 

Títulos de débitos em dólar norte americano 2.278.157 2.180.029 -4,31% 

Contratos em dólar americano 1.014.746.546 1.595.647.621 57,25% 

Contratos em iene japonês 303.901.151 261.491.850 -13,95% 

Contratos Banco Itaú - 72.345.214 - 

Contratos Banco do Brasil - 65.629.482 - 

TOTAL 1.321.334.965 1.997.669.053 51,19% 
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Por outro lado, esta e as demais contas sofreram um decréscimo 

decorrente dos resgates e amortizações, assim como pela desvalorização das 

moedas indexadoras, conforme descrito detalhadamente no tópico “5.6.1.1.3 – 

Dívida Fundada Externa” do Relatório do Corpo Instrutivo. 

 

Outras obrigações 
 

Este grupo, no exercício de 2010, apresentou a seguinte 

composição: 

 

Tabela 104: Contrato -  Outras obrigações (contábil) 

 

R$ 

Contas 2009 2010 Δ%  

Provisões fiscais e trabalhistas 1.110.855.090 1.220.609.532 9,9% 

Provisões matemáticas previdenciárias 104.042.288.125 110.593.937.993 6,3% 

Outras Obrigações 15.183.351.292 14.416.377.924 -5,1% 
Despesas de exercícios anteriores - a 
executar 

                           
590.045.084  488.389.707 -17,2% 

Dividendos a distribuir 1.454.046 - - 

Credores intragovernamentais 335.588 413.829.137 123.214,6% 

Receitas diferidas 446.579.986 664.777.847 48,9% 

TOTAL 121.374.909.211 127.797.922.140 5,3% 

 

 

Do demonstrativo, observa-se uma variação positiva de  

R$6,4 bilhões (5,3%) em relação ao exercício anterior, merecendo destaque o 

aumento do saldo das provisões matemáticas. 

 

 

Provisões matemáticas previdenciárias  
 

 

No subgrupo “Outras Obrigações” as Provisões matemáticas 

previdenciárias representam 86,54% do montante total e registram o total do 

passivo previdenciário. 
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No exercício de 2010, o saldo do grupo atingiu o total de R$110,6 

bilhões, composto da seguinte forma: 

 
Tabela 105: Provisões Matemáticas Previdenciárias 

Valores em R$ 

Fonte: SIAFEM 

 

O Passivo Previdenciário aumentou 6,30% em decorrência da 

reavaliação no cálculo atuarial por força dos dados cadastrais atualizados dos 

participantes vinculados aos demais Poderes e órgãos do Estado do Rio de 

Janeiro. A análise do passivo previdenciário consta do item 5.8 deste Relatório. 

 

Outras Obrigações a Pagar  
 

Em 2010 apresentou um saldo de R$14,4 bilhões, composto da 

seguinte forma: 

 
Tabela 106: Outras Obrigações a Pagar 

Valores em R$ 

Contas 2009 2010 Δ% 

Juros do financiamento 28.359.656 28.293.288 -0,23% 

Obrigações intragovernamentais 1.042.944.353 597.329.964 -42,73% 

Obrigações contratuais 1.117.800.346 2.640.351.842 136,21% 

Outras obrigações a pagar 96.584.990 109.936.327 13,82% 

Valores pendentes a curto prazo 30.641.703 16.003.925 -47,77% 

Fundo de Investimento - 37 - 

Obrigações tributárias a compensar 11.443 9.408 -17,78% 

Outras obrigações - exigíveis a longo prazo 2.667.490.596 3.021.437.555 13,27% 

Cessão de direitos - royalties do petróleo 8.986.746.005 6.837.572.614 -23,91% 

Obras paralisadas – CIEPS 69.427.670 69.427.670 0,00% 

Seguros 41.134.755 41.134.755 0,00% 

Dividas assumidas pelo GERJ 645.686.751 625.539.887 -3,12% 

Obrigações diversas 456.523.025 429.340.652 -5,95% 

TOTAL 15.183.351.292 14.416.377.924 -5,05% 

Fonte: SIAFEM  
Nota 1: Houve redução de R$1.193.419.959,54 no grupo em função da reclassificação da conta Sentenças Judiciais 

para o grupo Precatórios e Sentenças Judiciais. 

 

Contas 20091 2010 % 

Benefícios concedidos 70.565.693.324 78.748.639.862 11,60% 

Benefícios a conceder 35.501.923.578 34.654.974.671 -2,39% 

(-) Reserva a amortizar 2.025.328.777 2.809.676.540 38,73% 

Total 104.042.288.125 110.593.937.993 6,30% 
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De 2009 para 2010 constata-se uma redução de 5,05% no saldo da 

rubrica, originada, principalmente, pela redução da conta cessão de direitos 

royalties do petróleo. 

 

 

Obrigações intragovernamentais 
 

 

O saldo da conta foi, ao final do exercício de 2010, de R$597,3 

milhões, resultante do somatório das rubricas a seguir listadas: 

 

Tabela 107: Obrigações Intragovernamentais 

 
Valores em R$ 

Contas 2009 2010 Δ% 

Credores entidades e agentes F.D.P. 556.992.670 197.773.619  -64,49% 

Obrigações pela compensação Berj 159.743.838 72.820.920 -54,41 

Depósitos judiciais e extrajudiciais L. 10.482 325.645.234 325.645.234  0,00% 

Banco do ERJ 253.497 253.497  0,00% 

Obrigações com empresas estatais 309.115 309.115  0,00% 

Fornecedores e credores a executar intra - 527.579 - 

Total 1.042.944.353 597.329.964 -42,73% 

Fonte: SIAFEM  

 

 

De 2009 para 2010, observa-se uma redução de  

R$358,7 milhões (34,39%) no saldo das Obrigações Intragovernamentais, 

causada principalmente pela diminuição do saldo da conta Credores Entidades 

e Agentes FDP (Fundo da Dívida Pública). Em consulta ao Siafem, verifica-se 

que tal fato se deveu à baixa dos valores do Fundo da Dívida Pública, em 

função do disposto no Decreto  

nº 42.323, de 1º março de 2010, que dispõe sobre medidas de compensação 

dos créditos remanescentes do referido fundo. O referido decreto, no § 1º do 

seu art. 1º, assim estabelece: 
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Art. 1º - Os saldos registrados no SIAFEM/RJ, a favor dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual, decorrentes da 
extinção do Fundo da Dívida Pública, serão compensados pelos 
valores empregados pelo Tesouro Estadual no pagamento de 
despesas desses órgãos e entidades. 

§ 1° - Os valores remanescentes do Fundo da Dívida Pública, 
inscritos como Créditos Oriundos, que foram provenientes da 
aplicação de recurso de Fonte 05, serão empregados na área de 
educação, vedada sua destinação ao pagamento de pessoal. 

 

Observa-se, no texto do diploma legal apresentado, que os valores 

remanescentes do FDP, nas condições especificadas, serão aplicados em 

educação. Em razão disso, acompanhando a sugestão do Corpo Técnico, 

incluirei em meu voto Determinação à Secretaria de Estado de Fazenda, para 

que, por ocasião das contas de gestão atinentes ao exercício de 2011, 

encaminhe demonstrativo dos valores aplicados em educação com recursos 

originários dos valores remanescentes do FDP. 

 

 

Obrigações Contratuais 
 

 

O saldo das obrigações assumidas sob a forma de contratos no 

exercício de 2009 foi de R$2,6 bilhões e apresentou a seguinte composição: 

 

Tabela 108: Obrigações Contratuais 

 

  Valores em R$ 

Contas 2009 2010 Δ% 

Credores de contratos em renegociação 657.737.372,86 694.302.928 5,56% 

Obriagações por convênios recebidos 3.863,54 3.864 0,00% 

Cessão de Direitos - Royalties 460.059.109,90 1.946.045.050 323,00% 

Total 1.117.800.346 2.640.351.842 136,21% 

Fonte: SIAFEM  
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O expressivo aumento da conta Cessão de Direitos – Royalties 

(136,2%) refere-se, basicamente, à transferência de valores registrados na 

conta análoga de longo prazo 224200000, no valor de R$1,5 bilhão, em função 

do disposto na Rotina estabelecida pela SUNOT CGE. Além disso, foi efetuado 

reajustamento do valor de curto prazo no total de R$23,1 milhões. 

 

 

Outras Obrigações  - Exigíveis a Longo Prazo  
 

O saldo do grupo em epígrafe foi assim composto: 

 

Tabela 109: Outras Obrigações Exigíveis a Longo Prazo 

 

Valores em R$ 

Contas 2009 2010 Variação 

Certificados de privatização - CP 96.569.647 100.918.529 4,50% 

Perdas e deságios em investimentos 296.166.289 273.127.902 -7,78% 

Adiantamentos diversos recebidos 119.939 119.939 0,00% 

Credores de contratos em renegociação 1.287.828 1.287.828 0,00% 

Certificados do Tesouro Federal - permutados 2.104.874.233 2.471.128.271 17,40% 

Depósitos de Terceiros – Lei nº 11.429/06 168.233.393 174.615.820 3,79% 

Obrigações c/empresas estatais 239.267 239.267 0,00% 

Total 2.667.490.596 3.021.437.555 13,27% 

Fonte: SIAFEM  

 

 

A conta que mais impactou no resultado do grupo – Certificados do 

Tesouro Federal Permutados – obteve uma variação absoluta de 

R$366,3 milhões, valor referente à atualização dos CFTs, conforme a Notas 

Técnicas do RIOPREVIDÊNCIA (DIN/GOP). Tal variação é comentada no 

tópico 5.8 por ocasião da análise dos ativos do RIOPREVIDÊNCIA. 
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Cessão de Direitos – Royalties do Petróleo  
 

 

Esta conta destina-se ao registro dos valores a transferir à União em 

função do contrato celebrado em 2009, no qual o Estado antecipou parte da 

receita de royalties do petróleo, cedendo o direito de recebimento à União. O 

valor recebido foi dividido em duas parcelas: uma para abatimento do saldo da 

conta gráfica (dívida com a União decorrente da assunção por esta das dívidas 

dos Estados e Distrito Federal, conforme Lei nº 9.496/97), e outra, recebida em 

Certificados do Tesouro Federal (incorporados posteriormente ao patrimônio do 

RIOPREVIDÊNCIA), conforme estabelecido na cláusula primeira do contrato 

celebrado, que neste Tribunal foi protocolado sob o nº 114.063-0/99. 

 

A evolução do saldo de 2009 para 2010 pode ser assim evidenciada: 

 

Tabela 110: Execução da Conta Cessão de Direito de Royalties  

Valores em R$ 

Contas 2009 2010  

Saldo Inicial 10.799.596.200 8.986.746.005 -16,79% 

(-) Transf. para royalties de curto prazo 1.636.336.924 2.952.694.740 80,45% 

(-) Ajustes cambiais 226.779.277 9.858.775 -95,65% 

(+) Atualização monetária 50.266.005 813.380.124 1.518,15% 

Saldo final 8.986.746.005 6.837.572.615 -23,91% 

Fonte: SIAFEM 

 

Observa-se no quadro acima uma redução de R$2,1 bilhões, que 

corresponde a um decréscimo de 23,91% em relação ao exercício anterior. 

 

Segundo informação da CGE, às fls. 257 do presente processo, tal 

redução se deve às transferências para o passivo financeiro, relativas às 

obrigações que irão se realizar no exercício de 2011. 

 

 Obrigações Diversas  
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Em 2010 a conta apresenta o saldo de R$429,3 milhões, que, 

comparado com o do exercício de 2009, R$456,5 milhões, revela uma redução 

de R$27,1 milhões, equivalente a um decréscimo, em termos nominais, de 

5,95%, decorrente de atualizações e baixas do saldo da Conta B, de acordo 

com o estabelecido no oitavo termo aditivo ao contrato de abertura de contas, 

elaboradas nos termos de notas técnicas do RIOPREVIDÊNCIA. 

 

 

2.3.2.3 – Ativo e Passivo Compensados 

 

O Ativo e o Passivo Compensado encontram-se assim distribuídos: 

 

Tabela 111: Ativo e Passivo Compensado 

 
Valores em R$1,00 

Contas 2009 2010 Δ% 

Controle de restos a pagar 3.125.002.235 2.965.803.158 -5,09% 

Responsabilidade p/títulos e 
valores 6.167.891.752 7.044.500.870 14,21% 

Direitos e obrigações 
contratuais 21.990.443.098 27.984.606.549 27,26% 

Concessões/alienações 
serviços públicos 773.548.869 780.997.956 0,96% 

Outros controles 1.775.429.821 2.123.704.497 19,62% 

Disponibilidade financeira 6.703.516.173 6.109.276.223 -8,86% 

Outras compensações 940.349.688 916.216.663 -2,57% 

Direitos constitucionais ou 
legais 1.471.329.593 1.440.304.307 -2,11% 

Controle da dívida ativa 52.867.839 85.326.255 61,40% 

TOTAL 43.000.379.071 49.450.736.479 15,00% 
Fonte: Balanço Patrimonial – consolidado, doc. TCE-RJ nº 009.098-5/11, Volume 2 e  Siafem. 
Nota 1: Valores históricos. 

 

 

 

 

 

 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 939 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

A análise do demonstrativo revela que houve um aumento de 

R$6,5 bilhões, equivalente a um acréscimo de 15% em relação ao exercício 

anterior. 

 

Tal fato ocorreu, principalmente, em virtude do aumento de 

R$7,0 bilhões nos direitos e obrigações contratuais, equivalente ao crescimento 

de 27,26% com relação ao saldo do exercício anterior, que por sua vez foi 

ocasionada pelo acréscimo de R$3,0 bilhões no controle do módulo de 

contratos. 

 

Observa-se, ainda, um crescimento de R$876,6 milhões no saldo da 

conta Responsabilidade por Títulos e Valores, equivalente ao acréscimo de 

14,21% em relação ao exercício anterior, ocorrido, principalmente, em função 

dos aumentos apurados nos saldos das garantias do Estado – avais em 

R$297,8 milhões, dos controles dos repasses efetuados, R$194,6 milhões, das 

cauções em títulos, R$155,5 milhões e do seguro garantia, R$145,1 milhões. 

 

Quanto ao controle da execução dos restos a pagar houve uma 

redução de 5,09% em relação ao exercício anterior, que ocorreu em função do 

total dos pagamentos e baixas ter sido superior ao valor de inscrição dos restos 

a pagar do exercício, se coadunando, desta forma, com o valor apresentado no 

demonstrativo da dívida flutuante apresentado às fl. 55 do documento TCE-RJ 

nº009.098-5/11. 

 

 

2.3.3 – Resultado e Saldo Patrimonial 

 

O Saldo Patrimonial apurado em 2010 representa um Passivo a 

Descoberto de R$94,8 bilhões, que, comparado ao saldo deficitário de 2009, no 

valor de R$92,2 bilhões, equivale a um acréscimo no Passivo Real Descoberto 

de 2,88% (R$2,7 bilhões), assim demonstrado: 
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Tabela 112: Apuração do Saldo Patrimonial 

 

Valores em R$1,00 
 

 

 

 

Tabela 113: Comparativo 2009/2010 do saldo patrimonial 

 

R$1,00 

Títulos 2009
(1)

 2010 Δ% 

ATIVO REAL (A) 88.168.180.624 99.134.570.440 12,44% 

Financeiro 6.938.175.801 6.452.267.844 -7,00% 

Permanente 81.230.004.823 92.682.302.596 14,10% 

PASSIVO REAL (B) 180.335.629.992 193.952.351.345 7,55% 

Financeiro 6.176.103.578 4.206.000.662 -31,90% 

Permanente 174.159.526.414 189.746.350.683 8,95% 

Saldo Patrimonial (C = A - B) -92.167.449.368 -94.817.780.905 2,88% 

Fonte: Balanço Patrimonial – consolidado, doc. TCE-RJ nº 009.098-5/11, Volume 2 e Siafem. 
Nota 1: Valores históricos. 

 

 

A variação do Passivo Permanente foi ocasionada, principalmente, 

pelo aumento das Provisões Matemáticas, na ordem de R$6,6 bilhões, em 

virtude da reavaliação do cálculo atuarial, pelo aumento da Dívida Fundada 

Interna, R$5,6 bilhões, e pelo registro do Regime Especial de Pagamento de 

Precatórios, R$3,8 bilhões. 

 

O Passivo Financeiro apresentou uma redução devido à realização 

de transferências dos precatórios registrados nas sentenças judiciais de curto 
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 Foi apurada uma diferença de R$122,00. Tal fato ocorreu devido ao valor da situação líquida de 2009, demonstrado 
no Demonstrativo das Mutações Patrimoniais, não guardar consonância com o montante demonstrado no Balanço 
Patrimonial de 2009, gerado pelo Siafem. Devido à imaterialidade da diferença apurada a mesma será relevada. 

Saldo Patrimonial 

Situação líquida em 2009
(1) 

-92.167.449.369 

Situação líquida em 2010 -94.817.780.905 

Acréscimo no Passivo Real 
Descoberto 2.650.331.536

34
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prazo para o passivo permanente, no montante de R$1,9 bilhão, em 

decorrência da EC nº 62/09. 

 

Não obstante o exposto, uma análise mais fiel da evolução 

patrimonial se encontra comprometida, haja vista a não fidedignidade do saldo 

das contas bens imóveis e sentenças judiciais, conforme apontado nos tópicos 

4.2.4.1 e 4.2.4.2.1 do Relatório do Corpo Instrutivo. 

 

O saldo patrimonial também pode ser demonstrado da seguinte 

forma: 

 

Tabela 114: Apuração do Saldo Patrimonial 

 

Valores em R$1,00 

Contas 2010 

Patrimônio/capital   (87.364.280.525,00) 

Reservas de capital     5.636.090.499,00  

Reservas de reavaliação          50.574.084,00  

Reservas de lucros          37.709.846,00  

Ajustes de avaliação patrimonial 
         41.236.964,00  

Resultado acumulado   (10.527.539.428,00) 

Total   (92.126.208.562,00) 

Resultado apurado no exercício (DVP) 
   (2.691.572.344,00) 

Saldo patrimonial em 2010 (94.817.780.905,00) 
Fonte: Balancete geral consolidado, doc. TCE-RJ nº 009.114-5/11, volume 5.14. 
Nota 1: Valores históricos. 

 

 

2.3.3.1 - Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidadas 

 

A DVP consolidada, acostada à fl. 39 do doc.  

TCE-RJ nº 009.098-5/11, apresenta resultado do exercício deficitário de R$2,7 

bilhões. O Poder Executivo foi responsável por 85,2% do déficit aferido, 

correspondente a R$2,3 bilhões. 

 

Esse resultado é obtido quando do confronto das Variações Ativas 

com as Passivas, como se demonstra: 
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Tabela 115: Demonstração das Variações Patrimoniais 

 

  Valores em R$ Mil 

Variações Ativas 2009 2010 Δ% 

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 84.797.074 101.103.262 19,23 

  RECEITA ORÇAMENTÁRIA 40.591.094 48.806.071 20,24 

   MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DAS DESPESAS DE CAPITAL 4.091.291 6.518.690 59,33 

  INTERFERÊNCIAS ATIVAS 40.114.689 45.778.501 14,12 

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 84.123.582 41.227.767 -50,99 

  MUTAÇÕES ATIVAS 83.931.416 41.016.678 -51,13 

  RECEITA DE ENTIDADES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 192.166 211.089 9,85 

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 168.920.656 142.331.029 -15,74 

RESULTADO PATRIMONIAL 1.331.362 2.691.572 102,17 

TOTAL  170.252.018 145.022.601 14,82 

 

Variações Passivas 2009 2010 Δ% 

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 82.494.638 96.366.641 16,82 

  DESPESA ORÇAMENTÁRIA 41.382.770 49.028.269 18,48 

   MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL 916.677 1.556.773 69,83 

  INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 40.195.191 45.781.599 13,90 

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 87.757.380 48.655.960 -44,56 

  MUTAÇÕES PASSIVAS 87.757.380 48.655.960 -44,56 

TOTAL 170.252.018 145.022.601 14,82 

Fonte: DVP consolidado, doc. TCE-RJ nº 009.098-5/11 para o exercício de 2010 e comparativo das Variações 
Patrimoniais 2009/2010, às fls. 267. 

 

 

O saldo patrimonial apurado, em ambos os exercícios, apresentou 

um resultado econômico negativo, ou seja, R$1,3 bilhão em 2009, e 

R$2,7 bilhões em 2010. 

 

 

Em 2010 o decréscimo patrimonial ocorreu, principalmente, em 

virtude de elementos que não foram resultantes da execução orçamentária, 

apresentando resultado negativo de R$7,4 bilhões, ao passo que a execução 

orçamentária teve resultado superavitário de  

R$4,7 bilhões. 
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Foi apurada uma diferença de R$41.240.808, se comparado o 

resultado negativo apresentado na DVP de 2010 em relação à variação entre 

os Passivos Reais Descobertos de 2009 para 2010 aferida no Balanço 

Patrimonial. Tal diferença, em conjunto com a diferença de  

R$122,00 apurada no Balanço Patrimonial de 2009, é conciliada a seguir: 

 
 

Tabela 116: Demonstração das Variações Patrimoniais Conciliada 

 

Descrição  R$  

Passivo Real Líquido 2009  92.167.449.369  

Passivo Real Líquido 2010  94.817.780.905  

Variação Patrimonial Negativa no BP (1)    2.650.331.536  

Variação Patrimonial Negativa Apurada na DVP (2)    2.691.572.344  

Diferença (2) - (1) = (3)         41.240.808  

Diferença Apurada no BP de 2009 (4)                   122  

Diferença Apurada nas Mutações Patrimoniais das Empresas Públicas 
(5)        (41.240.930) 

Saldo Ajustado (3) + (4) + (5)                        -  

 

 

2.3.3.2 – Balanço Patrimonial - Poder Executivo 

 

 

O Balanço Patrimonial do Poder Executivo, no exercício de 2010, foi 

apresentado da seguinte forma: 

 

Tabela 117: Balanço Patrimonial do Poder Executivo 

R$1,00 

ATIVO 2009 2010 PASSIVO 2009 2010 

Ativo financeiro 5.968.308.091 5.610.073.032 
Passivo 
financeiro 4.719.897.989 3.618.149.729 

Ativo 
permanente 79.950.304.345 90.932.503.309 

Passivo 
permanente 173.499.042.136 187.464.551.892 

Passivo real 
descoberto 92.300.327.689 94.540.125.280       

Ativo 
compensado 40.782.504.652 46.953.391.240 

Passivo 
compensado 40.782.504.652 46.953.391.240 

TOTAL 219.001.444.777 238.036.092.861 TOTAL 219.001.444.777 238.036.092.861 

Fonte: balanço patrimonial - doc. TCE-RJ nº 009.098-5/11, Contas 2009 Proc. TCE-RJ nº 105.901-9/10. 
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A análise do demonstrativo permite inferir que houve aumento do 

Passivo Real Descoberto da ordem de R$2,2 bilhões, equivalente a um 

acréscimo de 2,43% em relação ao exercício anterior, ocorrido, principalmente, 

em função da atualização das provisões matemáticas do RIOPREVIDÊNCIA. 

 
 

Passivo Financeiro do Poder Executivo 
 
 
O passivo financeiro do Poder Executivo pode ser demonstrado da 

seguinte forma: 

 

Tabela 118: Passivo Financeiro do Poder Executivo 

R$1,00 
 

 

 

Fonte: balanço patrimonial - doc. TCE-RJ nº 009.098-5/11, Contas de 2009 Proc. TCE-RJ nº 105.901-
9/10. 

 

 

Os restos a pagar representam 72,39% do passivo financeiro do 

Poder Executivo. 

A principal variação do Passivo Financeiro do Poder Executivo, 

referente ao exercício de 2010, ocorreu na conta Sentenças Judiciais, com 

redução de R$920,9 milhões, tendo em vista a transferência de parte desta 

dívida do Passivo Financeiro para o Passivo Permanente, conforme comentado 

nos tópicos 4.2.2.1 e 4.2.2.2.4 do Relatório do Corpo Instrutivo. 

Passivo Financeiro 2009 2010 

Depósitos 855.523.453 905.635.971 

   Consignações 569.707.854 599.040.442 

   Depósitos de diversas origens 285.815.599 306.595.529 

Obrigações em circulação 3.864.374.535 2.712.513.758 

  Obrigações do Exercício 0 2.693.554 

  Restos a pagar 2.856.832.519 2.619.219.824 

  Serviço da dívida a pagar 239.993 99.956 

  Credores - entidades e agentes 21.565.573 25.711.392 

   Sentenças judiciais 985.736.450 64.789.032 

TOTAL 4.719.897.989 3.618.149.729 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 945 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

Também houve significativa redução dos Restos a Pagar, da ordem 

de R$237,6 milhões. 

 

Passivo Permanente do Poder Executivo 
 

O Passivo Permanente foi composto da seguinte forma: 

 

Tabela 119: Passivo permanente do Poder Executivo 

R$1,00 

Contas 2009 2010  

Dívida fundada interna 50.269.862.278 55.825.744.968 11,1% 

Dívida fundada externa 1.321.334.965 1.997.669.052 51,2% 

Regime Especial precatórios - 1.514.101.443 - 
Precatórios e Sentenças 
Judiciais   343.286.017,60 - 

Outras obrigações 121.907.844.894 127.783.750.411 4,8% 

TOTAL 173.499.042.137 187.464.551.892 8,0% 
Fonte: balanço patrimonial - doc. TCE-RJ nº 009.098-5/11. 

 

A variação de 8,0% em relação ao exercício anterior se deu, 

principalmente, pelo aumento da Dívida Fundada Interna, acréscimo de 

R$ 50,3 bilhões de 2009 para R$55,9 bilhões em 2010, conjugada à expansão 

de outras obrigações entre os exercícios mencionados, de  

R$121,9 bilhões para R$127,8 bilhões. 

 

2.3.3.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Poder Executivo 

 

 

A demonstração das Variações Patrimoniais do Poder Executivo, 

acostada às fl. 47 do doc. TCE-RJ nº 9.098-5/11, apresenta um resultado do 

exercício deficitário de R$2,3 bilhões. 
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Tabela 120: Passivo permanente do Poder Executivo 

 

VARIAÇÕES ATIVAS 2010 

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 98.159.897.016 

INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA 40.480.082.816 

RESULTADO PATRIMONIAL 2.281.038.519 

TOTAL GERAL 140.921.018.351 

  

  

VARIAÇÕES PASSIVAS 2010 

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 93.658.518.060 

INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA 47.262.500.291 

TOTAL GERAL 140.921.018.351 

Fonte: DVP do Poder Executivo, doc. TCE-RJ nº 9.098-5/11 

 

 

 

O resultado patrimonial negativo se deu em virtude de elementos 

que não foram resultantes da execução orçamentária, mormente quanto à 

baixa de bens, direitos e valores financeiros, no montante de 

R$15.575.477.862, principalmente no que tange aos registros dos precatórios 

do regime especial, baixa da conta royalties de petróleo e ajuste das provisões 

matemáticas do RPPS. 

 

 

 

 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 947 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 

 
2.3.4 - Dívida Ativa 

 

 

No tópico 3.5 do Relatório das Contas de Governo do Estado do Rio 

de Janeiro, exercício findo em 31.12.2010, o Corpo Instrutivo elaborou 

detalhado exame da Dívida Ativa estadual. A seguir, em face de sua 

relevância, o estudo efetuado pela CAD é transcrito, in verbis: 

  

“3.5 – GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA 
 

A dívida ativa, conforme definição do Manual de Procedimentos da 
Dívida Ativa aplicado à União, estados, Distrito Federal e municípios, 
da Secretaria do Tesouro Nacional

35
, constitui um conjunto de direitos 

ou créditos em favor da Fazenda Pública, com prazos estabelecidos na 
legislação pertinente, vencidos e não pagos pelos devedores. A LF nº 
4.320/64, em seu artigo 39, §2º, classifica os créditos inscritos em duas 
categorias: dívida ativa tributária e dívida ativa não tributária. 

A inscrição em dívida ativa constitui ato de controle administrativo da 
legalidade, sendo feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e 
a certeza dos créditos. A cobrança, por sua vez, é atribuída por lei à 
União, estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias, 
tudo nos termos do artigo 2º da LF nº 6.830/80 (Lei de Execução 
Fiscal). 

No ERJ, tanto a inscrição quanto a cobrança judicial e extrajudicial 
da dívida ativa competem à Procuradoria Geral do Estado (PGE), 
como estabelecem os artigos 176, §6º, da CE e 194, §1º, do DL nº 
05/75 (Código Tributário Estadual).  

A PGE, por sua vez, realiza a gestão da dívida ativa por meio de sua 
unidade especializada, a Procuradoria da Dívida Ativa (PG-5). Dessa 
forma, as CG em exame estão acompanhadas de relatórios 
elaborados pela PG-5, os quais apresentam dados do Estoque da 
Dívida Ativa Estadual relativos ao exercício de 2010 e   encontram-se 
acostados no doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11.  

No demonstrativo “Estoque da Dívida Ativa – Total Geral” é 
apresentada a posição dos créditos tributários e não tributários 
inscritos, arrecadados, remidos e cancelados no período, bem como 
dos ajustes e acréscimos moratórios ocorridos, acompanhados de 
informações adicionais, conforme quadro a seguir, que evidencia um 
estoque final de R$37.757.343.892,15 no exercício de 2010: 

                                                 
35 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Dívida ativa: manual de procedimentos: aplicado à 
União e aos estados, Distrito Federal e municípios / Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. – 1. ed. – 
Brasília : Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação-Geral de Contabilidade, 2004. Disponível em:  
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/gfm/manuais/Manual_Divida1.pdf>. Acesso em: 06.04.10. 

 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/gfm/manuais/Manual_Divida1.pdf
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Estoque da Dívida Ativa – Total Geral 

QUANTIDADE

Principal: 14.149.240.271,78

Multa: 3.820.835.556,00

Total: 17.970.075.827,78

Principal: 1.292.467.328,52

Multa: 368.419.884,71

Total: 1.660.887.213,23

Principal: 72.168.134,30

Multa: 14.589.853,31

Total: 86.757.987,61

Principal: 16.280.968.419,63

Multa: 4.203.845.294,02

Total: 20.484.813.713,65

Principal: 273.668.328,46

Multa: 41.238.439,70

Total: 314.906.768,16

Principal: 684.442.690,53

Multa: 106.832.248,08

Total: 791.274.938,61

Principal: 632.131.361,55

Multa: 39.002.309,03

Total: 671.133.670,58

Principal: 14.690.726.039,09

Multa: 4.016.772.297,21

Total: 18.707.498.336,30

37.757.343.892,15
SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO

(em reais)

1.119.411
SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO

 I = (E-F-G-H)

1.167.072

D
E

D
U

Ç
Õ

E
S

1

8.700

38.960

SUBTOTAL

E = (A+B+C+D) 

REMIDOS

(F)

CANCELADOS

(G)

INGRESSOS APROPRIADOS

(H)

V
A

R
IA

Ç
Õ

E
S

 N
O

 

P
E

R
ÍO

D
O

17.249

23

INSCRITOS

(B)

AJUSTES

(C)

1.149.620
SALDO EM 31/12/2009

(A)

Fonte: Documento TCE-RJ nº 3.392-7/11, fl. 14.

Obs.:  O DE n.º 27.518, de 28 de novembro de 2000, instituiu a Unidade Fiscal de Referência do Estado do Rio de Janeiro - Ufir-RJ - para a 

qual deverão ser convertidos todos os valores expressos na legislação estadual em Ufir (extinta, a partir de 27.10.00, pela MP nº 1.973-67, 

de 26 de outubro de 2000). Para o exercício de 2010: Ufir-RJ = R$2,0183, conforme Resolução Sefaz nº 265, de 23 de dezembro de 2009.

Período de Referência: 01/01/2010 ATÉ 31/12/2010

POSIÇÃO DO ESTOQUE DA DÍVIDA
ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA (VALORES TOTAIS)

VALOR EM UFIR

ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS

(D)
767.092.685,03

 

Com base nos valores indicados pela PG-5, foi formulado o quadro 
abaixo, que coteja os quantitativos e montantes históricos, em Ufir-
RJ, para créditos inscritos, cancelados, arrecadados e em estoque: 
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ANO

INSCRITOS (1)

Quantidade

Valor em Ufir-RJ

CANCELADOS (1)

Quantidade

Valor em Ufir-RJ

ARRECADADOS

Quantidade

Valor em Ufir-RJ

SALDO FINAL

Quantidade

Valor em Ufir-RJ

Variação do saldo em 

relação ao período 

anterior

180.360 437 1.092 275.614 184,74%

1.035.432.019,44 126.011.926,84 24.408.498,85 8.582.894.316,92 13,02%

20.358 170.436 5.526 117.397 (2) -57,41%

1.128.009.931,99 93.522.882,89 70.555.940,19   9.722.358.608,54 (2) 13,28%

24.048 36.847 1.824 102.774 -12,46%

1.472.654.297,05 139.780.024,86 56.035.890,59 10.999.196.990,14 13,13%

738.519 864 1.689 838.740 716,10%

1.986.771.866,95 339.869.989,12 65.892.022,43 12.746.997.214,31 15,89%

276.665 2.226 116.298 996.881 18,85%

1.645.162.890,67 467.245.963,75 49.991.674,37 13.874.922.466,86 8,85%

109.254 4.754 97.166 1.004.215 0,74%

2.389.555.469,87 441.195.725,93 63.208.835,77 15.760.073.375,03 13,59%

177.993 3.074 29.514 1.149.620 14,47%

3.876.400.305,30 1.435.606.461,59 230.791.390,96 17.970.075.827,78 14,02%

17.452 8.701 38.960 1.119.411 -2,63%

2.514.737.885,87 1.106.181.706,77 671.133.670,58 18.707.498.336,30 4,10%

2003

2004

2005

2006

Fontes: processo TCE-RJ nº 103.111-3/07 – CG referentes ao exercício de 2006 – para os exercícios de 2003 a 2006. Processo TCE-RJ nº 102.778-2/08

– para o exercício de 2007. Processo TCE-RJ nº 103.123-0/09 – para o exercício de 2008. Processo TCE-RJ nº 105.901-9/10 - para o exercício de 2009.

Documento TCE-RJ nº 3.392-7/11 - para o exercício de 2010.

Obs.: (1) Para se atingir o montante dos valores cancelados, foram acrescidos os valores remidos no período, assim como os valores ajustados e os

acréscimos moratórios foram adicionados ao montante dos valores inscritos; (2) valor correspondente ao saldo inicial de 2005 em razão da divergência

apurada entre este e o saldo final de 2004.

2007

2008

2009

2010

 

3.5.1 – Variações positivas no estoque da dívida ativa 
 
De acordo com os demonstrativos apresentados, o valor das 

inscrições realizadas em 2010, adicionado aos ajustes e acréscimos 
moratórios, decresceu em relação ao exercício precedente (-
35,13%), interrompendo, como ocorreu em 2007, a trajetória 
ascendente anterior, conforme ilustra o gráfico a seguir: 

Fonte: processo TCE-RJ nº 105.901-9/10 – para os exercícios de 2003 a 2009; doc. TCE-RJ nº 

3.392-7/11.

Dívida Ativa do ERJ - Variações positivas em UFIR-RJ
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É interessante observar que a queda nas variações positivas do 
estoque, em 2010, foi influenciada pelo declínio das inscrições, cujo 
valor foi 26,53% inferior ao observado no ano precedente. Os ajustes 
também sofreram decréscimo importante (90,33%), enquanto os 
acréscimos moratórios, por sua vez, mantiveram o expressivo 
patamar inaugurado em 2009: 
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Variações positivas no estoque da dívida ativa estadual 

Valores em Ufir-RJ

2007 2008 2009 2010

Inscrito 1.418.208.063,70 2.153.441.278,64 2.260.652.799,48 1.660.887.213,23

Ajustes 53.525.429,63 54.786.136,81 897.029.366,42 86.757.987,61

Acréscimos moratórios 173.429.397,34 181.328.054,42 718.718.139,40 767.092.685,03

Total 1.645.162.890,67 2.389.555.469,87 3.876.400.305,30 2.514.737.885,87
Fonte: processo TCE-RJ nº 105.901-9/10 - para os exercícios de 2007 a 2009; doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11, para o exercício de 2010.

 

Os ajustes, segundo observações formuladas pela PG-5, fl. 05 do doc. 
TCE-RJ nº 3.392-7/11, são promovidos nos registros da dívida ativa nas 
seguintes situações: 

 
Atualizações efetuadas no período demonstrado, referentes ao saldo 

apresentado no período anterior; 
Restaurações de certidões canceladas em exercícios anteriores; 
Ajustes de diferenças do pagamento a maior; 
Mudanças de critérios que levam a novos valores diferentes dos valores 

apresentados em exercícios anteriores. 

 
3.5.2 – Deduções no estoque da dívida ativa 

As deduções efetuadas no estoque da dívida ativa estadual, conforme 

nomenclatura adotada no demonstrativo acostado à fl. 14 do doc. TCE-RJ nº 

3.392-7/11, compreendem três tipos de operações: remissões, 

cancelamentos e ingressos apropriados.  

O exame das deduções revela algumas deficiências nos registros oriundos 

do Sistema da Dívida Ativa Estadual, especialmente no que se refere aos 

montantes arrecadados e aos cancelamentos. Como será demonstrado, 

além da falta de clareza quanto a certas informações relevantes, alguns 

valores veiculados pela PGE apresentam imprecisões. 

Os ingressos em dívida ativa abrangem diferentes categorias, totalizando, 

no exercício de 2010, um montante de cerca de 670 milhões de Ufir-RJ. A 

maior parte das apropriações (cerca de 475 milhões de Ufir-RJ) resultou da 

arrecadação direta de valores inscritos, seguida das apropriações 

relacionadas à compensação com precatórios judiciais pendentes de 

pagamento e extraídos contra o ERJ, segundo previsão do artigo 10 da LE 

nº 5.647, de 18.01.10.  

A fim de buscar maior elucidação quanto às parcelas integrantes do 

montante ingressado, foi formulado o quadro abaixo, com base 

principalmente nas informações prestadas pela Procuradoria no doc. TCE-

RJ nº 3.392-7/11. Cumpre salientar, contudo, que alguns valores indicados 

pela PG-5 em reais não correspondem ao montante original registrado em 

Ufir-RJ, caso se tome como base o valor publicado pela Resolução Sefaz 

nº 265, de 23.12.09, para a UFIR-RJ (R$2,0183). O quadro evidencia, 

adicionalmente, que uma pequena parte dos ingressos apontados pela PG-5 

não apresenta classificação quanto à sua origem: 
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Composição dos ingressos apropriados à dívida ativa em 2010 

 

Valor

em UFIR-RJ

Valor em Reais  para

Ufir-RJ = R$2,0183

Valor

em Reais (PGE)

A 474.810.612,06 (1) 958.310.258,32 958.311.328,72 (7)

Compensação com precatórios 195.914.086,23 (2) 395.413.400,24 395.413.400,68 (8)

Adjudicação de bens 223.059,01 (3) 450.200,00 450.200,00 (9)

263,68 (4) 532,19 532,18 (10)

83.237,47(5) 167.998,19 167.998,24 (11)

196.220.646,39 396.032.130,61 396.032.131,10

C 671.031.258,45 1.354.342.388,93 1.354.343.459,82 (12)

D 671.133.670,58 (6) 1.354.549.087,33 (13) (14)

E 102.412,13 206.698,40Ingressos não esclarecidos (D - C)

Categoria

Receita arrecadada 

B Outros 

B1 - Créditos

especiais

B2 - Devedores não identificados 

B3 - Receitas não qualificadas

B4 - Subtotal

Somatório dos ingressos categorizados (A + B4)

Total de ingressos 

 

Fontes: Informado pela PG-5 às seguintes fls. do doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11: (1) 18; (2) 42; (3) 42; (4) 24; (5) 36; (6) 
14; (7) 16; (8) 39; (9) 39; (10) 21; (11) 30. O tópico (12) foi extraído de demonstrativo elaborado pela CGE à fl. 57 do 
doc. TCE-RJ nº 9.098-5/11 (valor adotado para a Ufir-RJ = R$2,0183). O tópico (13) é o produto do valor indicado em 
(6) multiplicado pela Ufir-RJ (R$2,0183). O total de ingressos apropriados (tópico 14) não foi apontado pela PGE em 
reais. Algumas conversões efetuadas pela PGE para os valores ingressados não utilizaram o valor publicado pela 
Resolução Sefaz nº 265, de 23 de dezembro de 2009, para a Ufir–RJ (R$2,0183), especialmente a receita arrecadada. 
Por essa razão, as colunas de valores apresentados não guardam correspondência. 

 

Ainda a respeito dos ingressos, a PG-5 informa, à fl. 05 do doc. TCE-RJ 

nº 3.392-7/11, que os valores arrecadados com devedores não identificados 

na dívida ativa, totalizando 263,68 Ufir-RJ, correspondem às receitas 

apuradas no período demonstrado, porém não deduzidos do estoque da 

dívida. Aduz ainda que os valores arrecadados com receitas não 

qualificadas, os quais alcançam 83.237,47 Ufir-RJ, correspondem aos Darj 

de autos de infração inscritos em dívida ativa e indevidamente recebidos 

pelo órgão fazendário, com código de receita diferente do da dívida ativa.  

É importante ressaltar que a AGE, à fl. 410, indica uma diferença de 

R$396.357.208,47 entre o montante arrecadado, informado pela 

Procuradoria, e aquele registrado no Siafem. Cumpre salientar que o valor 

informado pela PG-5, tomado como base para a comparação pelo órgão de 

controle interno foi o total dos ingressos apropriados, ou seja, 

671.133.670,58 Ufir-RJ que, convertidas pela Ufir-RJ de R$2,0183, 

alcançam a cifra de R$1.354.549.087,33. Este valor inclui os ingressos 

categorizados, bem como os “não esclarecidos”, mencionados no 

demonstrativo precedente. A receita arrecadada informada no Siafem, por 

sua vez, parece representar apenas uma das categorias desses ingressos, a 

dos ingressos financeiros, no valor de 474.810.612,06 Ufir-RJ ou 

R$958.310.258,32 (conversão pela Ufir-RJ de R$2,0183). Assim, se 

comparadas apenas a receita arrecadada indicada no Siafem-RJ e os 

ingressos financeiros indicados pela PG-5 (parcela dos ingressos 

apropriados), a diferença entre os valores veiculados entre ambas as fontes 

é menor, conforme quadro a seguir: 
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Diferença PGE x Siafem – RJ 

Valores em reais

 Arrecadação total - PGE (2) 958.310.258,32

 Arrecadação total - Siafem-RJ 958.191.878,86

 Diferença 118.379,46

Obs.: (2) Informado pela PG-5 à fl.18 do doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11 e

convertido em reais pela Ufir-RJ de R$2,0183.
 

Como verificado, o valor indicado no Siafem não inclui, em especial, os 
ingressos decorrentes das compensações com precatórios reguladas pela 
LE nº 5.647/10. Cumpre ressaltar que os demonstrativos de fls. 37/39 
(valores em reais) e de fls. 40/42 (valores em Ufir-RJ) do doc. TCE-RJ nº 
3.392-7/11 trazem a relação das “apropriações de dívida ativa com créditos 
especiais”, indicando a compensação por precatório na quase totalidade dos 
casos

36
. Assim, no demonstrativo do estoque da dívida ativa, fl. 14 do doc. 

TCE-RJ nº 3.392-7/11, os valores ingressados em virtude dessas 
compensações constam na categoria ingressos apropriados. 

Tudo considerado, é possível inferir que: (1) há uma divergência entre os 
conceitos de “ingressos apropriados” (fonte: PG-5, fl. 14 do doc. TCE-RJ nº 
3.392-7/11) e “receita” de dívida ativa (fonte: Siafem); (2) a execução da 
receita no Siafem registra apenas os ingressos financeiros na dívida ativa no 
ano de 2010, não evidenciando os valores ingressados a título de 
compensação com precatórios.  

Ainda quanto à divergência de valores entre os ingressos financeiros 
apontados pela PGE e o Siafem, deve ser destacado que este tipo de 
inconsistência vem sendo reiteradamente observada na análise das CG do 
ERJ

37
. Por essa razão, a Coordenadoria de Controle da Receita deste 

Tribunal incluiu este tema no objeto da auditoria realizada na Dívida Ativa 
Estadual no ano de 2010 (processo TCE-RJ nº 115.647-7/10). Na 
oportunidade, foi verificado que o Sistema da Dívida Ativa Estadual registra 
apenas as informações dos valores denominados como abonados, isto é, 
daqueles efetivamente apropriados aos créditos que foram identificados no 
pagamento, não sendo lançados os créditos pagos e não identificados. 
Adicionalmente, pode haver o lançamento de forma retroativa, se a 
identificação do crédito ocorrer após o ingresso da receita.  

Foi também constatado, na verificação local efetuada, que os 
demonstrativos encaminhados por força da Deliberação TCE-RJ nº 246/08

38
 

não eram compatíveis com as informações extraídas do Siafem, ou mesmo 
com os valores apresentados pela PG-5 para subsidiar a análise das CG no 
exercício de 2009. 

                                                 
36 Conforme será mencionado mais adiante, conforme dados encaminhados em CD-ROM anexo ao Documento TCE-
RJ nº 3.392-7/11, há, aparentemente, valores relacionados à compensação com precatórios registrados no Sistema da 
Dívida Ativa Estadual como “certidões canceladas”, não tendo ficado esclarecida a composição das parcelas 
envolvidas nestas operações. 
37 Processos TCE-RJ n

os
 104.728-1/08 (CG 2007), 103.123-0/09 (CG 2008) e 105.901-9/10 (CG 2009). 

38 A Deliberação TCE-RJ nº 246/08 dispõe sobre o encaminhamento de dados relativos à área da receita do estado do 

Rio de Janeiro e dá outras providências, requerendo o envio trimestral a este Tribunal de informações relacionadas 

também à dívida ativa estadual, incluindo o montante inscrito, os valores arrecadados judicial e extrajudicialmente, a 

quantidade e valor das execuções fiscais promovidas e as importâncias canceladas. 
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Após as análises efetuadas in loco, a equipe de auditoria concluiu 
que o Sistema da Dívida Ativa Estadual não deveria ser utilizado 
como fonte das informações relacionadas à arrecadação, devido aos 
critérios adotados para o registro dos valores ingressados, que 
apresentam cunho gerencial, divergindo assim daqueles utilizados 
para os lançamentos efetuados no Siafem.  

É importante salientar que outras inconsistências foram detectadas 
com relação aos dados armazenados no Sistema da Dívida Ativa 
Estadual como, por exemplo, no que se refere aos cancelamentos de 
Certidões de Dívida Ativa. Este tema será retomado mais adiante, no 
trecho relacionado às demais formas de dedução do estoque. 

Por fim, ainda quanto às diferenças PG-5 versus Siafem entre os 
valores arrecadados em dívida ativa, cumpre salientar que o tema 
está sendo tratado detidamente no tópico 4.2.4.2.1, relativo aos 
créditos do estado. 

Quanto ao exame dos ingressos
39

 em dívida ativa propriamente 
ditos, merece destaque a importante marca alcançada no exercício: 
as apropriações superaram a casa de um bilhão de reais 
(R$1.354.549.087,33

40
), representando um crescimento real de 

186,96% em relação ao desempenho de 2009
41

. 

Os ingressos apropriados que, até o ano de 2008, equilibravam-se 
num patamar inferior aos 80 milhões de Ufir-RJ, tiveram evidente 
crescimento no último biênio, como ilustra o gráfico a seguir: 

Fonte: processo TCE-RJ nº 105.901-9/10 – para os exercícios de 2003 a 2009; 

doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11 - para o exercício de 2010.

Dívida Ativa do ERJ - Ingressos apropriados em UFIR-RJ
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39 O termo “ingressos” é adotado aqui segundo a acepção extraída da documentação encaminhada pela PG-5 no doc. 
TCE-RJ nº 3.392-7/11 e indica tanto os ingressos financeiros como aqueles relacionados à compensação com 
precatórios e demais categorias.  
40

 Conforme demonstrativo elaborado pela CGE à fl. 57 do doc. TCE-RJ nº 9.098-5/11 (valor adotado para a Ufir-RJ = 

R$2,0183). 
41 Valores em reais atualizados pela variação da média ponderada anual do IGP-DI. 
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Duas são as razões da alteração do perfil arrecadatório da dívida 
ativa estadual no período. Em 2009, conforme comentado na análise 
das CG referentes àquele exercício (processo TCE-RJ nº 105.901-
9/10), o forte incremento foi provocado pelo ingresso, da ordem de 
R$ 300 milhões, relativo ao encontro de contas promovido entre a 
Cedae e o ERJ, conforme disposto na LE nº 5.428, de 01.04.2009, 
que autorizou o Poder Executivo a cancelar a cobrança de correção 
monetária, multas, juros e outros acréscimos incidentes sobre 
créditos tributários de ICMS constituídos contra a Companhia, cujos 
fatos geradores tivessem ocorrido até 31.12.2008, mediante o 
pagamento ao Tesouro estadual, pela Cedae, de parcela do 
principal, definida no Termo de Acordo firmado entre as partes em 
06.04.2009. 

Em 2010, por sua vez, o volume dos ingressos foi influenciado 
pelas operações relacionadas à LE nº 5.647, de 18.01.10, que 
envolveram não só a compensação com precatórios judiciais 
pendentes de pagamento e extraídos contra o ERJ, mas também a 
concessão de anistia e a possibilidade de parcelamento de débitos

42
.  

Ambas as circunstâncias mencionadas provocaram uma alteração 
profunda, mas transitória, no cenário da dívida ativa estadual – o que 
deve ser considerado em análises comparativas de longo prazo, sob 
pena de distorção das avaliações. Ademais, a PG-5 informa, à fl. 05 
do doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11, que persistem equívocos na inserção 
de dados no sistema nas unidades do interior, quer quanto aos 
parcelamentos amigáveis, quer quanto às anistias, daí porque várias 
certidões, naquelas situações, não foram devidamente qualificadas. 
Frisa aquela Procuradoria especializada, também, que não são 
precisos os dados processados, uma vez que a arrecadação foi 
delegada, por Resolução, às Inspetorias de Fiscalização, resultando 
no preenchimento de alguns Darj com códigos de receitas de dívida 
ativa inválidos, com omissões do número das certidões ou do 
número do processo, dentre outras impropriedades, impedindo a 
identificação correta dos pagamentos.  

Quanto a essas informações, é importante salientar que, na 
auditoria realizada por este Tribunal de Contas nos órgãos 
envolvidos na gestão da dívida ativa estadual (processo TCE-RJ nº 
115.647-7/10), a adequação da inserção de dados no Sistema da 
Dívida Ativa Estadual pelas Procuradorias do interior, bem como 
algumas rotinas da arrecadação de valores inscritos fizeram parte 
das análises efetuadas. 

Na oportunidade, foram constatadas deficiências no que se refere 
aos registros efetuados pelas Procuradorias do interior relacionados 
às execuções fiscais de créditos inscritos. Embora este achado de 
auditoria não se refira exatamente à impropriedade mencionada pela 
PG-5 (equívocos na inserção de dados no sistema quanto aos 
parcelamentos amigáveis e quanto às anistias), o encaminhamento 
proposto naquela auditoria foi abrangente, visando a sanear o 

                                                 
42 O tratamento dado pela Lei Estadual nº 5.647/10 aplicava-se a débitos inscritos ou não em dívida ativa. Contudo, o 
Decreto Estadual nº 42.316, de 25.02.2010, que regulamentou aquele diploma normativo, determinava, em seu artigo 
27, que, para utilizar a sistemática ali prevista, o devedor de débitos ainda não inscritos deveria requerer, até 
14.05.2010, aos órgãos responsáveis pela administração dos respectivos débitos, seu imediato encaminhamento para 
inscrição em dívida ativa (redação dada pelo Decreto Estadual nº 42.435, de 03.05.2010).  



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 955 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 

conjunto dos dados lançados pelas Procuradorias Regionais no 
Sistema da Dívida Ativa Estadual, o que tende a solucionar o 
problema ora abordado. Com relação aos documentos de 
arrecadação, a equipe de auditoria observou que as rotinas de 
recolhimento de valores inscritos em dívida ativa propiciavam 
diversas inconsistências nos respectivos registros, sendo 
recomendável a emissão dos documentos de arrecadação apenas 
por intermédio do portal do governo estadual

43
. 

Ainda no que se refere às deduções do estoque da dívida ativa, é 
importante destacar os significativos valores deduzidos a título de 
cancelamentos e remissões, que contribuíram para a desaceleração 
do crescimento do saldo: 

Deduções no estoque da dívida estadual 

 

Valores em Ufir-RJ

2007 2008 2009 2010

  Cancelados 467.180.729,29 441.173.562,32 1.117.761.146,22 791.274.938,61

  Remidos 65.234,46 22.163,61 317.845.315,37 314.906.768,16

  Total 467.245.963,75 441.195.725,93 1.435.606.461,59 1.106.181.706,77

Fonte: processo TCE-RJ nº 105.901-9/10 – para os exercícios de 2007 a 2009; doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11 para o 

exercício de 2010.

Obs.: excluídas as apropriações; valores em UFIR-RJ.

 

As deduções do estoque, segundo informado pela PG-5, às fls. 06 
do doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11, são assim classificadas: 

Por remissão: perdão parcial ou total da dívida, concedido por lei. 
No caso de parcial, é considerado remissão a diferença do valor 
pago para o valor total da dívida; 

Por cancelamento: decisão judicial desfavorável ao estado, 
decisão administrativa acatando alegação de direito, inscrição 
indevida, alegação de pagamento anterior à inscrição em dívida 
ativa, e resíduos provenientes de pagamento a menor; 

Por pagamento: à vista; parcelado ou anistia. 
Por conta de créditos especiais.  

Em 2010, o demonstrativo da dívida ativa (fl. 14 do doc. TCE-RJ nº 
3.392-7/11) aponta uma única remissão como responsável pela 
dedução de cerca de 314 milhões de Ufir-RJ

44
. Os cancelamentos, 

por sua vez, atingiram a marca de quase 800 milhões de Ufir-RJ.  

O valor das deduções por cancelamento e remissões vem 
apresentando incremento crescente nos últimos anos, com um 
evidente salto quantitativo no biênio 2009-2010, como se verifica no 
gráfico a seguir: 

                                                 
43 O encaminhamento sugerido para ambas as impropriedades consta no processo TCE-RJ nº 115.647-7/10, o qual 
pende de decisão plenária (fonte: Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos do TCE-RJ – SCAP. Acesso: 
02.05.2011). 
44 Os dados apresentados nos autos do Documento TCE-RJ nº 3.392-7/11, contendo as informações sintéticas acerca 
da dívida ativa estadual no exercício de 2010, assim como o CD-ROM encaminhado em anexo, que traz as 
informações analíticas, não permitem identificar o devedor beneficiado com a remissão concedida.  
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Fonte: processo TCE-RJ nº 105.901-9/10, para os exercícios de 2003 a 2009; doc. 
TCE-RJ nº 3.392-7/11 para o exercício de 2010. 

 

No exercício anterior, grande parte dos cancelamentos (372.673.136,13 
Ufir-RJ) dizia respeito a encargos incidentes sobre créditos de ICMS 
constituídos contra a Cedae, cancelados em razão do encontro de contas 
autorizado pela LE nº 5.428/09. Ainda assim, o valor de outras baixas, cuja 
causa não fora identificada, superou largamente aquele verificado no ano de 
2008, o que levou a Coordenadoria de Controle da Receita deste Tribunal a 
incluir o tema no escopo da auditoria realizada na Dívida Ativa Estadual no 
ano de 2010 (processo TCE-RJ nº 115.647-7/10). 

Naquela verificação, foi constatado que o controle dos cancelamentos pelo 
sistema informatizado disponível era deficiente, uma vez que, em diversos 
casos, não permitia a identificação do fundamento legal da extinção do 
crédito. Assim, valores cancelados por prescrição, por exemplo, poderiam 
apresentar o mesmo status indicado para valores cancelados por inscrição 
indevida de títulos já pagos pelo contribuinte e não identificados pelo 
sistema. Contudo, enquanto neste caso houve arrecadação do crédito 
constituído, naquele, houve perda patrimonial para o ente público. Em vista 
dessas impropriedades, foram propostas pela equipe de auditoria medidas 
saneadoras, as quais aguardam apreciação plenária. 

Na presente oportunidade, dados encaminhados pela PG-5 em CD-ROM 
anexo ao doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11, extraídos do Sistema da Dívida Ativa 
Estadual, confirmam a necessidade de adequação do suporte informatizado 
à gestão desta carteira de créditos.  

Com efeito, a Resolução conjunta SECC/PGE nº 32, de 15.04.10, em seu 
artigo 7º

45
, indica que os valores inscritos objeto de compensação com 

precatórios seriam registrados no Sistema da Dívida Ativa Estadual como 
cancelados. Contudo, informações da PG-5 dão conta de que os mesmos 
constituem ingressos apropriados como créditos especiais (fls. 14 e 42 do 
doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11). 

 

 

                                                 
45

 “Art. 7º - Liquidado o crédito inscrito em dívida ativa mediante a compensação com precatório, a PGE deverá 

providenciar o cancelamento do crédito respectivo no Sistema da Dívida Ativa e comunicar formalmente a liquidação 

[...]” (grifo acrescentado). 

Dívida Ativa do ERJ - Cancelamentos e remissões em UFIR-RJ
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Buscando esclarecer a questão, foi consultado o CD-ROM encaminhado, 
que contém as informações analíticas sobre a dívida ativa estadual no 
exercício de 2010. Ali foram observadas diversas “certidões canceladas”, 
que incluíam, dentre os motivos de cancelamento, tanto pagamento quanto, 
por exemplo, inscrição indevida. Assim, o conceito de “certidões canceladas” 
pode abarcar tanto valores arrecadados (isto é, ingressos apropriados) como 
cancelamentos efetivos (isto é, valores não ingressados). Forçoso, assim, 
concluir, que o conceito utilizado no CD-ROM de “certidões canceladas” 
aproxima-se, isso sim, daquele adotado para “deduções” na documentação 
enviada em papel (cf. Demonstrativo da dívida ativa, fl. 14 do doc. TCE-RJ 
nº 3.392-7/11). 

A desordem é agravada pelo fato de que, mesmo considerando-se como 
“deduções” as certidões canceladas indicadas no CD-ROM, o arquivo 
eletrônico não permite segregar os dados por categoria (remissões, 
cancelamentos e ingressos). Assim, por exemplo, para cada CDA cancelada 
com fundamento na LE nº 5.647/10, é baixado no sistema um valor total que 
não identifica os montantes (1) arrecadado/compensado e (2) anistiado. 
Essa rotina impossibilita evidenciar a parcela da baixa a ser apropriada 
como ingresso – e a parcela a ser cancelada. Assim, para a identificação 
dos ingressos, foram adotadas como fonte as informações enviadas em 
papel (fls. 14, 18 e 42 do doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11), enquanto os valores 
anistiados foram encontrados apenas por aproximação, a partir do 
cruzamento de dados entre os montantes mencionados nos demonstrativos 
eletrônico e em papel, identificando-se as anistias por diferença, conforme 
quadro a seguir:  

 
Deduções do estoque da dívida ativa estadual no ano de  

2010 / cruzamento de dados informados pela PG-5 (1) 
 

 Categoria   Valor em Ufir-RJ  Valor em Reais 

 A  CDA's baixadas por pagamentos pela LE nº 5.647/10 (2) 929.186.083,68 1.875.376.272,69

 B  Receita ingressada em dívida ativa (ingressos financeiros) (3) 474.810.612,06 958.310.258,32

 C  Ingressos por compensação com precatórios (4) 195.914.086,23 395.413.400,24

 D 521.652.614,13 Diferença (valores cancelados em virtude de anistia) [A - (B+C)]  

Obs.: (1) Os dados cruzados combinam as seguintes fontes: CD-ROM anexo ao doc. TCE-RJ nº 3.392-

7/11 e demonstrativos impressos em papel, integrantes do mesmo documento. Todos os valores em 

reais foram obtidos com base na Ufir-RJ de R$2,0183; (2) CDA filtradas por indicação dos termos 

"pago" e "anistia" no campo "situação"; (3) ingressos financeiros indicados à fl. 18 do doc. TCE-RJ nº 

3.392-7/11. Foram excluídos deste total os ingressos com devedores não identificados e não 

qualificados, face à sua não inclusão, ou inclusão duvidosa, no montante arrecadado, bem como em 

virtude da imaterialidade do valor correspondente para efeito dos cálculos ora apresentados. (4) 

Ingressos por compensação com precatórios indicados na categoria "ingressos por créditos especiais", 

fl. 42 do doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11. 

 

A falta de clareza quanto às informações prestadas produz, assim, 
uma imprecisão prejudicial nos cálculos tanto da receita de dívida 
ativa quanto do estoque, o que pode trazer graves consequências 
para a contabilização dos valores envolvidos, especialmente no que 
se refere às operações abrangidas pela LE nº 5.647/10. Cumpre 
salientar que os reflexos das deficiências ora apontadas estão sendo 
comentados, adicionalmente, no tópico 3.3, relativo à execução 
orçamentária da receita, ali ensejando Ressalva e Determinação.  
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Diante de todo o exposto, será formulada, adicionalmente, 
Determinação à PGE para que encaminhe demonstrativo 
evidenciando a segregação, por fundamento legal da extinção do 
crédito, de cada parcela integrante do montante baixado por CDA 
cancelada no exercício de 2010 (valor arrecadado, compensado, 
anistiado, remido e outros), providenciando, adicionalmente, a 
incorporação ao Sistema da Dívida Ativa Estadual de ferramenta 
destinada a produzir relatórios com essas informações para todas as 
CDA incluídas em seu banco de dados, enviando a este TCE-RJ, 
anualmente, em anexo à documentação de suporte à análise das 
CG, demonstrativo com as informações mencionadas para cada 
CDA cancelada no exercício em análise. 

Prosseguindo no exame do conjunto das operações realizadas na 
dívida ativa em 2010, com base nas informações do doc. TCE-RJ nº 
3.392-7/11, é possível verificar que o expressivo valor de 
cancelamentos e remissões, associado ao significativo montante 
apropriado, contribuiu, juntamente com a baixa das inscrições, para 
a desaceleração do crescimento do saldo da dívida ativa, conforme 
demonstra o gráfico a seguir: 

Fonte: processo TCE-RJ nº 105.901-9/10 – para os exercícios de 2003 a 2009; 

doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11, para o exercício de 2010.
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Nas observações e critérios utilizados na apuração do estoque, a 
PG-5 informa que as certidões inscritas até 31.12.89 totalizavam, em 
31.12.10, 9.062 débitos no valor de 658.398.107,35 Ufir-RJ (fl. 05 do 
doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11), não sendo possível, contudo, afirmar 
quanto deste montante foi pago, pois a arrecadação no sistema 
inicia-se em 1990. Foi também esclarecido que os débitos indicados 
como “pendentes em exame” correspondem às suspensões de 
ajuizamentos de certidões por alegações diversas, constando no 
estoque da dívida, porém ainda sujeitos a modificações.  

O aumento da arrecadação mais uma vez beneficiou, como no 
exercício anterior, o desempenho da cobrança. A taxa de ingressos 
cresceu significativamente (3,73%), quando considerado o valor total 
das apropriações, superando a média dos últimos sete anos (0,66%). 
Contudo, se expurgados os fatos atípicos relacionados ao encontro 
de contas realizado entre a Cedae e o ERJ em 2009 e a 
compensação de valores inscritos em dívida ativa com precatórios 
realizada em 2010, o desempenho apresenta uma variação menor, 
embora ininterruptamente crescente nos últimos quatro anos: 
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Taxa de Arrecadação 

Ano
Arrecadação/

Estoque anterior (1)

Arrecadação/

Estoque anterior (2)

2003 0,32% 0,32%

2004 0,82% 0,82%

2005 0,58% 0,58%

2006 0,60% 0,60%

2007 0,39% 0,39%

2008 0,46% 0,46%

2009 1,46% 0,48%

Média 0,66% 0,52%

2010 3,73% 2,64%
 

Fonte: processo TCE-RJ nº 105.901-9/10 – para os exercícios de 2003 a 2009; 
doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11 para o exercício de 2010. 
Obs.: (1) percentuais calculados com a inclusão dos valores relativos ao encontro 
de contas entre a Cedae e o ERJ para 2009 e à compensação com precatórios em 
2010; (2) percentuais calculados com o expurgo dos valores anteriormente 
mencionados. 

 

Não obstante o bom desempenho da cobrança, a PG-5 relata, às 
fls. 05 e 06 do doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11, algumas dificuldades na 
recuperação dos créditos inscritos, como as 749.534 certidões que 
não possuem a correta indicação do CPF ou do CNPJ, totalizando 
340.130.282,26 Ufir-RJ, o que impossibilita a pesquisa de bens 
destinados a saldar as obrigações. No mesmo sentido, o órgão 
jurídico aponta outros créditos de recebimento improvável, como 
aqueles relativos a certidões de baixo valor ou ajuizadas há mais de 
20 anos. 

O recebimento dos créditos inscritos em dívida ativa situa-se, 
historicamente, em patamares significativamente baixos, razão pela 
qual o princípio da prudência recomenda que seja feita uma reserva 
de valores (provisão) que permita às demonstrações contábeis 
espelharem a efetiva situação patrimonial do ente público. A 
constituição da provisão para perdas de dívida ativa está sendo 
abordada detalhadamente no tópico 4.2.4.2.1, relativo aos créditos 
do estado. 

A eficiência na cobrança forçada de valores inscritos por meio de 
execução fiscal é um indicador do esforço arrecadatório do ente 
público detentor desses ativos. É também por essa razão que a LRF 
determina, em seus artigos 13 e 58, que a quantidade e valores de 
ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa sejam evidenciados.  

A este respeito, cumpre ressaltar que informações acerca dos 
ajuizamentos constam às fls. 48 e 68 do doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11, 
assim como no Ofício PGE/PG-5/NTJ nº 121/2011, encaminhado 
pela Procuradoria da Dívida Ativa à CGE (fls. 35 a 37 do doc. TCE-
RJ nº 9.121-8/11), e, finalmente, em anexo à Resolução Sefaz nº 
374/11, publicada em atendimento ao disposto no artigo 13 da LRF. 
Analisando essas informações, no âmbito das CG referentes ao 
exercício de 2009, foram observadas discrepâncias acerca da 
quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida 
ativa

46
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 Conforme processo TCE-RJ nº 105.901-9/10 (CG 2009). 
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Deve também ser destacado que, de acordo com a PG-5 (fl. 06 do 
doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11), os débitos ajuizados no período 
correspondem ao montante do tombamento da capital e parte do 
interior, uma vez que as Procuradorias Regionais não alimentam 
regularmente o sistema com os tombamentos efetuados na sua 
região, tendo rotina própria para aquele fim sido disponibilizada para 
todas as regionais no curso do ano de 2010.  

Em virtude dos reiterados alertas da PG-5 acerca de divergências 
nos quantitativos e montantes ajuizados fora da capital, bem como 
de diferenças já mencionadas, a Coordenadoria de Controle da 
Receita deste Tribunal incluiu, no escopo da auditoria realizada nos 
órgãos envolvidos na gestão da dívida ativa estadual durante o 
exercício de 2010 (processo TCE-RJ nº 115.647-7/10), a verificação 
quanto a estas inconsistências. Na oportunidade, foram efetivamente 
observadas deficiências nos registros destes dados, o que levou a 
equipe a sugerir encaminhamento próprio, que aguarda apreciação 
plenária. 

Na presente oportunidade, constatou-se que as divergências antes 
apontadas foram praticamente saneadas. Remanescem ainda 
pequenas diferenças, conforme indicado no quadro abaixo: 

Capital Interior Total Capital Interior Total

Doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11, fls. 48 e 68 68.627 49.657 118.284 10.938.257.085,63 6.053.776.349,41 16.992.033.435,04

Ofício PGE/PG-5/NTJ nº 121/2011 (fls. 35 a 37 

do Doc. TCE-RJ nº 9.121-8/11) 68.624 49.708 118.332 10.788.187.099,86 6.062.268.976,79 16.850.456.076,65

Anexo à Resolução Sefaz nº 374/2011 (2) 68.624 49.708 118.332 10.788.187.099,86 6.062.268.976,79 16.850.456.076,65

Obs.: (1) valores em Ufir-RJ; (2) publicada em atendimento ao disposto no art. 13 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF).

CDA ajuizadas - Comparativo PGE x CGE x Art. 13 LRF

Fonte

Quantidade Valor (1)

 

Por fim, cumpre destacar, ainda no que se refere à arrecadação de 
créditos inscritos em dívida ativa, que o DE nº 37.050/05 determinou 
a incorporação ao patrimônio do Rioprevidência de todos os créditos 
tributários e não-tributários inscritos ou que viessem a ser inscritos 
na dívida ativa do ERJ a partir de março de 2005. Contudo, não 
obstante contínuas determinações formuladas por esta Corte de 
Contas, a capitalização do Rioprevidência com os recursos advindos 
da recuperação da dívida ativa estadual não destinados por lei a 
outras finalidades não vem sendo feita adequadamente. Este tema 
está sendo detidamente abordado no tópico 5.8.1.1, referente a 
aspectos relevantes da receita da dívida ativa apropriada pelo 
Rioprevidência. 

 
3.5.3 – Gestão da dívida ativa estadual no período 2007-2010 
 

O conjunto de créditos inscritos em dívida ativa constitui um dos 
mais relevantes elementos do patrimônio dos entes públicos 
nacionais. Trata-se de uma expressiva carteira de ativos, que, 
contudo, representam valores de duvidoso recebimento.  

Diversas medidas têm sido consideradas no sentido de tornar mais 
célere e eficaz a cobrança destes créditos, algumas delas 
controversas, como a possibilidade de securitização da carteira,  
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preconizada pela Resolução nº 33 do Senado Federal, a qual, 
todavia, pende de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em 
vista de questionamento quanto à sua constitucionalidade

47
. 

Por outro lado, providências no âmbito do aprimoramento da 
gestão dos créditos são indiscutivelmente recomendáveis para a 
expansão da arrecadação de valores inscritos. Na linha deste 
entendimento, o TCE-RJ vem promovendo iniciativas voltadas para 
um controle mais eficaz da gestão da dívida ativa estadual, como a 
realização, por meio de sua Coordenadoria de Controle da Receita, 
de inspeções in loco nos órgãos envolvidos, assim como a edição da 
Deliberação TCE-RJ nº 246/08, que dispõe sobre o encaminhamento 
trimestral de dados relativos à receita e à dívida ativa estadual, 
incluindo o montante inscrito, os valores arrecadados judicial e 
extrajudicialmente, a quantidade e valor das execuções fiscais 
promovidas e as importâncias canceladas. Os relatórios e análises 
produzidos com base nessas rotinas de controle têm permitido o 
aprofundamento dos exames relacionados à dívida ativa estadual no 
âmbito das CG, possibilitando também a sugestão de medidas à 
administração estadual visando ao aprimoramento da gestão desta 
carteira de créditos. 

O exame do perfil da dívida ativa estadual nos últimos anos revela 
que o estoque tem apresentado trajetória ascendente. A taxa de 
crescimento manteve-se acima dos 10% durante todo o período, que 
vai de 2003 a 2009, à exceção do ano de 2007, quando o incremento 
foi de 8,85%. O exercício de 2010, entretanto, apresentou o menor 
percentual do período: a expansão restringiu-se a 4,10%.  

As variações positivas (inscrições, ajustes e acréscimos 
moratórios), que contribuem para a expansão do estoque da dívida 
ativa, apresentaram, no último quadriênio, uma mudança de 
patamar. Estas operações, especialmente as inscrições e os ajustes, 
mantiveram, a partir de 2008, montantes muito superiores aos do 
período 2003-2006, mesmo se considerada a expressiva queda 
verificada em 2010.  

Esta tendência poderia ter resultado em uma expressiva 
aceleração do crescimento do saldo inscrito, caso não tivesse sido 
também acompanhada por uma importante ampliação das deduções 
(remissões, cancelamentos e ingressos apropriados) no biênio 2009-
2010. Como verificado, o significativo incremento dos ingressos, 
associado ao aumento dos cancelamentos e remissões, equilibrou a 
expansão do estoque. 

Os ingressos representaram as operações de maior impacto sobre 
o estoque da dívida ativa no ano de 2010, com um crescimento de 
cerca de 190% em relação ao exercício anterior, que já indicara 
relevante aumento das apropriações. Contudo, conforme comentado, 
esta inflexão foi resultado da adoção de medidas de impacto 
transitório, quais sejam o acerto de contas promovido entre a Cedae 
e o ERJ, conforme disposto na LE nº 5.428, de 01.04.09, e a 
concessão de benefícios fiscais/regulamentação da compensação de 
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 Na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.786, distribuída em 29.08.06 e ainda pendente de decisão, a Associação 
Nacional dos Procuradores de Estado pleiteia a declaração de inconstitucionalidade por vícios formais e materiais da 
Resolução, que autoriza a cessão, para cobrança, da dívida ativa dos estados, Distrito Federal e municípios, a 
instituições financeiras.   
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débitos inscritos em dívida ativa com precatórios extraídos contra o 
ERJ, nos termos da LE nº 5.647, de 18.01.10. 

A avaliação da gestão da dívida ativa, sob o enfoque da 
arrecadação, revela que, nos últimos anos, caso excluídos os 
valores relativos ao encontro de contas e à compensação com 
precatórios, apenas no exercício de 2010 a taxa de 
ingressos/estoque apresentou índice superior à média – ainda assim, 
possivelmente em virtude do significativo aumento da arrecadação 
proporcionado pelo chamado Refis estadual, cujo expurgo torna-se 
impossível:  

 

Taxa de arrecadação – arrecadado / estoque anterior 

Ano Médias históricas (1)

2003 0,32%

2004 0,82%

2005 0,58%

2006 0,60%

Média 2003-2006 0,58%

2007 0,39%

Média 2003-2007 0,54%

2008 0,46%

Média 2003-2008 0,53%

2009 0,48%

Média 2003-2009 0,52%

2010 2,64%

Fonte: processo TCE-RJ n.º 105.901-9/10 – para os exercícios de 2003 a 2009; 

doc. TCE-RJ nº 3.392-7/11, para o exercício de 2010.

Obs.: (1) Percentuais calculados com o expurgo dos valores relativos ao encontro 

de contas entre a CEDAE e o ERJ para 2009 e à compensação com precatórios 

em 2010.

 

 

Cabe destacar que desde 2006 anistias gerais não eram 
concedidas pelo GERJ. Antes daquele ano, contudo, era prática 
usual da administração estadual lançar mão desse artifício, com o 
objetivo de recuperar créditos tributários.

48
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 LE n
os

 4.246, de 16.12.03, 4.276, de 10.02.04, 4.633, de 03.11.05 e 4.915, de 11.12.06.  
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A concessão de anistia com esse objetivo – recuperar créditos 
inscritos em dívida ativa – é muito criticada pela doutrina do direito 
tributário e pela sociedade, pois desvirtua o objetivo desse instituto, 
concorre para desestimular os bons pagadores e acaba por 
aumentar drasticamente a inadimplência no longo prazo

49
.  

Ademais, este Tribunal já se posicionou pelo uso moderado do 
instituto da anistia e da remissão, no sentido de restringir sua 
utilização às hipóteses previstas nos artigos 180 a 182 e 172 do 
Código Tributário Nacional, conforme apontado no relatório da 
auditoria realizada em 2005 pela Coordenadoria de Controle da 
Receita na Sefaz, tendo como escopo o Programa de 
Reestruturação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro – Referj, 
instituído pela LE nº 4.246/03

50
. 

De todo modo, é importante apontar iniciativas que, no âmbito da 
cobrança dos valores inscritos, revelem um aprimoramento do 
esforço arrecadatório. Neste sentido, pode ser destacada a 
expansão das execuções fiscais promovidas no último quadriênio, 
conforme demonstrado no quadro a seguir: 

Capital Interior Total Capital Interior Total

2007 (3) (3) 68.526 (3) (3) 8.520.979.398,80

2008 57.742 40.175 97.917 42,89% 7.127.313.182,63 3.898.640.596,99 11.025.953.779,62 29,40%

2009 61.844 44.869 106.713 8,98% 10.221.115.254,68 6.115.289.318,38 16.336.404.573,06 48,16%

2010 68.624 49.708 118.332 10,89% 10.788.187.099,86 6.062.268.976,79 16.850.456.076,65 3,15%

CDA ajuizadas - evolução no quadriênio (1)

Ano

Quantidade Valor (2)

Variação Variação

 

 (1) Tendo em vista divergências já apontadas nos dados relativos às execuções distribuídas, os valores 

indicados na tabela foram extraídos, para os exercícios de 2007, 2008 e 2009, dos Anexos de Riscos 

Fiscais às Leis de Diretrizes Orçamentárias dos anos de 2009, 2010 e 2011, publicados, respectivamente, 

nos DOERJ de 29.07.08, 08.07.09 e 16.07.10 (suplementos). Para o exercício de 2010, foram utilizados os 

dados veiculados no doc.     TCE-RJ nº 3.392-7/11, fls. 48 e 68. (2) Valores em Ufir-RJ. (3) Dados não 

publicados. 

 

 

                                                 
49 A anistia “vincula-se também aos princípios da justiça. Pode se fundar em razões de eqüidade com relação a 
determinadas regiões do território da entidade tributante ou em motivos de utilidade, como acontece com o perdão de 
pequenas multas, necessário para aliviar a burocracia dedicada à cobrança. Mas os argumentos de justiça devem ser 
rigorosamente desenvolvidos, eis que pesa sobre a anistia a suspeita generalizada de iniqüidade, por estabelecer 
discriminação contra o contribuinte cumpridor de seus deveres” (Ricardo Lobo Torres: Curso de Direito Financeiro e 
Tributário. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1995).  
“A prática indiscriminada de remissões conjugadas com anistias, ou até mesmo da anistia como estímulo para o 
pagamento de tributo não-pago, é vista com profundas reservas pela sociedade dos bons pagadores. A espera 
sistemática por anistias estimula o inadimplemento das obrigações tributárias e, ao mesmo tempo, irrita os que, 
espontaneamente, cumpriram suas obrigações, ainda que com atraso, ou seja, pagando multas  Aqui a primazia da 
política é inevitável (tem sido)”  (Sacha Calmon Navarro Coelho: Curso de Direito Tributário Brasileiro. 4a ed. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 1999). 
“Muitos autores criticam o instituto da anistia porque, utilizado com freqüência, concorre para a consolidação de uma 
postura negativa do contribuinte, que aconselha a impontualidade, afetando o princípio da justiça fiscal” (Kiyoshi 
Harada: Direito Financeiro e Tributário. 10ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2002). 
50

 Processo TCE-RJ nº 115.990-9/05. O objetivo da inspeção foi conhecer os resultados obtidos com o Programa de 
Reestruturação Fiscal do estado do Rio de Janeiro – Referj, instituído pela LE nº 4.246, de 16 de dezembro de 2003, 
alterada pela LE nº 4.276, de 09 de fevereiro de 2004, bem como com a anistia de impostos e a remissão de IPVA 
concedidas pela LE nº 4.383, de 30 de agosto de 2004, alterada pela LE nº 4.443, de 08 de novembro de 2004. 
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2.3.5 - Endividamento Público 
 

No exame do endividamento do Estado do Rio de Janeiro são 

evidenciadas as obrigações de curto e longo prazo assumidas pelo Governo 

estadual, na forma da dívida pública e outras obrigações com natureza de 

dívida. Os montantes relacionados a avais, garantias e contragarantias são 

examinados no tópico 3.1.3. 

 

Total da Dívida Estadual em 2010 
 

No cômputo da dívida do Estado do Rio de Janeiro em 2010, além dos 

valores correspondentes às dívidas fundada e flutuante, foram considerados 

outros compromissos e obrigações de curto, médio e longo prazo que têm, 

igualmente, natureza de dívida, tal como indicado a seguir: 

 
 “Outras Obrigações” a pagar do Estado do Rio de Janeiro51,   

 Regime especial para pagamento dos precatórios, instituído a 

partir da promulgação da EC nº 62/2009 e da publicação do 

Decreto Estadual nº 42.315/201052; 

 Precatórios e sentenças judiciais.  

 

Em 31.12.10, a dívida do Estado do Rio de Janeiro alcançou o 

montante de R$80,6 bilhões, equivalente a 165% do total da receita arrecadada 

no exercício (R$48,8 bilhões, excluídas as receitas intraorçamentárias).53 

 

Na composição da Dívida Consolidada do Estado do Rio de Janeiro 

destacam-se a Dívida Fundada Interna (69,29%) e de outras obrigações 

(17,89%), restando, ainda, um pequeno saldo para a Dívida Fundada Externa 

(2,48%) como evidenciado a seguir. 

                                                 
51 O enquadramento de outras obrigações na dívida pública consolidada está sendo examinado no processo TCE-RJ nº 
116.665-9/08, referente à inspeção ordinária realizada pela CAD na Sefaz, tendo como escopo a análise da dívida pública do 
Estado do Rio de Janeiro. 
52 A conta Regime Especial – Precatórios foi criada no exercício de 2010, por força da Emenda Constitucional nº 62, de 09 de 
dezembro de 2009, que alterou o art. 100 da CF e acrescentou o art. 97 ao ADCT, instituindo regime especial de pagamento 
de precatórios para os Estados, Distrito Federal e Municípios. 
53 A relação dívida/PIB é um indicador usualmente utilizado para se avaliar o comprometimento das finanças do estado com a 
dívida. No caso do ERJ, como comentado no exame da economia fluminense, efetuado pela CEA , as últimas contas regionais 
divulgadas pelo IBGE são relativas ao ano de 2008 (DOC TCE nº 12.604-3/11).  
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Tabela 121: Total da dívida estadual – 2009/2010 

 

Valores em R$1,00 

Componentes 

Saldo em Saldo em % Var. nom. % 

31.12.09 31.12.10  Part. 10/09 

DÍVIDA PÚBLICA 57.767.300.821 62.029.414.683 76,99% 7,38% 

I – Flutuante 6.176.103.578 4.206.000.662 5,22% -31,90% 

II - Fundada  51.591.197.243 57.823.414.021 71,77% 12,08% 

Interna 50.269.862.278 55.825.744.968 69,29% 11,05% 

Externa 1.321.334.965 1.997.669.053 2,48% 51,19% 

OUTROS 16.376.771.252 18.541.392.446 23,01% 13,22% 

III - Outras Obrigações 15.183.351.292 14.416.377.924 17,89% -5,05% 

IV - Regime Especial – Precatórios - 3.781.728.504 4,69% 0,00% 

V - Precatórios e Sentenças Judiciais 1.193.419.960 343.286.018 0,43% -71,24% 

TOTAL DA DÍVIDA PÚBLICA 74.144.072.073 80.570.807.129 100,00% 8,67% 

 
Fonte: Balanço Patrimonial e Demonstrativos da Dívida (fls. 31 e 49/55 do Doc. 9.098-5/11); relatório da CGE (fl. 254) 
Notas: 1) O Relatório do Corpo Instrutivo não inclui na totalização do Grupo “Outras Obrigações” a conta Fundo de 

Investimento, no valor de R$ 36,70, pois o valor é referente a multas aplicadas no mês de março, conforme 
nota de lançamento 2010nl00178 UG 246300 – Fundo Estadual de Recursos Hídricos, não compondo a dívida 
estadual. O valor foi mantido no presente quadro para manter a consistência com o valor registrado no Tópico 
do presente Relatório que trata do exame do Passivo Permanente.  

 

 

Ao final de 2010 o saldo das dívidas do Estado do Rio de Janeiro, 

em termos nominais, cresceu 8,67% na comparação com o observado ao final 

de 2009. 

 

Para esse resultado foram determinantes as elevações das dívidas 

Fundada Interna (11,05%) e Fundada Externa (51,19%). Como atenuante, 

houve queda de 31,90% na dívida flutuante. Todas as oscilações são 

expressas em termos nominais. 

 

 

Por sua vez, a queda nos valores dos precatórios e sentenças 

judiciais em 71,24% decorre da instituição do regime especial em 2010. O 

exame detalhado desta rubrica é feita no tópico 3.1.4 do presente relatório.  
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A seguir é examinada a dívida pública estadual - flutuante e fundada 

- e dos valores registrados em “Outras Obrigações” do Estado do Rio de 

Janeiro em 2010, apontados nos itens I a III da tabela anterior, salientando-se 

que no exame da dívida Estado do Rio de Janeiro em 2010 devem ser 

considerados os seguintes critérios: 

 

 não foram incluídos os valores referentes aos contenciosos 

diversos; 

 foram desconsiderados da componente “Outras Obrigações” 

os montantes relativos às contas: provisões fiscais 

trabalhistas, provisões matemáticas previdenciárias, 

dividendos a distribuir, credores intragovernamentais, receitas 

diferidas e despesas de exercícios anteriores a executar, por 

não integrarem o conceito de dívida pública, expresso no art. 

92 c/c o   art. 98 da LF nº 4.320/64; 

 

Dívida Flutuante 

 

Em 31.12.10, a dívida flutuante alcançou o montante de  

R$4,2 bilhões, valor equivalente a 5,22% do total da dívida do Estado do Rio de 

Janeiro, sendo reduzida significativamente em relação a 2009 (31,90% em 

termos nominais), conforme composição e movimentação evidenciadas na 

tabela a seguir. 
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Tabela 122: Dívida Flutuante – 2009/2010 

Valores em R$1,00 

Componentes 
Saldo em  
31.12.09 

Movimento do Exercício Saldo em  
31.12.10 

% 
Partic. 

Var. nom. 
% 

10/09 Inscrição Pagamentos Baixas 

Restos a Pagar 
  

3.125.002.235  
  2.544.710.307    2.276.426.012      427.483.373  

        
2.965.803.158  

70,51% -5,09% 

Exercícios Anteriores 
           

3.125.002.235  
                           -  

           
2.276.426.012  

          
427.483.373  

              
421.092.851  

10,01% -86,53% 

Exercício de 2010 
                                    
-  

      
2.544.710.307  

                                    
-  

                            
-  

          
2.544.710.307  

60,50% - 

Serviço da Dívida a Pagar            239.993               99.956             239.993                        -  
                   

99.956  
0,00% -58,35% 

Dívida Interna 
                     

239.993  
             99.956  

                      
239.993  

                         
-  

                      
99.956  

0,00% -58,35% 

Sentenças Judiciais 
  

2.102.373.858  
      79.982.404  

        
51.621.993  

  1.900.256.912  
          

230.477.356  
5,48% -89,04% 

Depósitos 
     

926.921.918  
   6.107.192.757  

   
6.002.016.126  

       48.189.749  
         

983.908.800  
23,39% 6,15% 

Consignações 
              

635.423.109  
     4.822.792.809  

           
4.787.256.436  

            877.909  
            

670.081.574  
15,93% 5,45% 

Depósitos de Diversas 
Origens 

              
291.498.808  

   1.284.399.948  
             

1.214.759.690  
        

47.311.840  
         

313.827.226  
7,46% 7,66% 

Credores, Entidades e 
Agentes 

        
21.565.574  

      27.268.732  
        

21.801.648  
         1.321.266  

             
25.711.392  

0,61% 19,22% 

TOTAL DA DÍVIDA 
FLUTUANTE 

   
6.176.103.578  

   8.759.254.156  
   

8.352.105.772  
  2.377.251.300  

      
4.206.000.662  

100,00% -31,90% 

Fonte: Demonstrativo da dívida flutuante (fls. 31 e 49/55 do Doc. 9.098-5/11) 

 

 

A expressiva redução no saldo da dívida flutuante é explicada pela 

redução dos restos a pagar (já que as inscrições efetuadas foram em montante 

inferior aos pagamentos e cancelamentos realizados), bem como pela redução 

significativa dos valores referentes às sentenças judiciais, motivada pela baixa 

dos precatórios do TJ (no exercício de 2010 houve o “cancelamento” de 

parcela do estoque de precatórios (R$1,9 bilhão), tendo este valor sido 

transferido para o passivo permanente).  

 

Não obstante a redução no saldo dos restos a pagar, de 3,1 bilhões 

em 2009 para R$3,0 bilhões em 2010, estes continuaram respondendo pela 

parcela mais significativa (70,51%) da dívida flutuante no final do presente 

exercício. 

 

Outras considerações a respeito dos montantes que compõem a 

Dívida Flutuante estão sendo feitas no tópico 2.3.2.1 deste Relatório, que trata 

do passivo financeiro. 
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Dívida Fundada Interna 

 

Em 31.12.10, a dívida fundada interna alcançou o montante de 

R$55,8 bilhões, valor equivalente a 69,29% do total da dívida do Estado do Rio 

de Janeiro, mostrando uma expansão anual, em termos nominais, de 11,05%, 

com composição e movimentação em 2010 evidenciadas na tabela a seguir. 

  
Tabela 123: Dívida fundada Interna – 2009/2010 

 
Valores em R$1,00 

Emissão Reajustamento Resgate

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (I) 50.196.809.490          640.852.529          5.826.780.978          1.049.192.447        55.615.250.549           99,62% 10,79%

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 48.617.575.847          278.931.852          5.822.144.495          903.323.199           53.815.328.995           96,40% 10,69%

 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA - LEI N. 8727/93 397.530.673               -                        2.713.476                 79.689.687             320.554.463                0,57% -19,36%

 DEBIT CONVERSION BOND - REF. DA DIV. EXTERNA 4.820.675                   -                        (146.957)                   1.905.900               2.767.818                    0,00% -42,58%

 C-BONDS - REF. DA DIV. EXTERNA 7.747.074                   -                        (279.513)                   1.701.600               5.765.961                    0,01% -25,57%

 DISCOUNT BOND - REF. DA DIV. EXTERNA 14.132.365                 -                        (608.734)                   -                          13.523.631                  0,02% -4,31%

 PAR BOND - REF. DA DIV. EXTERNA 20.253.677                 -                        (872.402)                   -                          19.381.275                  0,03% -4,31%

REF. DA DÍVIDA - PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL LEI 9496/97 23.146.189.272          -                        2.194.477.397          397.716.971           24.942.949.697           44,68% 7,76%

SALDO RESIDUAL - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA LEI 9496/97 12.267.057.569          7.460.731              2.168.155.020          -                          14.442.673.320           25,87% 17,74%

PENDÊNCIA JURÍDICA - AÇÃO CAUTELAR N.º 231/2004 1.562.724.326            271.471.122          293.851.606             -                          2.128.047.054             3,81% 36,18%

ASSUNÇÃO DA DÍV. DO BANCO DO ERJ (EM  LIQUIDAÇÃO ) JUNTO AO BB 11.468.074                 -                        54.162                      1.939.928               9.582.308                    0,02% -16,44%

ASSUNÇÃO DA DÍV. DA CEHAB (8.727/93) JUNTO AO BB 327.340.219               -                        1.880.799                 75.661.399             253.559.618                0,45% -22,54%

ASSUNÇÃO DO SALDO DEVEDOR DA RESERVA BANCÁRIA DO BANCO

 DO ERJ S/A - (EM LIQUIDAÇÃO)
10.858.311.923          -                        1.162.919.641          344.707.714           11.676.523.850           20,92% 7,54%

BNDES 990.087.407               39.328.705            0                               112.812.488           916.603.624                1,64% -7,42%

PROGRAMA DE EXPANSÃO  DO METRÔ 52.701                        -                        (0)                              39.526                    13.175                         0,00% -75,00%

PROGRAMA DE EXPANSÃO  DO METRÔ 2.557.376                   -                        (0)                              929.955                  1.627.421                    0,00% -36,36%

PROGRAMA DE EXPANSÃO  DO METRÔ 7.892.808                   -                        (0)                              2.870.112               5.022.696                    0,01% -36,36%

PROGRAMA DE EXPANSÃO  DO METRÔ 14.095.871                 -                        (0)                              2.225.664               11.870.207                  0,02% -15,79%

PROGRAMA DE EXPANSÃO  DO METRÔ 9.526.015                   -                        0                               1.504.108               8.021.907                    0,01% -15,79%

PROGRAMA DE EXPANSÃO  DO METRÔ 3.280.032                   -                        0                               517.900                  2.762.132                    0,00% -

PROGRAMA DE EXPANSÃO  DO METRÔ 56.997.137                 -                        0                               9.369.392               47.627.744                  0,09% -16,44%

PROGRAMA DE EXPANSÃO  DO METRÔ 53.553.133                 -                        0                               9.591.606               43.961.527                  0,08% -17,91%

PROGRAMA DE EXPANSÃO  DO METRÔ 6.588.771                   -                        0                               1.180.078               5.408.693                    0,01% -

PROGRAMA DE EXPANSÃO  DO METRÔ 547.676.378               -                        0                               68.459.547             479.216.831                0,86% -12,50%

PROGRAMA DE EXPANSÃO  DO METRÔ 274.699.158               110.249                 (0)                              15.930.980             258.878.427                0,46% -5,76%

PROGRAMA DE EXPANSÃO  DO METRÔ 1.974.600                   10.368.780            0                               193.621                  12.149.759                  0,02% -

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ESTADUAL - PMAE 11.193.428                 2.817.383              -                            -                          14.010.811                  0,03% 25,17%

PROGRAMA DELEGACIA LEGAL -                              24.443.286            -                            -                          24.443.286                  0,04% -

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ESTADUAL II -                              1.589.008              -                            -                          1.589.008                    0,00% -

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24.715.226                 302.620.090          (842.577)                   3.375.420               323.117.319                0,58% 1207,36%

CEF - PROG. NAC. DE APOIO A ADM. FISCAL P/ OS ESTADOS - PNAFE 24.715.226                 -                        (842.577)                   3.375.420               20.497.229                  0,04% -17,07%

CEF - PROGRAMA DE APOIO AO FINANC. DAS CONTRAPARTIDAS DO PAC -                              302.620.090          0                               -                          302.620.090                0,54% -

INSS 95.876.170                 -                        5.479.060                 15.028.453             86.326.778                  0,15% -9,96%

TERMO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FISCAL - ERJ - INSS - 27/03/2002 95.876.170                 -                        5.479.060                 15.028.453             86.326.778                  0,15% -9,96%

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 315.784.839               -                        -                            11.911.319             303.873.519                0,54% -3,77%

TERMO DE PARCELAMENTO PASEP 315.784.839               -                        -                            11.911.319             303.873.519                0,54% -3,77%

BANCO DO BRASIL 152.770.000               19.971.881            0                               2.741.568               170.000.314                0,30% 11,28%

BB - PEF - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 61.108.000                 -                        0                               2.546.167               58.561.833                  0,10% -4,17%

BB - SEAPPA - PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE INVESTIMENTO -                              3.517.220              -                            195.401                  3.321.819                    0,01% -

BB -SEAPPA - PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE INVESTIMENTO -                              16.454.661            -                            -                          16.454.661                  0,03% -

BB - PEF II - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 91.662.000                 -                        -                            -                          91.662.000                  0,16% 0,00%

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (II) 73.052.788                 36.069.892            146.364.200             44.992.461             210.494.420                0,38% 188,14%

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 40.229.768                 -                        (1.634.427)                3.090.887               35.504.454                  0,06% -11,75%

RIOTRILHOS - BONUS DMLP 40.229.768                 -                        (1.634.427)                3.090.887               35.504.454                  0,06% -11,75%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 328.811                      -                        1.951                        41.830                    288.932                       0,00% -12,13%

CEHAB (ÁGUA BRANCA) 328.811                      -                        1.951                        41.830                    288.932                       0,00% -12,13%

INSS 7.028.661                   -                        (1.924.220)                866.019                  4.238.421                    0,01% -39,70%

CEPERJ -PAES 2.278.458                   -                        (1.891.287)                162.423                  224.748                       0,00% -90,14%

METRÔ EM ÇLIQUIDAÇÃO - PAES 2.958.000                   -                        -                            348.000                  2.610.000                    0,00% -11,76%

IVB - PAES 1.792.203                   -                        (32.933)                     355.596                  1.403.674                    0,00% -21,68%

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9.111.655                   -                        51.496                      760.516                  8.402.635                    0,02% -7,78%

CODERTE - PAES 2.797.817                   -                        -                            -                          2.797.817                    0,01% 0,00%

IVB - PAES 6.313.838                   -                        51.496                      760.516                  5.604.818                    0,01% -11,23%

FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL - REFER 16.353.894                 32.110.331            148.923.833             39.996.817             157.391.241                0,28% 862,41%

CENTRAL 16.353.894                 -                        684.116                    5.020.834               12.017.175                  0,02% -26,52%

RIOTRILHOS -                              32.110.331            148.239.717             34.975.983             145.374.065                0,26% -

INDÚSTRIA DE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS  - LAGOBEN S/A -                              3.959.561              945.567                    236.392                  4.668.736                    0,01% -

IVB -                              3.959.561              945.567                    236.392                  4.668.736                    0,01% -

TOTAL DÍVIDA FUNDADA INTERNA = (I) + (II) 50.269.862.278          676.922.421          5.973.145.178          1.094.184.908        55.825.744.969           100,00% 11,05%

Saldo em

31.12.10

Var. nom. % 

saldo 

2010/2009

%

Partic.
Componentes

Saldo em

31.12.09

Movimento do Exercício

 

Fonte: Demonstrativo da dívida fundada interna (fl. 50 do Doc. 9.098-5/11 e fls. 12 e 13 do Doc. 4.943-9/11) 
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De acordo com a tabela, ao final de 2010 a Administração Direta era 

responsável por quase a totalidade da Dívida Fundada Interna (99,62%), 

enquanto a parcela correspondente à administração indireta representava 

apenas 0,38% do total devido pelo Estado do Rio de Janeiro. 

 
Tanto a Dívida Fundada da Administração Direta, quanto da Indireta 

apresentaram crescimento em 2010, respectivamente, de 10,79% e 188,14%, 

em termos nominais, na comparação com 2009, que redundou no aumento 

observado na Dívida Fundada Interna de 11,05% no exercício ora sob exame. 

 
Segundo informado pela CGE (fl. 249), essa variação no saldo da 

Dívida Interna da Administração Direta (+10,79%) decorreu da celebração de 

novas operações de crédito e, principalmente, pela atualização dos saldos 

devedores dos contratos do Estado do Rio de Janeiro, que são corrigidos por 

diversos índices (TR, IGP-M, IGP-DI, TJLP e Taxa SELIC). 

 
Assim, como se observa na tabela anterior, parcela significativa 

(74,36%) da dívida fundada interna do Estado do Rio de Janeiro ainda reflete o 

ajuste fiscal promovido pelo Estado no final da década de 90, tendo por meio o 

contrato firmado pelo estado com a União, no âmbito do Programa de Apoio à 

Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, com os critérios estabelecidos na 

Lei Federal nº 9.496/9754.  

 
Ressalta-se, também, que a atualização monetária dessa dívida 

contratual com a União em 2010, calculada e debitada mensalmente com base na 

variação do IGP-DI, conforme disposto no artigo 3º, II, da Lei Federal nº 9.496/97, 

deu-se num quadro de expansão inflacionária captada por aquele indexador. 

 

 

                                                 
54

 Conforme a STN: “O Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, assinado pelos governadores dos 25 Estados 
que refinanciaram suas dívidas (Amapá e Tocantins não o fizeram) (...) tem sido instrumento importante de indução à 
responsabilidade fiscal muito antes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao longo da existência dos Programas de 
Ajuste Fiscal, os resultados alcançados pelos Estados foram significativos, com reflexos em sua contribuição ao 
esforço fiscal do setor público como um todo, bem como na redução do endividamento estadual.” Disponível em  
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/programa_ajuste_fiscal.asp.  Acesso em 21.04.10 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 970 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

Por fim, o expressivo acréscimo da dívida da administração indireta, 

de R$73,1 milhões em 2009, para R$210,5 milhões em 2010 (acréscimo de 

188,14%), ocorreu em face de o Estado ter reconhecido débitos junto à 

Fundação Rede Ferroviária da Seguridade Social – REFER, originadas na 

RIOTRILHOS, conforme detalhado no Processo TCE-RJ nº 107.464-5/10. 

 

Dívida Fundada Externa 

 

Em 31.12.10, a dívida fundada externa, devidamente convertida em 

reais, somou R$2,0 bilhões, valor correspondente a 2,48% da dívida do Estado 

do Rio de Janeiro. 

 

Esse valor da dívida externa resulta do saldo de diversos contratos, 

em diferentes moedas, conforme apresentados no demonstrativo a seguir 

(valores convertidos em reais). 

 
 

Tabela 124: Dívida Fundada Externa do Estado do Rio de Janeiro – 2009/2010 

 
Valores em R$1,00 

Moeda 
Saldo em  
31.12.09 

Movimento do Exercício 
Saldo em  
31.12.10 Emissão 

Reajustament
o 

Resgate 

Libra Esterlina 409.110  -  (34.253) -  374.857  

Dólar 
Americano 

1.017.024.704  933.315.833  (108.998.584) 140.405.186  1.597.827.650  

Yen 303.901.151  - 26.377.937  33.921.658  296.357.430  

TOTAL 1.321.334.965  933.315.833  (82.654.900) 174.326.845  1.997.669.053  

Fonte: Demonstrativo da dívida fundada externa (fl. 13 do Doc. 4.943-9/11) 

 
 
A movimentação da dívida fundada externa por origem - títulos ou 

contratos -, evidenciada na tabela a seguir, mostra um crescimento significativo 

no saldo da dívida externa ao final de 2010, de 51,19% em relação ao 

verificado em 31.12.2009, sendo que a maior parte dessa dívida, 99,87% do 

total, era constituída por contratos, enquanto a dívida em títulos representava 

somente 0,13% desse total em 31.12.10.  
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Tabela 125: Demonstrativo da dívida fundada externa -  2009/2010 

 

Valores em R$1,00 

Emissão Reajustamento Resgate

TÍTULOS 2.687.268 0 (132.382) 0 2.554.885 0,13% -4,93%

TÍTULOS EM LIBRA ESTERLINA 409.110 0 (34.254) 0 374.857 0,02% -8,37%

TÍTULOS EM DÓLAR 2.278.157 0 (98.129) 0 2.180.029 0,11% -4,31%

CONTRATOS 1.318.647.697 933.315.833 (82.522.518) 174.326.845 1.995.114.167 99,87% 51,30%

CONTRATOS EM DÓLAR 1.014.746.546 933.315.833 (108.900.455) 140.405.186 1.698.756.737 85,04% 67,41%

BID - 782/OC-BR - 09/03/94 DESP. B. GUANABARA 370.216.183 0 (11.225.393) 40.413.904 318.576.886 15,95% -13,95%

BID - 916/SF-BR - 09/03/94 DESP. B. GUANABARA 53.949.741 0 (2.004.843) 5.753.282 46.191.616 2,31% -14,38%

BIRD - 4.211-BR - 27/03/98 PROG. DE REFORMA DO ERJ 39.332.169 0 (722.909) 37.919.632 689.628 0,03% -98,25%

BIRD - 4291-BR 01/06/99 PROG. EST. DE TRANSPORTES 235.950.949 0 (9.191.865) 39.882.140 186.876.945 9,35% -20,80%

BID - 1037/OC-BR 28/07/99  PROG. BAIXADA VIVA 237.763.175 0 (8.973.243) 16.436.228 212.353.703 10,63% -10,69%

BIRD - 7508-BR 20/05/08 PROG. EST. DE TRANSPORTES-Adicional 76.612.800 0 (3.300.000) 0 73.312.800 3,67% -4,31%

BIRD - 7719-BR 24/09/09 PROG. EST. DE TRANSPORTES - II 921.530 46.916.044 (2.439.672) 0 45.397.902 2,27% 4826,36%

BIRD - RIO RURAL 0 5.178.244 (327.314) 0 4.850.930 0,24% -

BIRD - PRODESF - DPL 0 878.769.075 (70.662.075) 0 808.107.000 40,45% -

BID - PROFAZ 0 2.452.470 (53.142) 0 2.399.328 0,12% -

CONTRATOS EM IENES 303.901.151 0 26.377.937 33.921.658 296.357.430 14,84% -2,48%

JBIC-BZ-P9- 29/03/94 - B. GUANABARA 303.901.151 0 26.377.937 33.921.658 296.357.430 14,84% -2,48%

TOTAL 1.321.334.965 933.315.833 (82.654.900) 174.326.845 1.997.669.053 100,00% 51,19%

Componentes
Saldo em

31.12.09

Movimento do Exercício
Saldo em

31.12.10

%

Partic.

Var. nom. % 

saldo 

2010/2009

 
Fonte: Demonstrativo da dívida fundada externa (fl. 51 do Doc. 9.098-5/11 e fl. 13 do Doc. 4.943-9/11) 

 

 

Outros comentários sobre a Dívida Fundada do Estado do Rio de Janeiro 

 

O Estado do Rio de Janeiro efetuou contratações de operações de 

crédito ao longo do exercício de 2010, no âmbito dos programas de governo 

discriminados no quadro a seguir.  

 

Tabela 126: Contratos de financiamento firmados em 2010 

 

CONTRATOS 
DATA DA 

ASSINATURA 
CREDOR 

Programa de Desenvolvimento Econômico, Social e de Sustentabilidade do ERJ 22/3/2010 BIRD 

Programa de Apoio ao Fortalecimento da Administração Fazendária do ERJ 10/5/2010 BID 

Programa de Modernização da Administração Estadual II 26/5/2010 BNDES 

Programa de Apoio ao Financiamento das Contrapartidas do PAC 24/6/2010 CAIXA 

Programa de Renovação e Fortalecimento da Gestão Pública 
1
 22/11/2010 BIRD 

Fonte: CGE (fl. 248) 
Obs:   

1
 Contrato assinado junto ao BIRD, em 22/11/2010, não constando o ingresso de recursos em 2010 no 

Demonstrativo da dívida fundada externa ( fl. 13 do Doc. 4.943-9/11) 
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Em decorrência dos empréstimos firmados em 2010 e em anos 

anteriores, houve o ingresso de recursos na ordem de R$1,3 bilhão ao longo de 

2010, consoante discriminado no quadro a seguir: 

 

Tabela 127: Contratos de financiamento e ingressos de recursos/2010 

 
Valores em R$1,00 

CONTRATAÇÃO INSTITUIÇÃO  VALOR 
% 

PART. 
DESTINAÇÃO 

ANTERIORES                   
A                   

2010 

BNDES 
       

10.479.029  
0,81% Expansão do METRÔ 

BIRD 
       

46.916.044  
3,62% 

Projeto de Transporte de Massa do Rio de Janeiro - 
PET II 

BNDES 
         

2.817.383  
0,22% 

Programa de Modernização das Receitas da Gestão 
Fiscal 

BNDES 
       

24.443.286  
1,89% Programa Delegacia Legal do ERJ 

BB 
       

19.971.881  
1,54% 

Programa de Sustentação de Investimentos Rurais - 
SEAPPA  

BIRD
1
 

         
5.178.244  

0,40% 
Programa de Desenv. Rural Sustentável em 
Microbacias Hidrográficas - RIO RURAL  

SUBTOTAL    109.805.867  8,48%   

EM 
2010 

BIRD 
     

878.769.075  
67,85% 

Programa de Desenv. Econômico, Social e de 
Sustentabilidade do ERJ – PRODESF 

CEF 
     

302.620.090  
23,36% 

Programa de Apoio ao Financiamento das 
Contrapartidas do PAC 

BID 
         

2.452.470  
0,19% 

Programa de Apoio ao Fortalecimento da Administração 
Fazendária - PROFAZ 

BNDES 
         

1.589.008  
0,12% Programa Estadual de Modernização - PMAE II 

SUBTOTAL 1.185.430.643  91,52%   

TOTAL 1.295.236.510  100,00%   

Fonte: CGE (fl. 248/249) e demonstrativo da dívida fundada externa  e interna (fls. 12/14 do Doc. 9.098-/11). 

Obs.:  
1 

Embora informado pela CGE como contratação anterior à 2010, não consta saldo em 2009 nesse programa - 

RIO RURAL -, sendo registrado ingresso em 2010, conforme Demonstrativo da dívida fundada externa ( fl. 13 do 
Doc. 4.943-9/11). 
 

 

A maior parcela (91,52%) dos ingressos em 2010 foi oriunda de 

novos contratos firmados pelo Estado do Rio de Janeiro, com destaque ao 

destinado ao PRODESF55 (67,85%) e às contrapartidas do PAC (23,36%). Os 

recursos referentes aos contratos firmados em exercícios anteriores a 2010 

representaram apenas 8,48%.  

                                                 
55

 Programa de Desenvolvimento Econômico, Social e de Sustentabilidade Fiscal do Estado do Rio de Janeiro 
(PRODESF) tem como objetivo o fortalecimento de programas estratégicos do Estado do Rio de Janeiro relativos à 
melhoria e ao aumento de cobertura dos serviços prestados na rede pública estadual de educação e de saúde, ao 
estímulo do desenvolvimento do setor privado e à consolidação do ajuste fiscal. 
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“Outras obrigações” a pagar do ERJ 

 

No cálculo do total da Dívida Estadual em 2010 foram considerados, 

além dos valores referentes à Dívida Pública, valores relativos ao regime 

especial-precatórios e aos precatórios e sentenças judiciais, o grupo de “Outras 

Obrigações” do Estado do Rio de Janeiro, constituindo a dívida do Estado do 

Rio de Janeiro que, de acordo com a CGE (fl. 11), “dependem de autorização 

legislativa para amortização ou regate”.  

 

Em 31.12.10 o grupo de Outras Obrigações totalizou R$14,4 bilhões, 

com a composição demonstrada na tabela a seguir. 

 

Tabela 128: Demonstrativo de Outras Obrigações – 2009/2010 

 
Valores em R$1,00 

Contas 2009 2010 Δ% 

Juros do financiamento 28.359.656 28.293.288 -0,23% 

Obrigações intragovernamentais 1.042.944.353 597.329.964 -42,73% 

Obrigações contratuais 1.117.800.346 2.640.351.842 136,21% 

Outras obrigações a pagar 96.584.990 109.936.327 13,82% 

Valores pendentes a curto prazo 30.641.703 16.003.925 -47,77% 

Obrigações tributárias a compensar 11.443 9.408 -17,78% 

Outras obrigações - exigíveis a longo prazo 2.667.490.596 3.021.437.555 13,27% 

Cessão de direitos - royalties do petróleo 8.986.746.005 6.837.572.614 -23,91% 

Obras paralisadas – CIEPS 69.427.670 69.427.670 0,00% 

Seguros 41.134.755 41.134.755 0,00% 

Dividas assumidas pelo GERJ 645.686.751 625.539.887 -3,12% 

Obrigações diversas 456.523.025 429.340.652 -5,95% 

Fundo de Investimento - 37 0,00% 

TOTAL 15.183.351.292 14.416.377.924 -5,05% 

Fonte: Balancete Geral Consolidado do Estado do Rio de Janeiro. 
Nota 1: Houve reclassificação da conta Sentenças Judiciais para o grupo Precatórios e Sentenças Judiciais. 
Nota 2: O Relatório do Corpo Instrutivo não inclui na totalização do Grupo “Outras Obrigações” a conta Fundo de 

Investimento, no valor de R$ 36,70, pois o valor é referente a multas aplicadas no mês de março, conforme 
nota de lançamento 2010nl00178 UG 246300 – Fundo Estadual de Recursos Hídricos, não compondo a dívida 
estadual. O valor foi mantido no presente quadro para manter a consistência com o valor registrado no Tópico 
2.3.2.2.5.2 do presente Relatório, que trata do exame do Passivo Permanente.  

 

O saldo desse grupo de obrigações foi reduzido em relação a 2009, 

em termos nominais, em 5,05%, representando 17,89% do estoque da dívida 

do Estado do Rio de Janeiro em 2010. 
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Para a configuração desse resultado, foi determinante a redução de 

R$2,1 bilhões nos valores devidos pelo Estado do Rio de Janeiro à União, em 

decorrência do contrato de cessão de direitos futuros dos royalties do petróleo, 

firmado em 1999 no ensejo do processo de renegociação da dívida estadual, 

representando queda de 23,91%, em termos nominais, em relação a 2009. O 

saldo remanescente desta dívida representa 47,43% do total da rubrica “Outras 

obrigações.” 

 

Segundo a CGE (fl. 257), a redução de 23,91% foi decorrente das 

transferências para o Passivo Financeiro relativas às obrigações desse 

contrato de cessão que iriam se realizar no exercício de 2011. 
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2.3.6 – Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade – um 
Evento Subsequente 

 

 

O Conselho Federal de Contabilidade – CFC – iniciou o movimento 

de convergência das normas brasileiras às normas internacionais de 

contabilidade aplicadas ao setor privado, instituindo o Comitê Gestor de 

Convergência, em 2007. 

 

Este movimento também atingiu o setor público, iniciando o seu processo 

de convergência, com a publicação da Resolução CFC nº 1.111/07, da Portaria MF 

nº 184/08, e do documento elaborado pelo CFC contendo “Orientações Estratégicas 

para a Contabilidade aplicada ao Setor Público no Brasil” 

 

Posteriormente, foram editadas pelo CFC as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Essas normas estabelecem desde a 

conceituação, o objeto e o campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público, passando pela definição e classificação do patrimônio público, 

da estrutura do sistema de informação contábil, dos instrumentos de 

planejamento, das transações típicas do setor público, dos registros e das 

demonstrações contábeis e sua consolidação, bem como institui o controle 

interno como suporte deste sistema de informação contábil. 

 

Neste contexto, foi publicado o Decreto nº 6.976/09 que confere à 

Secretaria do Tesouro Nacional as competências do órgão central do Sistema 

de Contabilidade Federal, complementadas pelas atribuições definidas no art. 

18 da Lei nº 10.180/01, e no inciso XXIV do art. 20 do Anexo I do Decreto nº 

7.301/10. 
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Com o intuito de promover a padronização dos procedimentos e 

demonstrativos contábeis e propiciar o processo de convergência da 

Contabilidade Pública Nacional aos padrões internacionais, a Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) instituiu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público (MCASP) no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 

Desta forma, os procedimentos de escrituração contábil, bem como 

a utilização do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e a elaboração das 

demonstrações contábeis constantes do MCASP, devem ser adotados de 

forma facultativa, a partir de 2010, e obrigatória, a partir de 2012, para a União, 

Estados e Distrito Federal e a partir de 2013, para os Municípios, conforme 

disposto na Portarias STN nos 664/10 e 665/10. 
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2.4 – ASPECTOS RELEVANTES 
 

 

 

A atuação do controle interno, em cumprimento às disposições 

constitucionais e a questão previdenciária do Estado são os objetos deste item. 

 

 

 

2.4.1 – Controle Interno 
 
 

O controle interno é função das mais importantes da administração 

pública, constitucionalmente prevista. Ao comparar os resultados obtidos na 

gestão com o planejamento originariamente previsto se consegue, através das 

informações sobre o desempenho da gestão, identificar discrepâncias que 

orientarão o próprio administrador no processo de tomada de decisão. Daí a 

supervisão das atividades de controle interno ser de competência da gestão, 

que dele necessita para bem administrar, garantindo a preservação de seu 

funcionamento com a eficiência e a devida independência que o encargo 

demanda. 

 

Neste tópico será abordado o controle interno em sua missão 

constitucional e legal, consubstanciada, no que se refere à Prestação de 

Contas em análise, na emissão de um relatório e parecer sobre a mesma. Tal 

relatório é fonte de dados que auxiliará o Controle Externo no desempenho de 

sua função de emitir Parecer Prévio sobre as Contas de Gestão do Chefe do 

Poder Executivo. Também serão destacadas ações de governo abordadas pelo 

controle interno e por este Tribunal (Corpo Instrutivo), no exercício do controle 

externo. 
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De acordo com o art. 3º do Decreto Estadual n.º 3.148, de 28 de 

abril de 1980, com redação dada pelo Decreto n.º 27.894, de 8 de março de 

2001, a função de controle no Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro é 

atribuição da Auditoria Geral do Estado – AGE, que funciona como órgão 

central de controle interno. Sua função é desempenhada com auxílio da 

Contadoria Geral do Estado, das Coordenadorias de Contabilidade Analítica da 

Administração direta e dos órgãos de controles internos dos demais entes que 

compõem a Administração indireta. 

 

O Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro 

encaminhou os Relatórios da Contadoria Geral do Estado – CGE e da Auditoria 

Geral do Estado – AGE, os quais estão resumidos a seguir. 
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2.4.1.1 – Relatório da Contadoria Geral do Estado – CGE 
 

O Relatório da Contadoria-Geral do Estado evidencia a análise dos 

diversos demonstrativos contábeis, assim como a execução orçamentária da 

receita e da despesa.  

 
Foram apresentados alguns aspectos do panorama econômico, com 

indicação de alguns índices, tanto em nível nacional quanto da economia 

fluminense. 

 

A Contadoria discorreu ainda sobre a Gestão Fiscal, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, Orçamento, FUNDEB e FECP, 

RIOPREVIDÊNCIA, Royalties do Petróleo, Índices Constitucionais, Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Balanço (Geral, Orçamentário, Financeiro e 

Patrimonial, Sistema de Compensação e Demonstrativo das Variações 

Patrimoniais) e as implementações e aprimoramentos ocorridos no exercício, 

que foram abordados em tópicos próprios, cabendo destacar: 

 

1) Primeiramente( capítulo 1 ), a Contadoria Geral do Estado faz 

menção à Estrutura Organizacional do Governo, citando, ainda, as entidades 

que se encontram em liquidação. No mesmo plano, discorre sobre as 

publicações da CGE, especificamente àquelas relativas às execuções 

orçamentárias da Receita e da Despesa da Administração Direta e Indireta, dos 

recursos do FUNDEB, bem como o demonstrativo das Receitas e Despesas do 

Fundo de Combate à Pobreza e às desigualdades sociais- FECP. 

 

2) Em seu capítulo 2, tece considerações acerca do Panorama 

Econômico, tanto da Economia Brasileira, como da Economia Mundial, 

aludindo questões afetas ao Produto Interno Bruto (PIB) e seus 

desdobramentos, dentro dos pressupostos econômicos da contabilidade social. 

Quanto à Economia Fluminense, registra a CGE o crescimento da economia 

fluminense no exercício de 2010, de cerca de 8,4%, bem como procedendo à 

análise setorial do crescimento industrial fluminense. 
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Registra, ainda, o crescimento das exportações fluminenses, da 

ordem de 67,48%, aludindo, também, à recuperação da economia do Rio de 

Janeiro na questão da participação no Resultado Primário Estadual, a qual 

cresceu 0,28% no comparativo com o exercício de 2009. 

 

Na mesma toada, assevera o esforço do Estado no sentido de 

reduzir a Dívida Consolidada, através do aumento da eficiência da Dívida, visto 

que o quociente entre Dívida Consolidada Líquida e Receita Corrente Líquida 

caiu 4,10% em comparação com o exercício de 2009. Observa que o 

enquadramento da CEDAE como empresa independente diminuiu 

significativamente o estoque da dívida estadual, colaborando ainda para isso o 

rigoroso pagamento do serviço da dívida e a deflação observada no IGP-DI. 

 

3) Com relação ao Orçamento do Estado do Rio de Janeiro (capítulo 

3), discorre sobre as alterações orçamentárias ocorridas, onde a despesa 

inicialmente fixada foi acrescida em 16,12%, bem como menciona que os 

créditos suplementares abertos em decorrência de anulação de dotações 

encontram-se albergados pelas devidas autorizações legislativas. 

 

No que se refere à execução orçamentária da receita, verificou a 

CGE que a arrecadação total das receitas do Estado do Rio de Janeiro 

apresentou evolução de 20,24% em relação ao exercício de 2009, destacando-

se a participação das receitas correntes (95,41%), sendo as receitas tributárias 

representativas de 59,60% do quantitativo total. 
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Analisa, ainda, a situação da evolução da arrecadação das recitas 

tributárias, especialmente em virtude do incremento das receitas oriundas do 

ICMS, as quais variaram 18,76% em relação ao exercício anterior, com 

destaque para aquelas afetas às Indústrias de Transformação (15,11%), 

Comércio - reparação de veículos automotores e motocicletas (33,73%) e 

Informação e Comunicação (16,92%). 

 

Com relação ao FECP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às 

Desigualdades Sociais, as receitas oriundas do adicional do ICMS 

apresentaram evolução de 12,99% em relação ao ano de 2009, com destaque 

para as relacionadas à rubrica “Informação e Comunicação” (33,26%), 

eletricidade e gás (22,35%), comércio, reparação de veículos automotores e 

motocicletas (20,38%) e Indústrias de Transformação (19,98%). 

 

No que diz respeito ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores - IPVA, sua arrecadação decresceu 6,23% em relação ao ano de 

2009, fato este, de acordo com a CGE, associado à redução do preço dos 

automóveis em 2010, conforme a Tabela FIPE e pela redução das alíquotas 

para carros bicombustíveis de 4% para 3%. 

 

Com relação às Taxas, as mesmas apresentaram incremento de 

arrecadação da ordem de 13,64%, destacando-se as Taxas oriundas da 

Prestação de Serviços, com destaque para aqueles prestados pelo DETRAN – 

RJ (36,59%). 

 

No que tange ao Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e por 

Doação, de Quaisquer Bens e Direitos - ITD, verifica-se uma evolução de 59,85 

% em relação ao exercício de 2009, em virtude da maior automação de 

processos, iniciada em 2009, bem como pela celebração de Convênio com a 

Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
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As Receitas de Contribuições apresentaram acréscimo percentual 

de 14,92%, em parte devido à expansão dos Gastos com Pessoal e Encargos 

Sociais decorrentes de aumentos salariais e contratações. 

 

No que tange à Receita Patrimonial, as mesmas, representativas de 

17,64% das receitas correntes, apresentaram evolução de 27,02%, em virtude 

do incremento nas receitas de participações governamentais sobre a produção 

de petróleo e gás, com 74,59% do total incrementado. Destacam-se, ainda, as 

receitas oriundas dos Certificados Financeiros do Tesouro - CFT, com 17,89%. 

 

No que diz respeito às Receitas de Serviços , as mesmas 

apresentaram incremento de 9,82%, com destaque para aquelas relacionadas 

aos Serviços Comerciais, as quais aumentaram 143,98%. Do total arrecadado, 

destacam-se as receitas oriundas dos Serviços de Processamento de Dados 

(21,42%) e dos Serviços de Saúde ( 21,16%). 

 

Quanto às Transferências Correntes, as receitas daí advindas 

apresentaram evolução de 11,37% em relação ao exercício anterior, 

principalmente em virtude das transferências do FUNDEB, participantes de 

42,83% do total arrecadado. 

 

Com relação ao grupamento “Outras Receitas Correntes”, foram as 

mesmas incrementadas em 46,15%, em função do aumento de 60,31% das 

receitas da Dívida Ativa, destacando-se, ainda, a evolução da Receita de 

Indenizações e Restituições, da ordem de 395,71% e das receitas com multas 

e juros de mora da dívida Ativa (128,83%), com esta última sendo puxada pela 

instituição do Programa de Refinanciamento de Impostos Devidos - REFIS 

Estadual  

(Lei nº 5.647/2010). 
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O grupo “Receitas de Capital” apresentou evolução da ordem de 

50,42%, destacando-se a participação das “operações de crédito” (57,77% 

do grupo), com evolução da ordem de 371,72%. Tais operações advém das 

Operações de Crédito Internas, com ênfase nos recursos transferidos pela 

Caixa Econômica à Secretaria de Estado de Obras (recursos do PAC), e 

das Operações de Crédito Externas, advindas, sobretudo, do contrato de 

empréstimo firmado entre o Estado do Rio de Janeiro e o Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. Destacam-se, 

ainda, as variações das receitas provenientes da alienação de bens  

(- 89,74%), amortização de empréstimos (+ 5,69%) e transferências de 

capital ( + 18,39%). 

 

Quanto à Execução Orçamentária da Despesa, afere a CGE que 

foram empenhadas despesas da ordem de R$49.028.269.000,00, sendo 

liquidadas despesas da ordem de R$48.676.076.000,00 (99,28% das despesas 

empenhadas) e pagas despesas da ordem de  R$46.527.597.000,00 (95,59% 

da despesa liquidada). 

 

No tocante às despesas empenhadas por Função de Governo, 

destacam-se aquelas afetas à Previdência Social (16,59%), Encargos 

Especiais (30,36%) e Educação (12,62%), ressaltando-se, ainda, que estão 

definidas 28 funções de Governo na estrutura do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Analisando o Demonstrativo das Despesas por Poder, a Contadoria 

Geral conclui que, das despesas empenhadas, a maior parcela destas coube 

ao Poder Executivo, com 91,03% do total, sendo aplicados, deste quantum, 

86,14% em despesas correntes e 13,86% em despesas de capital. 
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Destaca a CGE os investimentos no item Obras e Instalações 

(66,20%), com expressiva parcela alocada na área de Urbanismo, com a 

construção do Arco Rodoviário Metropolitano e na urbanização da Favela da 

Rocinha, bem como na área de Transportes, com a construção da Estação de 

Metrô General Osório. 

 

Quanto às Receitas e Despesas Intraorçamentárias, discorre a CGE 

acerca da natureza das mesmas, aludindo à necessidade de aprimoramento 

dos critérios de reconhecimento de despesas e receitas e de uniformização da 

classificação de despesas e receitas orçamentárias. 

 

Assevera a CGE que o resultado orçamentário foi deficitário em 

R$222.199.000,00, representando uma diminuição de 71,93% em relação ao 

exercício anterior, o que reflete a variação positiva de 20,24% nas receitas 

totais contra o percentual de 18,48% nas despesas totais. 

 

Continuando seu relatório, a CGE comenta o Resultado Primário, o 

qual ficou em R$1.414.747 mil, abaixo 2,19% abaixo da meta fixada na LDO. 

 

4) Com relação ao capitulo 4 de seu Relatório, a CGE destaca o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, analisando a 

composição de seus recursos, a utilização dos mesmos e suas respectivas 

destinações, sendo, neste último quesito, destinados 60,39% dos recursos para 

os 91 municípios do Estado do Rio de Janeiro. 
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Afere aquele órgão que 90,06% das despesas liquidadas com 

recursos do FUNDEB referem-se a despesas realizadas com Pessoal e 

Encargos da Educação Básica, dando-se como cumprido o artigo 22 da Lei 

Federal nº 11.494/2007, em uma evolução de 78,33% em relação ao ano de 

2009. 

 

5) No capítulo 5, é tratada a questão do FECP - Fundo Estadual de 

Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. Conclui-se que a aplicação de 

recursos deste aumentou em 17,42%, destacando-se o índice de execução da 

Função Saúde e Educação. 

 

Analisa-se, ainda, a aplicação dos recursos do FECP no FEHIS, 

aferindo que foram aplicados 10,18% daquela receita. 

 
6) Quanto ao Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio 

de Janeiro- RIOPREVIDÊNCIA (capítulo 6) ,a CGE analisa a execução 

orçamentária deste, sendo seu orçamento para o exercício de 2010 fixado em 

R$7.342.422.244,00. Das receitas arrecadadas, 79,14% referem-se ao grupo 

de receitas correntes, destacando-se as receitas patrimoniais decorrentes dos 

Royalties de Petróleo e Gás, com 39,51% do total. No grupo de despesas , 

destacam-se as despesas classificadas como “Outras Despesas Correntes”, 

com participação de 99,65%, sendo 74,36% referentes à aposentadorias e 

reformas. Conclui este tópico aferindo resultado deficitário do 

RIOPREVIDÊNCIA de  

R$57.458 mil (R$8.082.057 mil – R$8.139.515 mil), inferior em  

94,41 % ao apurado no exercício de 2010. 

 

Menciona a CGE acerca do montante do déficit atuarial então 

verificado, o qual decresceu 7,16 % em relação ao exercício de 2009, sendo o 

mesmo de R$46.667.399 mil, tecendo, no decorrer de sua análise, comentários 

acerca da Nota Técnica Atuarial do RPPS. 
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7) No capítulo 7 de seu relatório, a CEG analisa a questão dos 

Royalties do Petróleo, verificando o recebimento, pelo Estado, do montante de 

R$6.409.000.000,00 a título de Royalties e Participações Especiais, 

representando 11,94% das receitas totais auferidas pelo Estado. 

 

Na mesma toada, analisa a evolução das receitas dos royalties 

desde o ano de 2001, mencionando o início da produção de alguns poços da 

Bacia de Campos 

 

8) No capítulo 8, o órgão contábil discorre sobre os índices 

constitucionais, ou seja, a aplicação de recursos em despesas consideradas 

para fins de limites constitucionais. 

 

Primeiramente, faz menção à Fundação Carlos Chagas Filho à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ, onde foram aplicados 2,14% 

sobre o total da receita tributária arrecadada, em conformidade com a Emenda 

Constitucional 32/03 

 

Continuando sua exposição, menciona o Fundo Estadual de 

Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano - FECAM, onde foram 

aplicados 6,19% do total das compensações financeiras aludidas pelo § 1° do 

inciso 20 da Constituição Federal de 1988. 

 

Analisa-se também a aplicação de recursos nas ações de saúde, 

alcançando o índice de 12,18%, destacando-se os gastos efetuados nas 

subfunções Administração Geral (35,01%) e Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial (41,96%). 

 

No que se refere aos valores aplicados na Educação, conclui a CGE 

que o limite ínsito no artigo 212 da Constituição Federal, com índice da ordem 

de 25,09%. 
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9) No capítulo 9, a Contadoria Geral tece comentários acerca dos 

tópicos inseridos no bojo da Lei de Responsabilidade Fiscal, discorrendo 

acerca da LDO, Anexo de Metas Fiscais (Resultado Primário, Montante da 

Dívida Nominal, Resultado Nominal) e Metas Bimestrais. 

 

São tecidos, ainda, comentários sobre o cumprimento do artigo 13 

da LRF, descrevendo ações realizadas pela Secretaria de Fazenda no âmbito 

do combate à evasão, sonegação, quantificação do número de ações ajuizadas 

para cobrança da dívida ativa, montante dos créditos ali inscritos, bem como a 

evolução do montante passível de cobrança administrativa. 

 

Alude também ao cumprimento do artigo 58 da LRF, no que atine às 

providências adotadas para recuperação de créditos nas esferas administrativa 

e judicial e às alterações incorridas na legislação tributária com efeitos na 

arrecadação de 2010. 

 

São feitas considerações acerca do Relatório de Gestão Fiscal, com 

referências às despesas incorridas com pessoal, as quais recuaram, segundo o 

relatório da CGE, 0,17% no comparativo com o exercício de 2009, ficando 

distantes do limite prudencial de 49%. 

 

São analisados também o Demonstrativo da Dívida Consolidada 

Líquida, o Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores, o 

Demonstrativo das Operações de Crédito, o Demonstrativo da Disponibilidade 

de Caixa e o Demonstrativo de Restos a Pagar. 

 

Nesse diapasão, foi analisado o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária com seus demonstrativos pertinentes, bem como foi descrito o 

resumo das publicações dos anexos da LRF no Diário Oficial do Estado do Rio 

de Janeiro. 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 988 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 

10) O capítulo 10 apresenta o Balanço Geral, constando o mesmo 

do Demonstrativo da Variação do Saldo Patrimonial; 

 

11) O Balanço Orçamentário é apresentado no capítulo 11 , 

demonstrando o confronto das receitas e despesas previstas com aquelas 

efetivamente realizadas. As receitas arrecadadas montaram em 

R$49.028.269.397,36, mesmo valor aplicável às despesas efetivamente 

incorridas. Verificou-se um resultado orçamentário deficitário da ordem de 

R$222.199 mil, em um decréscimo de 71,93% em relação ao exercício de 

2009. 

 

No mesmo plano, a CGE apresenta a análise dos quocientes a fim 

de avaliar o cumprimento das determinações e especificações constantes da 

Gestão Orçamentária 

 

12) No capítulo 12, são feitas considerações acerca do Balanço 

Financeiro, definido no Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, constatando-se que as 

receitas orçamentárias representaram 84,01% do quantitativo total dos 

ingressos no período, enquanto as despesas orçamentárias foram da ordem de 

83,72% do total incorrido. Com relação às disponibilidades de caixa, as 

mesmas tiveram uma redução de 6,75% no comparativo com o exercício de 

2009. 

 

13) No que tange ao Balanço Patrimonial (capítulo 13), o mesmo é 

apresentado no formato exigido pelo Anexo 14 da Lei nº 4.320/64, nos moldes 

do artigo 105 deste diploma legal, resultando um ativo da ordem de 

R$243.403.087.823,62. Paralelamente, discorre a CGE acerca das notas 

explicativas apresentadas, bem como sobre os aspectos gerais do BP (Ativo 

Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro e Passivo Permanente) e 

seus diversos grupamentos de contas. 
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14) No capítulo 14, a CGE faz menção ao Sistema Compensado, 

onde houve acréscimo de 15% em relação ao exercício de 2009, em face do 

aumento dos registros de convênios, contratos e termos de adesão. Para 

aquele órgão, tal incremento está diretamente ligado à implantação de controle 

efetuado através do Módulo de Controle de Contratos Administrativos do 

SIAFEM/RJ. 

 

15) Quanto ao capítulo 14, o mesmo trata das Variações Patrimoniais 

ocorridas no patrimônio estatal no exercício de 2010, resultantes ou 

independentes da execução orçamentária, aferindo-se variações ativas da ordem 

de R$142.331.028.940,25 e variações passivas no montante de 

R$145.022.601.283,90, ocasionando um resultado deficitário de 

R$2.691.572.343,65. Tal fato deve-se sobretudo ao aumento das variações 

líquidas com as provisões matemáticas. Constata-se, assim, uma redução 

patrimonial de R$1.360.210 mil, advinda das transferências de saldo de 

Precatórios do Sistema Financeiro para o Sistema Patrimonial e da atualização 

atuarial das Reservas Matemáticas. 

 

16) No capítulo 16, a CGE tece considerações sobre a 

Demonstração dos Fluxos de Caixa, subdivididos em três classes (atividades 

operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento). Apura-

se, nesse contexto, decréscimo de caixa no valor de R$467.299.859,59, 

observando-se déficit nas atividades de investimento no montante de 

R$3.985.189.747,36, compensado pelo ingresso positivo de caixa nas 

atividades operacionais e pelo fluxo liquido positivo nas atividades de 

financiamento. Este último fluxo foi puxado pelo empréstimo obtido junto ao 

Banco Mundial para o Programa de Desenvolvimento Econômico, Social e de 

Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, bem como outros obtidos em 

operações diversas com aquela instituição de fomento. 
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17) Concluindo seu relatório, a Contadoria Geral discorre sobre a 

conformidade diária e a conformidade  contábil (capítulo 17), bem como alude à 

documentação exigida no Decreto nº 42.682/2010 (capítulo 18), qual seja , o 

Decreto de Encerramento do Exercício. Na parte final , tece considerações 

acerca das implementações e aprimoramentos havidos no exercício de 2010, 

com destaque para as ferramentas de entrada de dados, controle e consulta 

inseridas no SIAFEM e no SIG (capítulo 19) 

 

18) Discorre, ainda, no capítulo 20 de seu relatório, sobre a 

implantação das normas contábeis internacionais e a convergência destas com 

as normas brasileiras, tanto públicas como privadas. 
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2.4.1.2 – Relatório da Auditoria Geral do Estado – AGE 
 
 

A AGE, inicialmente, em seu relatório, teceu comentários sobre a 

atuação do Órgão Central de Controle Interno (capítulo 1), sua estrutura, 

recursos tecnológicos utilizados, recursos humanos disponíveis e atividades 

desenvolvidas, apresentando nos demais capítulos uma análise das contas do 

Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro e de alguns números 

consolidados, no exercício de 2010, comentados em seus capítulos próprios, 

quando da análise dessa Prestação de Contas. 

 

Ao abordar o Sistema de Controle Interno, a Auditoria Geral do 

Estado informou que, objetivando a otimização e padronização das rotinas, bem 

como a capacitação da equipe técnica e o estabelecimento de efetivo elo às 

evoluções tecnológicas, vem desenvolvendo, com auxílio da Gerência de 

Sistemas da Assessoria de Informática da Secretaria de Estado de Fazenda, o 

Sistema de Controle sobre Auditorias – SCsA. Este busca dar acesso aos seus 

usuários, via internet, permitindo atualização dos dados referentes às auditorias 

realizadas, de qualquer ponto interconectado à rede WEB, facilitando o 

acompanhamento e a execução dos trabalhos. Tal sistema foi dividido em 3 

etapas, encontrando-se em prática a primeira etapa e parte da segunda, 

devendo a continuidade do projeto ocorrer ao longo do exercício de 2011. 

 

Informou, ainda, os recursos humanos disponíveis na AGE, que vêm 

sendo reduzidos ao longo dos anos em decorrência de aposentadorias, 

pedidos de exonerações e cessões, sendo hoje de 53 servidores efetivos. 
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Relatou, ainda, as principais atividades desenvolvidas no exercício 

de 2010 em decorrência de sua competência: elaboração da prestação de 

contas do Chefe do Poder Executivo; análise de processos em diversas 

modalidades e emissão de relatórios de auditoria; tomadas de contas e o 

desenvolvimento de ações visando o fortalecimento de atividades de controle 

interno no âmbito estadual, como a emissão de Instruções Normativas, com o 

objetivo de uniformizar padrões e procedimentos de auditoria governamental 

 

Dentre as ações relacionadas ao fortalecimento do controle 

governamental, a AGE destacou: 

 

1) Emissão de Instruções Normativas, visando uniformizar padrões e 

procedimentos de auditoria governamental, podendo-se citar a expedição da 

Instrução Normativa n°09/2010, que estabelece procedimentos a serem 

adotados pelos órgãos da administração direta e indireta quando da solicitação 

de modificação do orçamento por superávit financeiro, bem como da Instrução 

Normativa n°10/2010. Esta determina que o Corpo Técnico da AGE ministre 

treinamentos acerca da Prestação de Contas de Convênios em parceria com 

os técnicos do Escritório de Projetos - EGP-Rio. O público-alvo desta ação são 

os Órgãos executores de convênios;  

 

2) Realização do Encontro Grupos Temáticos do Conselho Nacional 

dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal - 

CONACI, com o fito de realizar estudos visando a uniformização de 

procedimentos de Controle Interno no Setor Público do país. Os grupos 

temáticos dividiram-se em quatro, a saber: Auditoria Governamental; 

Controladoria; Ouvidoria e Corregedoria; 

 

3) Promoção de eventos de capacitação presencial em parceria com 

a Escola Fazendária e com o Conselho Regional de Contabilidade; 
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Apresento, a seguir, resumo dos fatos apontados pela AGE nas 

análises das contas do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, nos 

demais capítulos de seu relatório. 

 

1) No tocante à execução orçamentária da receita e da despesa do 

exercício de 2010 ( capítulo 2), foi aferido um déficit da ordem de 

R$222.198.751,86. 

 

Com relação ao Resultado Primário alcançado no exercício de 2010, 

de R$1.414.746.522,00, o mesmo ficou 0,55% abaixo da Meta Fixada no 

Anexo de Metas Fiscais da LDO, de R$1.422.640. 

 

No que tange à Disponibilidade Financeira no encerramento do 

exercício de 2010, sob a ótica do artigo 42 da Lei nº 101/00, a AGE resume os 

critérios utilizados em sua análise, tendo como base os mandamentos do artigo 

55, III, “b” daquele diploma legal, apresentando, ainda, o Relatório de Gestão 

Fiscal, com o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa (Anexo V ) e o 

Demonstrativo dos Restos a Pagar, com os respectivos orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social. 

 

2) No que se refere à Conformidade da Execução Orçamentária e 

Financeira aos índices legais (capítulo 3) , a AGE manifesta-se primeiramente 

sobre o FUNDEB. 

 

Quanto à execução orçamentária do FUNDEB, tem-se que o Estado 

contribuiu com o montante de R$3.933.318.439,99, recebendo o valor de 

R$2.193.243.991,97, o que acarretou uma perda nas transferências do Fundo 

de R$1.740.074.448,02, correspondente a 44,24% do total aplicado pelo 

Estado. 

 

No exercício em análise, as despesas empenhadas neste Fundo 

montaram em R$2.215.487.894,38. 
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Sob o mesmo prisma, verificou-se que o Estado teve gastos no valor 

empenhado de R$1.995.231.675,94 com Pessoal e Encargos Sociais da 

Educação Básica, correspondente a 90,06% sobre o total dos recursos 

aplicados. 

 

No que tange ao cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, 

a AGE conclui que o Estado aplicou no exercício de 2010 25,09% da Receita 

Líquida de Impostos em despesa com manutenção e desenvolvimento do 

ensino, no valor de R$5.926.428.110,48. 

 

Quanto à aplicação de recursos nas ações de saúde, constata a 

AGE que o índice atingiu 12,18% do produto da arrecadação dos impostos 

elencados no art. 77 do ADCT da Constituição Federal, acima, portanto, do 

exigido pelo citado dispositivo. 

 

No que se refere ao demonstrativo das despesas incorridas em 

Saúde por unidade orçamentária, destaca a AGE que os gastos em “Pessoal e 

Encargos Sociais” e “Outras Despesas Correntes” são os mais representativos. 

 

Continuando seu relatório, passa a AGE a analisar a aplicação de 

recursos no FECAM, verificando o atendimento ao preceito da Constituição do 

Estadual. 

 

Com relação à aplicação de recursos na FAPERJ, seguindo 

determinação deste Tribunal de Contas, efetuada quando do julgamento das 

contas do Chefe do Executivo relativas ao exercício de 2009, afere a AGE que 

a Contadoria Geral já procedeu à inclusão, na base de cálculo da Receita 

Tributária, para fins de demonstração da aplicação do mínimo constitucional da 

FAPERJ, dos valores referentes à Dívida Ativa Tributária, às multas e juros de 

mora daí decorrentes e às multas e juros dos tributos em espécie. 
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Isto resultou em um valor mínimo a ser aplicado da ordem de 

R$282.283.904,69, sendo apurada aplicação do montante de  

R$301.904.347,46, correspondente a 2,14% da receita arrecadada. 

 

Analisando a despesa com pessoal, verifica-se que o percentual 

aplicado foi de 36,22% da Receita Corrente Líquida. 

 

No tocante à execução orçamentária da receita do FECP, tem-se 

que a Receita do FECP montou em R$2.268.605.959,61, sendo 

R$2.253.451.910,50 oriundos do “Adicional do ICMS”, representativos de 99,33 

% das receitas arrecadadas. Na parte atinente à Execução Orçamentária da 

Despesa do FECP, afere a AGE que a despesa paga montou em 

R$2.138.185.773,96, tendo a despesa liquidada montado em 

R$2.338.692.848,95. No que se refere à despesa empenhada, no valor de 

R$2.338.729.696,47, verifica-se que as funções de maior representatividade 

foram “SAÚDE” (64,90%) e EDUCAÇÃO (20,53%), mesma situação verificada 

no quadriênio 2007/2010. 

 

No tópico relativo ao FEHIS, o qual recebe 10% dos recursos do 

FECP, aferiu-se o montante mínimo de aplicação dos recursos de 

R$226.860.595,96, verificando-se a liquidação de R$230.831.849,94 (10,18%) 

do total empenhado de R$230.868.967,43, sendo pago o valor de 

R$213.868.954,76( 9,43% ). 

 

3) Analisando a situação da Dívida Ativa Estadual (capitulo 4), a 

AGE aferiu que o estoque da Dívida Ativa de 2010, registrado no SIAFEM, 

montava em R$37.757.343.892,15. 

 

Na mesma toada, tece breves considerações sobre os critérios 

utilizados na apuração do Estoque da Dívida Ativa. 
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Continuando, a AGE analisa a questão da constituição da Provisão Para 

Perdas de Dívida Ativa, constante do item 10 do Manual de Procedimentos 

Contábeis da Dívida Ativa Estadual, a qual, constituída, montou em 98% do 

estoque total. 

 

No que se refere à arrecadação da Dívida Ativa em 2010, a mesma 

montou em R$1.354.549.087,33, divergindo em R$396.357.208,47 do 

montante registrado no SIAFEM (R$958.191.878,86). 

 

4) No tópico referente à Dívida Passiva (capítulo 5), a AGE analisa a 

Dívida Flutuante do Estado. Do total da Dívida Flutuante do Estado do Rio de 

Janeiro, de R$4.468.877.000, as rubricas de maior representatividade foram os 

Restos a Pagar (72,22%), Depósitos (22,33%) e Sentenças Judiciais (5,19%), 

sendo que, do quantitativo de Restos a Pagar, 61,68% são referentes ao 

exercício de 2010. 

 

Desconsiderando-se as empresas estatais independentes (CEDAE e 

Imprensa Oficial), o total da Dívida Flutuante verificado passa a ser de 

R$4.184.347.000,00, reduzido em 31,50% em comparação ao exercício de 

2009. 

 

Afere-se também que a Dívida Fundada Total (Interna + Externa) 

montava em R$56.016.637.000 no exercício de 2010, acrescida de 

R$4.498.493.000 em relação ao exercício de 2009, quando a mesma era de 

R$51.518.144.000, representando um acréscimo percentual de 8,73 %. 

 

Do total da Dívida Fundada, 93,76% (R$52.523.055.000,00) 

referem-se ao endividamento do Estado junto à Secretaria do Tesouro 

Nacional. 
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Na mesma toada, analisa aquele órgão, que o subgrupo de maior 

destaque é o de “Obrigações a Pagar”, cuja conta mais relevante é a de 

Cessão de Direitos- Royalties”, representativa de 35,04% do total do Grupo 

“Outras Obrigações a Longo Prazo”. 

 

No que se refere à Dívida Consolidada Líquida, a AGE afere que o 

montante da mesma é de R$53.952.732.000,00, equivalente a 156,23% da 

Receita Corrente Líquida, dando como cumprido o limite estabelecido na 

Resolução nº 40/01 do Senado Federal. 

 

No que tange ao Resultado Nominal, conclui que este foi 

desfavorável à Administração Estadual, posto que ultrapassado o limite 

máximo estabelecido para o exercício de 2010. 

 

5) No capítulo 6 de seu relatório, a Auditoria Geral tece comentários 

acerca do cumprimento das 29( vinte e nove) determinações contidas no 

Processo de Prestação de Contas de Administração Financeira do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro relativa ao exercício de 2009, asseverando que, das 

medidas exaradas, 52% foram implementadas, 41 % estão em implementação 

e 7% não foram implementadas. 

 

O Corpo Instrutivo, após análise do Relatório da Auditoria Geral do 

Estado do Rio de Janeiro (fls.323/484), discorre, no preâmbulo de sua 

instrução, acerca das funções inerentes ao controle interno, destacando, como 

finalidades do mesmo, a avaliação do cumprimento das metas previstas no 

Plano Plurianual (PPA), a execução dos programas de governo e dos 

orçamentos da União e o apoio ao controle externo em sua missão 

institucional, delineada no artigo 74 da Constituição Federal e replicada no 

artigo 129 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
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Destaca, ainda, que, com o advento da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, as competências do controle interno de cada poder foram ampliadas, 

versando, também, sobre o alcance do artigo 59 daquele diploma legal. 

 

No que toca à Auditoria Geral do Estado, o Corpo Instrutivo alude às 

suas finalidades e estrutura, com base nos mandamentos legais inseridos na 

Lei nº 287/79 e no Decreto nº 3.148/80, destacando, entre as finalidades 

daquele órgão, a criação de condições indispensáveis para assegurar a 

eficácia do controle externo e para dar regularidade à realização da receita e 

da despesa, o acompanhamento da execução dos programas de trabalho e 

dos orçamentos e a avaliação dos resultados alcançados pelos 

administradores, verificando, ainda, a execução dos contratos celebrados pela 

Administração Pública Estadual. Estas e as demais finalidades estão previstas 

no artigo 2° do Decreto Estadual nº 3.148/80. Com o fito de alcançar estes fins, 

a AGE desempenha as competências previstas no artigo 26 da Resolução 

SEFAZ nº 45/07. 

 

Continuando sua exposição, refere-se à estrutura organizacional da 

Auditoria Geral, apontando a ausência de fomento ao apoio logístico para 

execução das ações de controle interno e a falta de  investimento em recursos 

humanos como grandes carências da AGE.Verifica,  nesse diapasão, a 

realização de concurso público com 100 vagas destinadas à analistas de 

controle interno e a edição da  

Lei nº 5.756/10, a qual institui as carreiras de agente e analista de controle 

interno, estabelecendo o envio de Projeto de Lei contendo plano de cargos e 

salários destas carreiras. 
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Faz-se menção, ainda, à publicação das Instruções Normativas 09 e 

10, de 20/05/10, estabelecendo procedimentos a serem adotados pelos órgãos da 

administração direta e indireta quando da solicitação de modificação no orçamento 

por superávit financeiro, bem como estabelecendo normas de organização e 

apresentação de Prestações de Contas de Convênios que impliquem dispêndio 

financeiro por órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Analisando a Prestação de Contas do Governador do Estado do Rio de 

Janeiro, dividida em 7 (sete) capítulos e um Anexo, contendo o Relatório de 

Auditoria Operacional no Projeto do Bilhete Único, afere o Corpo Instrutivo que, 

mesmo evidenciando a execução orçamentária relativa ao exercício de 2010, 

restou comprovado que diversas impropriedades verificadas nos registros 

contábeis não foram objeto de apontamento, nem de análise por aquele órgão de 

controle. 

 

Nessa toada, destaca a Instrução a análise do artigo 42 da LRF, a qual 

deve ter seu comportamento monitorado durante o período de vedação, para 

pleno atendimento ao mandamento legal no último ano de Governo. Aduz-se a 

necessidade de que a AGE apure as obrigações existentes que devem ser 

descontadas das disponibilidades financeiras, apontando a possibilidade de existir 

contração de despesas essenciais, preexistentes e contínuas, efetuando-se o 

acompanhamento das disponibilidades e obrigações durante o todo o período de 

vedação. 

 
Destacou-se também que a AGE não apurou a disponibilidade de caixa 

efetuando as exclusões das parcelas que, mesmo integrantes do Ativo Disponível, 

não representam recursos com livre movimentação e/ou não apresentem 

restrições quanto a seu uso imediato. Observa, nessa parte, que nas obrigações 

não foram consideradas as tipificações dos restos a pagar. Também não foi 

considerada a parcela não empenhada dos contratos realizados que se configura 

em constituição de obrigação nova. Conclui asseverando que a avaliação feita 

após o exercício e em metodologia não aplicável à análise desta Corte de Contas 

representa grave risco de descumprimento de dispositivo legal. 
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Ponto importante também destacado pela Instrução foi a verificação 

de que a AGE não inseriu em seu relatório o registro contábil de receitas da 

dívida ativa realizadas mediante a adjudicação de bens e compensação de 

precatórios, regramento previsto na Lei nº 5.647/10, a qual instituiu a 

concessão de anistia e parcelamento das dívidas vencidas até 31/12/08. Tais 

valores deveriam ter sido registrados como receita da dívida ativa e 

evidenciados na contabilidade do Estado, visto que tal observância pode ter 

influência nos resultados do Balanço Orçamentário e no cálculo da Receita 

Corrente Líquida, reduzindo, por conseguinte, o valor dos repasses 

constitucionais da arrecadação tributária aos Municípios, podendo gerar 

reflexos também no cálculo dos limites constitucionais de gastos com educação 

e saúde. 

 

Com relação à verificação do resultado primário e do resultado 

nominal, mesmo que tenha sido apontado o não cumprimento das metas 

fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO, aferiu-se que não foram abordadas 

as causas, nem apontadas medidas adotadas pelo Estado em virtude de tal 

inobservância. Conclui tal ponto informando que o item 5.9 do presente 

processo destaca que as estimativas dos parâmetros macroeconômicos 

utilizados pelo Executivo, nas projeções das metas para 2010 constantes da 

LDO, não se configuraram da forma esperada, constatando-se desvios 

significativos entre as expectativas dos parâmetros e aqueles valores 

efetivamente verificados durante a execução orçamentária em 2010. 

 

Analisando a questão do Planejamento Governamental, 

especificamente quanto à avaliação das alterações orçamentárias, afere o 

Corpo Instrutivo que a AGE, em seu relatório, não avançou na verificação da 

existência dos recursos utilizados para a abertura de créditos adicionais, não 

apontando, portanto, a abertura de crédito adicional sem a existência de 

superávit financeiro. 
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No tópico referente ao RIOPREVIDÊNCIA, verifica-se que os 

créditos de aproximadamente 1.000.000 mil, inscritos em Dívida Ativa e 

recuperados nos exercícios de 2005 a 2010, não estão sendo repassados, 

providência esta que estaria pendente de implementação, conforme 

informações da Auditoria Geral. 

 

Outro fato que vem sendo objeto de Determinação desta Corte 

desde as Contas de 2008 é a falta de elaboração de um plano de amortização 

para equacionar a longo prazo o passivo atuarial a descoberto do 

RIOPREVIDÊNCIA, o qual montava, até o fim de 2010, em R$46.667 milhões. 

Limitou-se a AGE a informar que foi elaborado pelo órgão previdenciário 

projeto denominado “Diagnóstico da Previdência do Estado”, referente ao 

Plano de Amortização então proposto. Conclui-se, então, que tal Determinação 

não foi implementada. 

 

Por seu turno, o Corpo Instrutivo tece considerações acerca da 

insuficiente atuação pró-ativa por parte do Órgão de Controle Interno, o qual 

tem como missão precípua o auxílio à Administração Estadual quanto à 

adequação dos procedimentos a serem adotados na avaliação dos resultados 

alcançados, além da missão constitucional de apoio ao Controle Externo. 

 

No que tange ao acompanhamento das Determinações e 

Recomendações prolatadas por este Tribunal de Contas, afere o Corpo 

Instrutivo que a AGE, por intermédio da Instrução Normativa 03/08, envidou 

esforços no sentido de instituir mecanismo no Poder Executivo, para 

acompanhamento e controle da efetiva implementação das Determinações e 

Recomendações exaradas por este Tribunal, quando da emissão de seu 

Parecer Prévio sobre as Contas de Governo. 
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Quanto às Determinações expedidas por ocasião da apreciação das 

Contas de 2009, dirigidas ao Controle Interno, o Corpo Instrutivo menciona a não 

implementação da Determinação de n° 20 (solicitação de envio ao TCE do Relatório 

anual de execução do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal) e a 

implementação parcial daquela de nº 29 (adoção de procedimentos, pela AGE, com 

vistas a acompanhar e controlar o atendimento às Determinações deste TCE, no 

exame das Contas). 

 

Quanto a esta última Determinação a instrução ressalta que a AGE 

limitou-se a compilar os dados enviados, exercendo um acompanhamento, mas 

não um controle efetivo das medidas implementadas. Desta forma, cabe 

Determinação com vistas ao efetivo cumprimento daquelas expedidas em 

2009. 

 

Do exposto, conclui-se que a AGE deve adotar medidas que visem 

assessorar mais efetivamente a Administração no que se refere ao 

cumprimento das metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO, 

cumprindo suas funções delineadas na Lei nº 287/79 e no Decreto Estadual nº 

3.148/80. 

 

Além disso, verifico que a AGE não se encontra devidamente 

aparelhada, em termos de recursos humanos e materiais, ainda que concurso 

público tenha sido realizado em abril de 2011 para provimento de 100 vagas de 

analista de controle interno, prejudicando o cumprimento de sua missão 

institucional, prevista no Decreto Estadual nº 3.148/80 e na Lei nº 287/79. 

Sugere a instrução que estes fatos sejam objeto de Determinação à Auditoria e 

ciência ao Governador. Acolherei tais medidas em meu voto. Todavia, como a 

AGE integra a estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda, entendo que a 

ciência proposta deva ser dirigida a esta unidade. 
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2.4.1.3 – Ações de Governo 

 

Neste tópico serão tratadas questões afetas às auditorias realizadas 

pelo Tribunal de Contas em setores cruciais da Administração Estadual, bem 

como será analisado mais detidamente o Projeto Bilhete Único e suas nuances 

operacionais e financeiras. 

 

Preambularmente, o Corpo Instrutivo faz alusão às auditorias 

realizadas por este Tribunal em ações relevantes de Governo, no âmbito da 

administração estadual, especialmente em áreas como saúde, educação, 

Tecnologia da Informação, infraestrutura e projetos ligados à realização da 

Copa do Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Descreve, 

também, os principais achados de auditoria, as fragilidades encontradas, as 

oportunidades de melhoria e os benefícios esperados dos Programas de 

Governo analisados, inserindo-se, no contexto em comento, item destinado à 

análise das determinações exaradas por esta Corte de Contas por ocasião das 

auditorias realizadas. 

 

Dentre as auditorias realizadas pelas Inspetorias de Controle 

Estadual , destacam-se as seguintes: 

 

a) Auditoria Operacional realizada na Secretaria de Estado de Saúde 

e Defesa Civil-SESDEC, na área de Regulação do SUS no âmbito estadual, 

com o fito de avaliar a capacidade do Complexo Regulador do Estado do Rio 

de Janeiro de promover, por meio das Centrais de Regulação, o acesso dos 

pacientes necessitados aos leitos de UTI dos hospitais localizados no Estado; 

 

b) Auditoria realizada na Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária - SEAP, de caráter operacional, tendo como objetivo a avaliação 

da política de ressocialização do preso, especialmente no que diz respeito aos 

projetos desenvolvidos nas unidades de custódia, onde funcionam os projetos 

de maior relevância; 
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c) Auditoria Contábil realizada no Fundo Único de Previdência do 

Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA, visando a verificação dos ativos 

financeiros, com base nos dados contidos no relatório de avaliação atuarial e 

no demonstrativo previdenciário, bem como em relação à adequação e ao 

enquadramento às normas contidas na Resolução CMN nº 3.790/09; 

 
d) Auditoria operacional realizada na Companhia Estadual de 

Habitação do Rio de Janeiro - CEHAB-RJ, objetivando a verificação in loco da 

execução das obras de urbanização, construção de unidades habitacionais e 

respectivas obras de infraestrutura oriundas do Programa PAC/SERLA, nos 

municípios de Belford Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu e São João de Meriti; 

 
e) Auditoria realizada na Companhia de Engenharia de Transportes 

e Logística – CENTRAL e na Companhia de Transportes Sobre Trilhos do 

Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS, para verificação as ações 

implementadas pelas empresas, com vistas à execução do Programa de 

Transportes para os Jogos Mundiais Militares (2011), Copa do Mundo de 2014 

e Jogos Olímpicos de 2016;  

 
f) Auditoria realizada na Secretaria de Estado de Educação -

SEEDUC, visando a obtenção de informações necessárias ao 

acompanhamento da implantação e operação do Programa Conexão 

Educação, em virtude das altas somas investidas na implantação e 

manutenção do programa e pelo risco de que o programa não seja 

completamente incorporado à rotina da SEEDUC. 

 
A Auditoria-Geral do Estado, no mesmo plano, realizou Auditoria 

Operacional no Projeto Bilhete Único (BU), instituído pela Lei Estadual nº 

5.628/09, com o fito de contribuir para a melhoria do desempenho operacional 

do projeto, bem como para aumentar a efetividade do controle com a 

mobilização dos atores envolvidos, buscando a aferição da medida em que a 

operacionalização do projeto está contribuindo para que os resultados 

esperados sejam alcançados. 
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O escopo da auditoria foi o de conhecer a gestão do Projeto Bilhete 

Único, com a finalidade de assegurar a sua conformidade com a legislação 

vigente, identificar procedimentos de apoio e monitoramento para proporcionar 

resultados efetivos, visando o alcance da economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade de suas operações. 

 

Na mesma toada, procede à análise SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats), onde busca a identificação dos 

pontos fortes e fracos do projeto, bem como em relação às oportunidades e 

ameaças externas verificadas. 

 

Verifica, ainda, que, da dotação orçamentária atual, foram pagas 

despesas equivalentes a 74,13% do quantitativo total de  

R$188.200 mil. 

 

O Corpo Instrutivo, analisando o conteúdo do relatório de auditoria 

operacional realizado, descreve os principais achados de auditoria, destacando 

os seguintes: 

 

I) Ausência de previsão orçamentária para o custeio total do programa; 

II) Ausência de certificação de conteúdo da base de dados utilizada 

pela RIOCARD no Sistema do Bilhete Único; 

III) Arquivos analisados pela COPPETEC não possuem o cadastro de 

usuários do BU, inviabilizando consultas e confrontos de informação; 

IV) Avaliação incorreta realizada pela COPPETEC de valores indevidos 

de subsídio por parte do Estado do Rio de Janeiro, relativos ao 

período de 01/02 a 17/05/10; 

V) Ausência de apresentação regular à Secretaria de Transportes, pelo 

PRODERJ, dos relatórios de acompanhamento da execução 

contratual do contrato celebrado com a empresa Módulo; 
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VI) Não implantação tempestiva das recomendações realizadas pela 

empresa Módulo nos produtos parciais( relatórios de diagnóstico e 

planos de ação); 

VII) Falta de disponibilização no sítio eletrônico da Secretaria do número 

diário de cadastros recebidos dos concessionários ou 

permissionários do serviço de transporte público, conforme previsto 

na Lei Estadual nº 5.628/09; 

VIII) Ausência de prestação de contas, pela RIOCARD, à Secretaria de 

Transportes, dos recursos recebidos a título de subsídio estadual 

relativo ao Bilhete Único; 

IX) Ausência no Plano Plurianual de metas físicas que permitam 

mensurar se a finalidade do projeto será atingida no exercício. 

 

No mesmo plano, verifica que o trabalho realizado pela AGE 

identificou também algumas oportunidades de melhoria no Projeto Bilhete 

Único, consubstanciadas em ações que podem ser implementadas pela 

Secretaria de Transportes para seu aperfeiçoamento, como por exemplo: 

 

1. solicitar à Riocard que proceda à transmissão ao Proderj dos 

arquivos relativos à movimentação do BU contida no seu banco de dados com 

certificação digital; 

2. viabilizar com a Riocard a possibilidade de entrega do cartão do 

BU pelos Correios, mediante assinatura do próprio titular do cartão, com 

apresentação do respectivo documento de identidade e CPF; 

3. buscar junto ao EGP-Rio auxílio com referência ao gerenciamento 

do convênio como, por exemplo, na área de capacitação; 

4. sugerir à Setrans que solicite à Casa Civil pesquisa quanto aos 

impactos causados pela utilização do BU pela população do ERJ; 

5. sugerir à Setrans que, por intermédio da Agência de Transportes 

Urbanos (AMTU), proceda a estudos que objetivem a possibilidade de o estado 

não subsidiar os valores das passagens no transporte intermunicipal com a 

utilização do BU.  
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De todas as situações expostas pelo Corpo Instrutivo, gostaria de 

destacar aquela relativa à questão educacional do Estado do Rio de Janeiro, 

mais precisamente em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica- IDEB, criado em 2007 para mensuração da qualidade de cada escola e 

de cada rede de ensino. 

 

Seu indicador é calculado com base no desempenho do estudante 

em avaliações do INEP e em taxas de aprovação. Para que o IDEB de uma 

escola ou rede aumente, é necessário que haja efetivo aprendizado por parte 

do aluno, com a pertinente freqüência do mesmo em sala de aula, ressaltando-

se que não deve haver repetição de ano letivo. O IDEB é medido a cada dois 

anos, tendo por objetivo que o país, mediante o alcance das metas estaduais e 

municipais, aufira nota 6 (seis) no ano de 2022. 

 

Muito embora o limite constitucional de gastos com educação tenha 

sido observado ao longo dos anos, tal fato não aportou ao Estado do Rio de 

Janeiro resultados satisfatórios no ranking do IDEB, permanecendo o mesmo 

no penúltimo lugar. 

 

Observe-se que houve redução dos investimentos na Secretaria 

Estadual de Educação no exercício de 2010, em comparação com o ano de 

2009, da ordem de 40,2%, fato que pode ter contribuído para redução de 6,2% 

no quantitativo de alunos da Rede Estadual de Ensino, podendo-se inferir daí 

que as verbas aplicadas em educação pelo Estado não apresentaram o 

resultado desejado, tendo em vista o aumento da evasão escolar verificada em 

2010 
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Concluindo, tem-se como necessária a mudança do status quo atual, 

uma vez que a despesa com educação deve ser considerada como um 

investimento, visto que aumentativa da qualificação e produtividade dos 

trabalhadores. Ora, uma economia que pretende alçar patamar superior tem 

que apresentar força de trabalho instruída e inovadora, distinguindo-se das 

demais. Assim, ante a necessidade de vinculação dos recursos em aplicação 

nas escolas, em transportes, recursos humanos e afins, deve o Poder Público 

tornar efetiva a alocação de recursos em educação, através de um 

planejamento que concilie as possibilidades financeiras com as reais 

necessidades do Estado.56 

 

 

                                                 
56

 STIGLITZ, Joseph E.; WALSH, Carl E. Introdução à Macroeconomia. São Paulo: Campus, 2003. 
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2.4.2 – Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - 
RIOPREVIDÊNCIA 

 

 

O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – 

RIOPREVIDÊNCIA é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão-SEPLAG, dotada de personalidade jurídica de direito 

público, patrimônio e receita próprios, gestão administrativa, técnica, 

patrimonial e financeira descentralizada, tendo sido criado pela Lei Estadual nº 

3.189/99. 

 

Foi instituído com a finalidade de arrecadar, assegurar e administrar 

recursos financeiros e outros ativos para o custeio dos proventos de 

aposentadoria ou reforma, das pensões e outros benefícios previdenciários, 

concedidos e a conceder, a servidores estatutários e seus beneficiários, pelo 

Governo, suas autarquias e fundações.  

 

 

2.4.2.1 - Demonstração das Receitas e Despesas 
 

 

No exercício de 2010, o RIOPREVIDÊNCIA arrecadou 

aproximadamente R$8,1 bilhões, sendo R$5,3 bilhões, ou 65%, oriundos das 

receitas patrimoniais, em especial as referentes à compensação financeira pela 

exploração e produção de petróleo e gás natural,  

R$3,7 bilhões, equivalentes a 45% do total dos ingressos em 2010. 

 

Na tabela a seguir, apresentam-se as receitas do 

RIOPREVIDÊNCIA, evidenciando sua variação nominal e real entre os 

exercícios de 2009 e 2010, bem como a participação de cada receita em 

relação ao total no exercício de 2010. 
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Tabela 129: Receitas Previdenciárias – 2009/2010 

Valores históricos, em R$ mil e variação % nominal e real.  

Receitas Previdenciárias 2009 2010 
Variação 
Nominal 

Variação 
Real 

Particip. 
2010 

Receitas Correntes 6.306.731  7.995.227  26,77% 20,08% 98,93% 

Receitas de Contribuições 2.293.623  2.639.043  15,06% 8,98% 32,65% 

Contribuição dos servidores 897.533  1.035.589  15,38% 9,29% 12,81% 

Contribuição patronal 1.388.410  1.598.795  15,15% 9,07% 19,78% 

Outras contribuições previdenciárias 7.680  4.659  -39,34% -42,55% 0,06% 

Receitas Patrimoniais 3.961.574  5.264.766  32,90% 25,88% 65,14% 

Receitas imobiliárias 4.386  4.605  4,99% -0,56% 0,06% 

Receitas mobiliárias 1.430.582  1.604.490  12,16% 6,23% 19,85% 

Dividendos   712    0,01% 

Fundos de investimentos de renda 
fixa 99.087  63.476  -35,94% -39,32% 0,79% 

CFTs 1.331.495  1.540.302  15,68% 9,57% 19,06% 

Compensação financeira 2.526.517  3.653.822  44,62% 36,98% 45,21% 

Royalties pela prod. petróleo até 
5% 401.965  594.758  47,96% 40,15% 7,36% 

Royalties pela prod. petróleo exced. 
5% 

385.310  
571.141  

48,23% 40,40% 7,07% 

Part. especial expl. petróleo gás 
natural 

1.739.242  2.487.924  43,05% 35,49% 30,78% 

Outras receitas patrimoniais 90  1.849  1953,81% 1845,31% 0,02% 

Receitas de Serviços     0,00% -5,28% 0,00% 

Juros de empréstimos     0,00% -5,28% 0,00% 

Outras Receitas Correntes 51.534  91.418  77,39% 68,02% 1,13% 

Dívida ativa até 97  2.185  22.491  929,46% 875,08% 0,28% 

Compensação previdenciária 49.348  68.927  39,68% 32,30% 0,85% 

Demais receitas     0,00% -5,28% 0,00% 

Receitas de Capital 87.388  86.830  -0,64% -5,89% 1,07% 

Alienação de bens Imóveis   804    0,01% 

Amortização de Empréstimos 87.388  86.027  -1,56% -6,76% 1,06% 

Total Rec. Previdenciárias 6.394.119  8.082.057  26,40% 19,72% 100,00% 

Fontes: Balancete RIOPREVIDÊNCIA 2010 e CG 2009.  
Obs.: Variação real calculada a partir de valores históricos atualizados pelo IGP-DI médio ponderado da FGV, a 
preços de dez/10. 

 

 

 

Graficamente, apresenta-se a participação percentual de cada item 

na receita total de 2010 do RIOPREVIDÊCIA: 
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Gráfico 46: Composição Percentual das Receitas do RIOPREVIDÊNCIA/2010 

 

Contribuição Patronal

20%

CFTs

19%

 Outras Receitas

Previdenciárias

3%

 Royalties e

 Participações

Especiais

45%

 Contribuição de

Servidores

13%

 

 

Houve crescimento real de 20,0% das receitas previdenciárias 

arrecadadas pela autarquia em 2010 em relação ao exercício anterior. Esse 

desempenho deve-se, em grande medida, a um crescimento de 37,0% das 

receitas relativas à compensação financeira devida pela produção e exploração 

de petróleo e gás natural (receita patrimonial devida ao RIOPREVIDÊNCIA por 

força do disposto no  

Decreto nº 42.011/09, que consolidou as normas daqueles de  

nos 37.571 e .38.162, ambos de 2005). 

 

A análise da receita aponta que a apreciação do preço do petróleo 

no mercado internacional, concomitante à redução gradual, a partir de 2006, 

das restituições à União em face da operação de antecipação de royalties 

ocorrida em 1999, resultaram em uma expressiva expansão de recursos de 

royalties e participações especiais. De fato, em valores nominais houve 

crescimento de R$2,5 bilhões, em 2009, para 3,7 bilhões, em 2010, 

representando um acréscimo nominal de 44,62%, e, caso aferido com base na 

variação do IGP-DI médio ponderado, apura-se uma expansão real de 37.0%. 
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Ainda dentre as receitas patrimoniais merecem destaque aquelas 

derivadas dos CFT´S, que foram equivalentes a 19% da receita da unidade. As 

receitas de contribuições (cotas dos servidores e patronal e outras) 

representaram 33% da receita auferida em 2010. 

 

Embora as outras receitas sejam de pouca expressão, o Corpo 

Instrutivo apontou em seu Relatório, tópico 5.8.1, o transcrito a seguir:  

 

 

As outras receitas correntes são constituídas pelas receitas de 
compensação previdenciária com o Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), bem como pelas receitas oriundas de recuperação de 
créditos inscritos em dívida ativa, sendo que estas últimas não estão 
correspondendo ao montante que deveria estar sendo arrecadado 
pelo RIOPREVIDÊNCIA, conforme será abordado no tópico 5.8.1.1 do 
presente relatório.  

 

 

Conforme expresso no Relatório do Corpo Instrutivo (tópico 5.8.1.1), 

não foram repassados ao RIOPREVIDÊNCIA recursos advindos da liquidação 

dos créditos da dívida ativa recuperados, na forma do Decreto nº 37.050/0557, 

que totalizam mais de R$1 bilhão. 

 

A efetiva incorporação de tais recursos ao patrimônio do 

RIOPREVIDÊNCIA vem sendo objeto de expedição, pelo Corpo Deliberativo 

desta Casa, de Ressalva com a consequente Determinação desde a 

apreciação das CG 2006
58

.  

 

Destacou a instrução que a Auditoria Geral do Estado informou que 

tais determinações estão pendentes de implementação, devido à consulta 

jurídica efetuada à Procuradoria Geral do Estado. 

                                                 
57

 Com fundamento na autorização constante do art. 10 da LE nº 4.004/02, o DE nº 37.050/05 incorporou ao 

patrimônio do RIOPREVIDÊNCIA os créditos tributários e não tributários inscritos até a data de sua publicação, assim 
como aqueles que viessem a ser, em dívida ativa do ERJ, de suas autarquias e fundações ou recursos advindos da 
respectiva liquidação. 
58

 Processos TCE-RJ n
os

 103.111-3/07 (CG 2006), 104.728-1/08 (CG 2007), 103.123-0/09 (CG 2008) e 105.901-9/10 
(CG 2009). 
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Há ainda parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria de Fazenda, 

concluindo pela impossibilidade legal de aplicação do Decreto nº 37.050/05 

(incompatibilidade com a Lei nº 4.004/02). Tal parecer foi obtido pelo Corpo Instrutivo 

quando da realização de auditoria na Secretaria de Fazenda e na Procuradoria Geral 

do Estado. Foram apresentados os seguintes argumentos: 

 

 

A análise preliminar do corpo instrutivo desta Corte foi discordante do 
Assessor Jurídico-Chefe da Sefaz. Tendo em vista que a 
administração do Fundo não pode permanecer à mercê das dúvidas 
levantadas pela Secretaria de Fazenda e abrir mão desta receita e 
com o intuito de alicerçar a posição desta Corte, foi sugerido ao 
Plenário, remessa à Procuradoria Geral deste Tribunal, para análise e 
emissão de parecer sobre a matéria, destacando-se que o Processo 
TCE-RJ nº 115.647-7/10 ainda encontra-se tramitando nesta Corte 
sem decisão plenária. 
Os fatos delineados ensejam sugestão para que o Corpo Deliberativo 
deste Tribunal se pronuncie pela expedição de Ressalva à aprovação 
das presentes CG, acompanhada de sugestão de Determinação à 
Sefaz para que cumpra os precisos termos do artigo 1º do 
DE nº 37.050/05, de acordo com a autorização dada pela 
LE nº 4.004/02, no sentido de capitalizar o RIOPREVIDÊNCIA com os 
recursos advindos da recuperação da dívida ativa estadual não 
destinados por lei a outras finalidades, a partir de abril/2005. 

 
 
 

Considerando as informações trazidas aos autos pela CAD, tem-se 

que a matéria será objeto de discussão no administrativo 115.647.7/10. Por 

este motivo, como a questão será ainda levada à Plenário, entendo prudente 

aguardar mais dados para formação de juízo. Desta forma não acolherei as 

sugestões de Ressalva e Determinação mencionadas. 

 

Foi ainda destacado que o RIOPREVIDÊNCIA tem registrado em 

seu ativo tais direitos a receber, mas apenas valores até 2009, não havendo 

registro daqueles relativos a 2010. Tal fato foi objeto de sugestão de 

Determinação nas contas. 
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Tendo em vista as ponderações que apresentei para não acolher a 

Ressalva também sugerida pelo Corpo Instrutivo, igualmente não acolherei a 

Determinação proposta. 

 

A seguir, são examinadas as despesas do RIOPREVIDÊNCIA, 

sendo evidenciados principalmente os dispêndios previdenciários liquidados do 

exercício de 2010, ou seja, os que representam a atividade fim do Fundo 

Previdenciário, pagamento de “Aposentadoria e Reformas” e “Pensões”, 

representando, respectivamente, 76,0% e 21,0%, do total das despesas 

liquidadas, ou 97% das despesas do RIOPREVIDÊNCIA, assim: 

 

Tabela 130: Despesas Previdenciárias Liquidadas – 2009/2010 

 

Valores históricos em R$ e variação real 

Despesa Liquidada 
Valores Históricos Variação 

Real 2009 2010 

ADMINISTRAÇÃO 521.325.274 243.782.664 -55,71% 

Despesas Correntes 515.345.485 219.456.207 -59,67% 

Pessoal e Encargos Sociais 19.471.344 26.647.210 29,62% 

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 6.964.348 16.458.951 123,85% 

Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 7.755.010 4.293.344 -47,56% 

Demais Despesas pessoais e encargos sociais 4.751.986 5.894.916 17,50% 

Outras Despesas Correntes (Aplicações Diretas) 495.874.141 192.808.997 -63,17% 

Sentenças Judiciais 241.470.944 49.999.124 -80,39% 

Indenizações e restituições 215.519.637 99.300.130 -56,36% 

Despesas de Exercícios Anteriores 28.058.676 28.994.994 -2,12% 

Outros Serviços de Terceiros P.J. 9.025.455 12.534.251 31,54% 

Demais Aplicações Diretas 1.799.429 1.980.498 4,25% 

Despesas de Capital 5.979.789 24.326.457 285,32% 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.896.609.655 7.893.432.174 8,41% 

Despesas Correntes 6.896.609.655 7.893.432.174 8,41% 

Aposentadorias e Reformas 5.518.490.560 6.165.467.697 5,82% 

Pensões 1.378.096.239 1.710.133.523 17,54% 

Outros Benefícios Assistenciais 21.644 6.701 -70,68% 

Despesas de Exercícios Anteriores 1.212 17.824.254 1392682,75% 

TOTAL 7.417.934.929 8.137.214.838 3,90% 

Fonte: Balancetes RIOPREVIDÊNCIA de 2009 e 2010 e CG 2009. 

Nota.: Tendo em vista a inclusão da despesa “outros benefícios assistenciais”(R$21.644,00) e do aumento do 
valor das “despesas de exercícios anteriores” (de R$212 para R$1.212) em 2009, houve uma pequena diferença 
(R$ 22.644,00) em comparação com o total apresentado nas CG 2009. 
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Variação real calculada a partir de valores históricos atualizados pelo IGP-DI médio ponderado da FGV, a preços de 
dez/10.  

 

 

O gráfico ilustra as despesas liquidadas pelo RIOPREVIDÊNCIA no 

exercício de 2010. 

 

Gráfico 47: Composição Percentual das Despesas do RIOPREVIDÊNCIA 
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Complementando o exame das despesas liquidadas no exercício, 

apresenta-se a seguir a demonstração das despesas liquidadas do 

RIOPREVIDÊNCIA, comparadas com as do exercício anterior:  

 

Quanto às despesas realizadas pelo RIOPREVIDÊNCIA, cumpre 

salientar: 

 

1 – As despesas totais do RIOPREVIDÊNCIA em 2010 elevaram-se, 

com base na variação do IGP-DI médio ponderado, 3,90% em relação ao 

exercício de 2009; 

 

2 – Impactou no crescimento real das despesas da Autarquia a 

expansão das despesas com Aposentadorias e Reformas e Pensões, em face 

dos reajustes salariais concedidos aos ativos, extensivo aos inativos. 
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3 – Tal expansão foi minimizada pela expressiva contração nas 

rubricas de Despesas com Sentenças Judiciais (-80,4%), decorrente da 

diminuição dos valores pagos de precatórios decorrentes de ações ajuizadas 

por inativos e pensionistas contra o extinto IPERJ, e de Despesas com 

Indenizações e Restituições (-56,36%), decorrente da recomposição da 

chamada “Conta B”, em face do saques efetuados na referida “Conta” pelo 

Governo no exercício de 2009.  

 

4 – Merecem ainda destaque os aumentos percentuais das 

despesas com pessoal e encargos sociais do RIOPREVIDÊNCIA (segundo a 

Contadoria, em decorrência de alterações no plano de cargos e salários da 

autarquia e da efetivação de concursados), de capital (basicamente em face da 

reforma geral do prédio da autarquia, situado na Av. Presidente Vargas) e de 

exercícios anteriores na função previdência (segundo a Contadoria, em face da 

devolução de contribuições previdenciárias e revisão de pensões). 

 

 

2.4.2.2 - Resultado Previdenciário  
 

 

O resultado previdenciário corresponde à diferença entre receitas e 

despesas previdenciárias. 

 

O Corpo Instrutivo apresentou a evolução deste resultado entre os 

anos de 2006 e 2010: 
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Tabela 131: Evolução do resultado previdenciário - 2006/2010  

 

Valores históricos em R$ milhares 

Demonstrativo Previdenciário 2006 2007 2008 2009 2010 

Total das Receitas Previdenciárias (A) 5.963.198 6.102.278 7.867.334 6.394.119 8.082.058  

Receitas Correntes 5.735.566 6.045.110 7.814.657 6.306.731 7.995.227  

Receitas de contribuições 1.864.844 2.267.405 2.064.669 2.293.623 2.639.043  

Receitas patrimoniais 3.812.550 3.758.544 5.687.946 3.961.574 5.264.766  

Outras receitas correntes 58.173 19.161 62.042 51.534 91.418  

Receitas de Capital 227.632 57.168 52.677 87.388 86.831  

Alienação de bens 227.632 55 - - 804  

Amortização de empréstimos - 57.113 52.677 87.388 86.027  

Total dos Repasses Previdenciários (B) 521.697 135.293 2.277 - - 

Total das Despesas Previdenciárias (C) 7.033.765 6.098.387 6.926.682 7.417.935 8.137.215 

Despesas de Administração 1.257.138 337.495 632.942 521.325 243.783 

Despesas da Previdência Social 5.776.627 5.760.892 6.293.740 6.896.610 7.893.432 

Resultado Previdenciário (A) + (B) - (C) (548.871) 139.184 942.930 (1.023.816) (55.157) 

Fonte: Siafem e contas de gestão do Governador do GORJ referentes ao exercício de 2006 a 2010. 

 

 

O RIOPREVIDÊNCIA havia apresentado resultado negativo no 

exercício de 2009 de R$1,0 bilhão, déficit que se repetiu em 2010, em 

intensidade expressivamente menor, totalizando R$55 milhões. 

 

Nos últimos 5 anos, apenas nos exercícios de 2007 e 2008 as 

receitas previdenciárias foram superiores às respectivas despesas, o que 

resultou em superávit previdenciário nesses exercícios. Os repasses do 

Governo nesses casos serviram apenas para cobrir déficits pontuais no início 

de cada exercício.  

 

Em 2010, o Fundo adotou como medida para ajustar o fluxo 

financeiro, mitigando a variação ocorrida entre as receitas e as despesas que 

são agravadas no primeiro semestre, a utilização de parte do seu ativo 

disponível acumulado em 2007 e 2008 (aplicações financeiras) para honrar 

suas obrigações previdenciárias.  
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2.4.2.3 – Avaliação e Projeção Atuarial  
 

 

O objetivo de uma avaliação atuarial é traçar um panorama do 

sistema previdenciário, avaliando o plano de custeio do RPPS vigente, 

determinando a existência ou não de passivo atuarial, e, em caso positivo, 

propor solução que garanta a continuidade do pagamento dos benefícios 

concedidos e a conceder, durante todo seu período de existência. A avaliação 

atuarial também se presta para subsidiar o preenchimento do Demonstrativo de 

Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA, o qual é exigido anualmente pelo 

MPS, e um dos principais requisitos para obtenção do Certificado de 

Regularidade Previdenciária - CRP. 

 

A seguir é reproduzido o trecho conclusivo do relatório de avaliação 

da situação atuarial do RIOPREVIDÊNCIA, referente ao exercício de 2010, 

elaborado pela Caixa Econômica Federal - CEF
59

:  

 

A avaliação atuarial apurou que para o custeio do Plano de 
Benefícios é necessário que as contribuições dos servidores e do 
Governo Estadual somem 22,72% da folha de remuneração de 
contribuição dos servidores ativos, sendo a do servidor de no mínimo 
11%, conforme Lei n.º 10.887, publicada em 21 de junho de 2004. 

Apurou-se também que o Passivo Atuarial a descoberto do 
Plano é de R$ 46.667.399.869,46 e que, para financiá-lo em 35 anos, 
é necessário um acréscimo de 47,04%, perfazendo um custo total de 
69,76% da folha de remuneração de contribuição dos servidores 
ativos. 

 

Com base nos dados do relatório atuarial, a Tabela abaixo apresenta 

as estimativas para as reservas matemáticas, compensação previdenciária e 

ativo líquido do plano (valor referente aos recursos a serem recebidos ao longo 

dos próximos anos, informados pelos gestores da autarquia, trazidos a valor 

presente a uma taxa de juros real de 6% a.a), indicando a existência de déficit 

atuarial aproximado de R$47 bilhões em 2010, ante aos R$50 bilhões apurados 

em 2009:  
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 Doc. TCE-RJ nº 009.122-2/11, fls. 229/273. 
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Tabela 132: RIOPREVIDÊNCIA – Situação Atuarial/2010 

Valores em R$ 

Reservas 
Avaliação Atuarial 

(2009) 
Avaliação Atuarial 

(2010) Var (%) 

( - ) Reservas Matemáticas Totais (A) 106.067.616.902 113.403.614.533 6,92% 

( - ) Benefícios Concedidos  70.565.693.324 78.748.639.862 11,60% 

( - ) Benefícios a Conceder  35.501.923.578 34.654.974.671 -2,39% 

( + ) Compensação Previdenciária  (B) 2.025.326.777 2.809.676.540 38,73% 

( + ) Ativo Líquido do Plano  (C) 53.777.279.890 63.926.538.124 18,87% 

( - ) Reservas Matemáticas a Constituir = (A) + 
(B) + (C) 50.265.008.235 46.667.399.869 

-7,16% 

Fonte: Relatórios de avaliação atuarial do GORJ elaborados em janeiro de 2010 e janeiro de 2011 pela CEF. 

 

 

Os cálculos atuariais dos exercícios de 2009 e 2010, cujos 

resultados são comparados na tabela anterior, indicam que o déficit técnico 

previdenciário diminuiu 7,16%, em termos nominais, em 2010. 

 

Essa diminuição pode ser atribuída em grande medida ao 

crescimento do ativo líquido da autarquia (18,87%), da compensação 

previdenciária (38,73%), que, em conjunto, sobrepuseram o crescimento das 

reservas matemáticas totais (6,92%).  

 

Ressalte-se, quanto ao passivo atuarial, que as hipóteses adotadas 

pela CEF consagram a aplicação do princípio contábil da prudência, tendo em 

vista a adoção das hipóteses mais conservadoras dentre as possíveis, para 

constituição das reservas matemáticas totais. 

 

A composição do ativo do RIOPREVIDÊNCIA nos exercícios de 

2009 e 2010, evidenciando a variação de cada um dos seus principais 

componentes, é exibida a seguir: 
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Tabela 133: Composição do Ativo Líquido do RIOPREVIDÊNCIA – 

2009/2010 

Valores em R$ 

Ativos 31.12.2009 31.12.2010 Diferença Dif % 

Royalties e Participações 
Especiais 

43.246.493.984 54.332.975.199 11.086.481.215 25,6% 

Certificado Financeiro do Tesouro 
- CFT 

3.735.761.571 2.694.887.681 (1.040.873.890) -27,9% 

CFT Permutado 2.104.874.233 2.471.128.271 366.254.038  17,4% 

Divida Ativa 1.300.667.388 302.277.791 (998.389.596) -76,8% 

Caixa e Disponibilidades 922.956.923 570.577.411  (352.379.512) -38,2% 

FUNDES 808.158.943 904.894.764  96.735.822  12,0% 

FREMF - 763.449.702  763.449.702  - 

ICMS Parcelado 514.445.074  538.657.618  24.212.544  4,7% 

Imóveis 204.939.008  362.519.457  157.580.448  76,9% 

Valores a Receber do GORJ - 
BGORJ 

273.633.894  289.482.778  15.848.884  5,8% 

Valores a Receber do GORJ – 
Dívida Ativa 

266.846.368  520.442.000  253.595.632  95,0% 

Outros 251.830.883  175.245.452  (76.585.431) -30,4% 

Ativo total 53.630.608.269  63.926.538.124  10.295.929.855  19,2% 

Fonte: Siafem. 

Obs.: A pequena diferença verificada entre os valores do ativo desta tabela e da tabela anterior, no exercício de 2009, 
deve-se a divergências entre as fontes consultadas para a elaboração de ambas, mas que não prejudicam a análise. 

 

A tabela evidencia que o ativo que mais influenciou o crescimento do 

ativo do RIOPREVIDÊNCIA foi a reavaliação, utilizando-se os parâmetros para 

produção de petróleo fornecidos pela Agência Nacional de Petróleo – ANP, dos 

direitos sobre os Royalties e Participações Especiais sobre a exploração de 

petróleo e gás natural a que o Estado do Rio de Janeiro faz jus e que já 

estavam incorporados ao patrimônio da autarquia desde 2006 (crescimento de 

25,6%). A esta base foram incluídos dados acerca da área de exploração de 

Tupi, obtidos junto ao mesmo órgão regulador.
60

 

 

A queda do ativo referente aos CFTs ocorreu, e ocorrerá até o 

exercício de 2014, em razão dos resgates mensais desses títulos, que se 

convertem em receita previdenciária, conforme o fluxo previsto 

contratualmente. 
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 A projeção de Royalties e Participações Especial para Tupi é de aproximadamente R$11 bilhões para o período de 

2011-2050, conforme Nota Técnica GOP/DIN nº 007/2011. 
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A redução do ativo “Dívida Ativa” se deu em função da revisão na 

metodologia de cálculo efetuado em atendimento à Determinação Plenária nas 

Contas de 2009, fato detalhado no item 2.3.1 do presente relatório. 

 

Através do Decreto nº 42.755/10, foram adicionados ao patrimônio 

do RIOPREVIDÊNCIA os direitos creditórios do Estado referentes ao Fundo de 

Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses (FREMF), provenientes 

do Fundes, da ordem de  

R$763 milhões. 

 

Tais direitos têm origem em uma operação realizada com o Governo 

Estadual, assim explicada pelo Corpo Instrutivo (item 3.3.4 de seu relatório): 

 

[...] 
...operação em que o governo sacou R$400 milhões da reserva 

monetária denominada Conta “B” 
48

, com a finalidade de fazer frente 
a despesas orçadas, cuja fonte de recursos seria a alienaçãodas 
ações do Banco Estadual do Rio de Janeiro (Berj), que acabou não 
se realizando em 2010 

49
. 

 
A fim de garantir a exigência legal de recomposição da referida 

conta de reserva, o governo transferiu o fluxo financeiro previsto para 
2011 dos royalties do petróleo do Rioprevidência para o Tesouro, até 
o montante de R$400 milhões, conforme DE nº 42.755/10. No mesmo 
ato, para compensar essa transferência dos royalties, o governo 
incorporou ao patrimônio do Rioprevidência os direitos creditórios 
referentes ao Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios 
Fluminenses (Fremf), até o limite de R$400 milhões. Os efeitos dessa 
operação com relação ao Rioprevidência estão sendo comentados no 
tópico 5.8 do presente relatório, que trata do Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores. 

 
_____________________ 
48

 Os recursos da conta “B”são destinados ao pagamento ou ressarcimento dos 

dispêndios necessários ao cumprimento de obrigações cíveis, comerciais, trabalhistas, 
tributárias e administrativas originárias do Banco do Estado (Berj), que venham a recair 
sobre o BANERJ ou seu novo controlador 
49

 Conforme Nono termo aditivo ao Contrato de Abertura de Contas firmado em 1997 

entre o ERJ e a Caixa Econômica Federal. 
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Tal incorporação objetivou pois a compensação à autarquia pela 

transferência do fluxo financeiro descrito, e, ainda, a capitalização do regime 

próprio de previdência social dos servidores do Estado, naquilo que exceder à 

compensação. 

 

Ainda que a operação descrita tenha inicialmente retirado do 

RIOPREVIDÊNCIA fluxo financeiro, que só será compensado quando os 

recebimentos do FREMF cumulativamente alcançarem o valor de  

R$400 milhões, tal operação trará uma capitalização da autarquia da ordem de 

R$360 milhões, configurando-se como uma medida positiva no sentido de 

diminuir o passivo atuarial da unidade. 

 

Ainda sobre os ativos do RIOPREVIDÊNCIA, destacou a instrução: 

 

O ativo “Valores a Receber do ERJ – Dívida Ativa”, 
apresentado no quadro acima se refere a receitas arrecadadas 
oriundas da recuperação de créditos inscritos em dívida ativa que não 
foram repassados ao Rioprevidência. Conforme apontado no tópico 
5.8.1.1, o montante registrado nos exercícios de 2009 e 2010 não 
vem contemplando os créditos recuperados no próprio exercício que, 
se incluídos, contabilizariam um montante total da ordem de R$520 
milhões para o exercício de 2009 e de R$1 bilhão para o exercício de 
2010, com variação de 109,50%. 

 

 

Esta questão está sendo abordada quando se trata das receitas da 

autarquia. Em que pese todas as variáveis que atuam sobre a avaliação do 

ativo total do RIOPREVIDÊNCIA, de 2009 para 2010 houve redução do déficit 

técnico atuarial da Autarquia, conforme verificado pela comparação dos 

Relatórios de Avaliação Atuarial encaminhados ao MPS de ambos os 

exercícios apresentados neste tópico. 
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Apesar de ter havido redução do déficit técnico atuarial da autarquia 

no exercício em análise, o passivo atuarial a descoberto do RIOPREVIDÊNCIA 

acumula um montante de R$46,7 bilhões em 2010, o que requer, do Governo, 

a iniciativa de elaboração de um plano de amortização visando a equacionar tal 

desequilíbrio de longo prazo. 

 

Neste sentido, faz-se oportuno transcrever trechos da Portaria MPS 

nº 403/08, que assim dispõe sobre plano de amortização para equacionamento 

de déficit atuarial como o apresentado no relatório de avaliação sob análise: 

 

 

Art. 18. No caso da avaliação indicar déficit atuarial deverá ser 
apresentado no Parecer Atuarial plano de amortização para o seu 
equacionamento. 

§1º O plano de amortização deverá estabelecer um prazo 
máximo de 35 (trinta e cinco) anos para que sejam acumulados os 
recursos necessários para a cobertura do déficit atuarial. 

[...] 
Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial 

somente será considerado implementado a partir do seu 
estabelecimento em lei do ente federativo. 

 

 

A elaboração desse plano de ação, conforme determinado pela 

legislação, foi objeto de expedição, pelo Corpo Deliberativo desta Casa, de 

Determinações nas contas de 2008 e 2009. 

 

 

De acordo com o Corpo Instrutivo, no tópico 5.8.5 de seu Relatório:  

 

A AGE informou que a Sefaz apresentou a Matriz de 
Acompanhamento das Determinações, com a informação de que o 
RIOPREVIDÊNCIA elaborou um projeto chamado Diagnóstico da 
Previdência do Estado, referente ao Plano de Amortização para 
apresentação ao TCE, e que, quanto ao relatório descrevendo o 
plano, já enviou solicitação à autarquia para atendimento da presente 
determinação. Conclui a AGE informando que a presente 
determinação não foi implementada. 
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Os fatos delineados ensejam sugestão para que o Corpo 
Deliberativo deste Tribunal se pronuncie pela expedição de Ressalva 
à aprovação das presentes CG, sendo, ainda, reiterada a sugestão 
para que o Corpo Deliberativo deste Tribunal se pronuncie pela 
expedição de Determinação à Seplag para que encaminhe a esta 
Corte, juntamente com a documentação constituinte das CG 2011, 
um plano de amortização para o déficit previdenciário aprovado pelo 
Conselho de Administração da autarquia, acompanhado, pelo menos, 
de cronograma físico-financeiro com as respectivas metas 
mensuráveis no tempo e de referência às dotações autorizadas para 
sua execução nas peças orçamentárias, visando ao equacionamento 
do passivo atuarial a descoberto do RIOPREVIDÊNCIA apontado no 
DRAA referente a 2010. 

 

 

Tendo em vista a pertinência da proposta, incluirei em meu voto as 

Ressalva e Determinação sugeridas pelo Corpo Instrutivo. 

 

Por derradeiro, destaco terem sido publicados o “Demonstrativo das 

Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores 

Públicos”
61

 e o “Demonstrativo da Projeção Atuarial”, preconizados pela LRF. 

Ambos foram reproduzidos pelo Corpo Instrutivo no item 5.8.6 de seu relatório. 

 

Consta do item 5.8.7 uma comparação dos resultados 

previdenciários, em valores de dezembro de 2010  
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 Valores coincidentes com os apresentados neste item 2.4.2. 
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2.4.3 – Considerações acerca das Empresas Estatais Não Dependentes62.  
 
No exercício fiscal de 2010, o Orçamento Geral do Estado do Rio de 

Janeiro (LOA) não contemplou a Companhia Estadual de Águas e Esgotos - 

CEDAE63 e a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro – IO64, estatais 

consideradas não dependentes  

 
Inicialmente, deve ser ressaltado que a Imprensa Oficial do Estado 

do Rio de Janeiro – IO desde 2002 era considerada independente. Seus 

números não eram computados para as aferições relativas à Lei Complementar 

nº 101/00 – LRF. No exercício de 2009 a CEDAE também foi assim qualificada, 

como empresa não dependente, conforme declaração elaborada pelo Governo 

do Estado. 

 

É importante salientar que em 2009, em ambas as entidades, os 

efeitos se restringiam a matérias relacionadas para efeito do cálculo dos limites 

definidos pela LRF, pois as movimentações e saldos financeiros e patrimoniais 

aferidos pela IO e CEDAE eram computados nos Balanços Consolidados do 

Estado. Este procedimento sofreu descontinuidade, na medida em que a partir 

de 2010 as movimentações e saldos financeiros e patrimoniais das entidades 

em tela não mais compõem as Contas do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

                                                 
62

 Constituída para exploração de atividade econômica, dotada de personalidade jurídica de direito privado, sob a forma 
de empresa pública ou de sociedade por ações, que não recebe da União, Estado, Distrito Federal ou Município 
recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos neste 
caso os aportes provenientes de aumento de participação acionária. 
63

 Sociedade de Economia Mista que associa capital estadual (majoritário no controle de ações com direito a voto) e 
capital privado, sendo criada por lei, como um instrumento de ação do Estado, dotada de personalidade de Direito 
Privado, mas submetida a certas regras especiais decorrentes desta sua natureza auxiliar da atuação governamental, 
bem como a certas regras jurídicas de caráter administrativo, realidade que não lhe retira a natureza privada e a 
essência de serviço, mas lhe atribui qualificação peculiar. Dentre essas, o capítulo XIX da lei das sociedades por 
ações. È sujeita ao controle da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Contas, ambos do Estado do Rio de Janeiro, 
na forma prevista na Constituição estadual.  
64

 Entidade dotada de personalidade jurídica de Direito Privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo do Estado 
do Rio de Janeiro, criada por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo foi levado a exercer por 
força de contingência e de conveniência administrativa. É submetida a certas regras especiais decorrentes de ser 
coadjuvante da ação governamental, sendo dotada de patrimônio próprio, sob sua gestão, que não se confunde com o 
patrimônio da Administração direta a que se vincula. Seu patrimônio pode ser utilizado, onerado e alienado nos termos 
dos seus atos constitutivos, independente de prévia autorização legislativa. È sujeita ao controle da Assembléia 
Legislativa e do Tribunal de Contas, ambos do Estado do Rio de Janeiro, na forma prevista na Constituição estadual.  
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A seguir são efetuados comentários acerca das atividades mercantis 

da CEDAE e da IO. 

 
2.4.3.1 - CEDAE  

 
A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado do Rio de 

Janeiro (CEDAE) apresentou prejuízos contínuos, entre 2000 a 2006, em face de 

fatores operacionais até então vigentes, tais como: perdas de fornecimento; alto 

grau de inadimplência dos usuários dos serviços; ineficiência administrativa; 

contínua geração de passivos trabalhistas, cíveis e tributários; além de prejuízos 

em aplicações financeiras da entidade de previdência privada fechada de seus 

funcionários (PRECE), cuja mantenedora é a referida Companhia, aumentando a 

necessidade de cobertura de déficits atuariais.  

 
Visando manter a continuidade das operações da entidade, o Governo 

do Estado efetuou constantes cessões de créditos para futuro aumento de capital, 

intercaladas com capitalizações destes créditos ao patrimônio líquido, para 

aumentar o Capital Social da Companhia. 

 
Os resultados financeiros e operacionais eram nitidamente inferiores 

aos obtidos por outras grandes congêneres estaduais, a saber: SABESP (Estado 

de São Paulo), COPASA (Estado de Minas Gerais) e SANEPAR (Estado do 

Paraná). Por conseqüência, a empresa enfrentou dificuldades em lograr êxito na 

realização dos investimentos necessários ao atendimento de demandas como a 

expansão da rede de água e esgoto, a ampliação saneamento básico e a 

despoluição de recursos hídricos almejadas pela população fluminense atendida 

pela CEDAE. 

 
A incapacidade financeira da Companhia sobrecarregava o caixa e 

contribuía para o aumento do endividamento estadual, além de promover atrasos 

observados em importantes projetos estaduais, tais como: o de Despoluição da 

Baía de Guanabara e de saneamento e da construção do emissário submarino 

para atender à Baixada de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca. 
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A partir de 2007 tal quadro começou a ser revertido, principalmente 

no que tange a reversão de prejuízos para lucros, promovendo, ainda, a 

expansão do patrimônio líquido da CEDAE, fatores que contribuíram para 

desonerar o Erário estadual. Muito embora parcela dos problemas enfrentados 

até 2006 terem sido mitigados, a CEDAE ainda enfrenta desafios para obter 

indicadores operacionais equivalentes àqueles obtidos pela SABESP, COPASA 

e SANEPAR (as 3 Companhias citadas, ao contrário da CEDAE, têm ações 

negociadas em bolsas de valeres).  

 

A seguir são apresentados o lucro/prejuízo líquido, o patrimônio 

líquido e os aportes realizados pelo Estado (em R$ milhões, valores correntes), 

relacionados à CEDAE ao longo de 10 anos, exercícios de 2000 a 2009 (último 

balanço publicado): 

 

Tabela 134: Lucro, Patrimônio Líquido e Capitalizações efetuadas na CEDAE – 

2000/2009 

 (em R$ milhões, valores correntes) 

EXERCÍCIO 
LUCRO/ 

(PREJUÍZO) 
LÍQUIDO  

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 

ÍNICIO DO PERÍODO 

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 

FINAL DO PERÍODO 

APORTES DO 
TESOURO 
ESTADUAL 

2000 (115) (a) (a) (a) 

2001          (55) (a) 395 (a) 

2002        (640) 395 157 392 

2003        (498) 157 869 1.201 

2004        (116) 869 971 211 

2005 (245) 971 1.101 285 

2006 (4.117) 1.101 3.588 (b) 79 

2007 217 3.588 3.063 (c)  193 

2008 92 (c) 3.063 3.983 (c) 287 

2009 533 3.983 (c) 4.516 - 

Fonte: Demonstrações Financeiras da CEDAE elaborados de acordo com a Lei 6.404/76 e obtidas no site da empresa. 
(a) Para os exercício 2000 foi publicada apenas a Demonstrações dos Lucros e Prejuízos Acumulados, não sendo 
disponibilizadas as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido. 
(b) O crescimento do Patrimônio Líquido foi influenciado principalmente pela Realização da Reserva de Reavaliação 
em um valor de R$ 8.620 milhões (posteriormente parcela do valor foi excluído, diminuindo o Patrimônio Líquido).  
(c) Valores reajustados. 
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Como se observa na tabela, os prejuízos que vinham se acumulando 

anualmente desde 2000 atingiram seu ápice em 2006, quando a Companhia 

registrou perdas de R$4,1 bilhões. Parcela do resultado negativo tão elevado pode 

ser creditada às mudanças dos critérios contábeis adotadas a partir de 2007 

(quando foram elaboradas as demonstrações financeiras da Cia. referentes ao 

exercício de 2006). De fato, objetivando adotar práticas visando à elaboração de 

demonstrativos contábeis fidedignos, foram feitos ajustes de fatos gerados em 

2006 e em exercícios anteriores, com fulcro na Deliberação CVM nº 506/2006, 

que impactaram negativamente o resultado de 2006 num total de  

R$2,6 bilhões, sendo os principais componentes deste ajuste, respectivamente: 

contas a receber, R$622 milhões; contingências Cíveis, R$550 milhões; 

Previdência da CEDAE – PRECE, R$528 milhões; e Caixa de Assistência a 

Servidores da CEDAE – CAC, R$316 milhões. 

 

Concomitantemente aos esforços envidados para que os balanços da 

CEDAE fossem preparados de forma a demonstrar de maneira adequada a 

situação financeira e patrimonial da entidade, os prejuízos recorrentes foram 

estancados. De fato, foram apurados lucros nos exercícios de 2007, 2008 e 2009, 

contribuindo sobremaneira para a melhoria da situação financeira e patrimonial da 

CEDAE, fato comprovado em 2009 quando a Cia. não recebeu qualquer aporte 

financeiro do Governo do Estado. 

 

Não obstante a melhoria dos indicadores financeiros da empresa, cumpre 

ressalvar que as informações financeiras do exercício de 2009 não foram enviadas 

tempestivamente à Comissão de Valores – CVM. Por consequência, em 04 de 

janeiro de 2010 àquela autarquia Federal suspendeu o registro da CEDAE como 

companhia aberta. A decisão da CVM foi pautada na Instrução Normativa nº 480, de 

4 de dezembro de 2009 que determina a suspensão do registro por falta do 

encaminhamento dos relatórios a Comissão após 1 (ano) ano da data prevista para a 
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entrega de tais informações. A regulamentação anterior, Instrução Normativa nº 202, 

de 6 de dezembro de 1993, estipulava o prazo em de 3 (três) anos.  
 

O não atendimento do prazo legal foi justificado por meio de Nota 

Explicava contida nas Demonstrações Financeiras do exercício findo em 

31.12.09, sendo descrito que o cancelamento do registro junto a CVM se deu 

em razão da necessidade de serem refeitos os balanços do exercício findo em 

31 de dezembro de 2008 devido a ajustes identificados durante a elaboração 

das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 

2009, originalmente publicadas em 13 de maio de 2010. 

Deste modo, a Companhia reapresentou as suas demonstrações 

financeiras para os exercícios de 2008, com as devidas reclassificações 

contábeis, e o de 2009, datadas de 9 de setembro de 2010 pelos auditores 

independentes. Os pareceres do Conselho Fiscal, do Conselho de 

Administração e dos auditores independentes não apontaram qualquer 

ressalva às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.08 

(refeito) e 2009, exceto pelas reclassificações efetuadas no exercício de 2008. 

Nada obstante, necessário se faz pontuar que, notadamente até 

2006, os demonstrativos contábeis da Companhia não observavam 

perfeitamente todas as prescrições derivadas dos princípios contábeis, dando 

margem a Ressalvas nos pareceres de auditoria quanto à fidedignidade dos 

resultados e do patrimônio da CEDAE. 

Observa-se que no momento estão sendo envidados esforços no 

sentido da Companhia aderir aos princípios contábeis, incluindo as Normas 

Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting Standards - 

IFRS65), emanadas do Comitê de Normas de Contabilidade (International 

Accounting Standards Board - IASB). De fato, no Of. CEDAE – DP Nº 

0171/2011 (fls. 341 – Doc. TCE-RJ nº 09.122-2/11, Volume 7.2), de 21.02.10, 

direcionado à Contabilidade Geral do Estado – CGE, é informado pelo 

Presidente da CEDAE: 

                                                 
65

 As normas IFRS foram adotadas (entre outros) pelos países da União Européia pelo regulamento (CE) n.° 1725/2003 
da Comissão Europeia, de 21 de setembro de 2003 (atualizado pelo Regulamento (CE) N.o 1126/2008

[1]
) com o 

objetivo de harmonizar as demonstrações financeiras consolidadas publicadas pelas empresas abertas européias. A 
iniciativa foi internacionalmente acolhida pela comunidade financeira. Atualmente numerosos países tem projetos 
oficiais de convergência das normas contábeis locais para as normas IFRS, inclusive o Brasil. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards
http://pt.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards_Board
http://pt.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards_Board
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europ%C3%A9ia
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1725:PT:HTML
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Normas_internacionais_de_contabilidade#cite_note-n1126-0#cite_note-n1126-0
http://pt.wikipedia.org/wiki/Demonstra%C3%A7%C3%A3o_financeira_consolidada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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1 – Em atenção ao Ofício em destaque informamos que o 
balancete de verificação da CEDAE relativo ao exercício de 2010 
encontra-se em poder da PricewaterhouseCoopers, empresa 
encarregada de auditar nossas demonstrações financeiras, o qual 
certamente sofrerá alterações significativas em diversos fatores, 
especialmente pela introdução do Sistema de Contabilidade 
Internacional – IFRS. Tão logo tenhamos a versão definitiva, 
encaminhá-la-emos a essa Controladoria. 

 

 

A adoção do Sistema Internacional de Contabilidade deverá fornecer 

aos usuários das demonstrações financeiras da empresa informações 

fidedignas e, portanto, úteis aos utentes das informações contábeis e 

gerenciais que administram a CEDAE. Adicionalmente, a elaboração de 

demonstrações financeiras refletindo de forma adequada a situação financeira 

e patrimonial, concomitante à manutenção da obtenção de lucros anuais, 

deverá proporcionar à CEDAE um ambiente favorável para a obtenção de 

empréstimos e/ou financiamentos, lançamento de debêntures, bonds66, notes67 

e outros instrumentos de captação de recursos no mercado nacional e 

internacional, como também tornar possível a oferta pública de ações de 

emissão da Cia. no mercado de capitais.  

 

 

2.4.3.2 - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro - IO 

 

 

A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro- IO é a empresa de 

serviços gráficos do Governo do Estado responsável pela publicação do Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro - DOERJ. 

 

Os resultados da IO, nos últimos 4 (quatro) exercícios financeiros, 

são demonstrados a seguir: 

 

                                                 
66

 Obrigação, título da dívida. 
67

 Promessa de pagamento de valor específico a instituição à vista ou numa data específica. 
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Tabela 135:Resultado do Exercício IO – 2007/2010 

 

EM R$ MILHÕES 

2007 2008 2009 2010 

15,2 30,0 1,4 1,9 

Fonte: 2006 e 2007, SIAFEM. 2009 e 2010 (Doc. TCE-RJ nº 009.122-2/11fls. 4 a 7). 

 

Destaca-se, também, a expansão do patrimônio líquido da IO entre 

2007 a 2010, conforme demonstrado: 

 

Tabela 136: Patrimônio Líquido IO -  2007/2010 

 

EM R$ MILHÕES 

2007 2008 2009 2010 

78,8 101,8 102,8 104,6 

Fonte: 2006 e 2007, SIAFEM. 2009 e 2010 (Doc. TCE-RJ nº 009.122-2/11fls. 4 a 7). 

 

 

Do exame dos dados sintetizados acima, depreende-se que a IO 

aparenta dispor de boa estrutura financeira e patrimonial.  
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Existem limites constitucionais e legais que devem ser 

observados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos 

recursos públicos. A verificação do cumprimento de tais limites é função 

deste Tribunal, no exercício da fiscalização da gestão legal e da gestão 

fiscal responsável. 

 

A despeito de outros elementos que devem ser observados por 

este Tribunal de Contas na análise da gestão pública, não se pode olvidar 

que a verificação do atendimento dos limites constitucionais e legais tem 

posição preponderante. 

 

A verificação dos mesmos, que devem ser apreciados de forma 

sistemática e integrada com os demais itens de cumprimento obrigatório, 

certamente exerce um papel de grande relevo, quando da análise feita por 

este Tribunal de Contas, com reflexos no Parecer Prévio a ser emitido. 

 

Destarte, a seguir estão explicitados os limites aos quais o 

Poder Executivo se encontrava sujeito, no exercício de 2010. 

 

 

3.1 – DÍVIDA PÚBLICA 
 

 

A dívida pública é composta pela dívida flutuante (restos a 

pagar e outras obrigações) e pela dívida fundada. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal e as Resoluções nºs 40 e 43, ambas de 2001, do 

Senado Federal estabeleceram limites e condições atinentes ao 

endividamento público. Considerando as determinações que regem o 

3 APLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 
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assunto, passo a analisar o comportamento de itens da dívida para os 

quais há condições especiais de constituição e limites de estoque.   

 
3.1.1 – Dívida Consolidada 

 
Compete privativamente ao Senado Federal, como disposto nos 

incisos VI, VII, VIII e IX, do artigo 52 da Constituição Federal, estabelecer 

os limites da dívida consolidada dos entes federados, das operações de 

crédito externo e interno, das concessões de garantia da União em 

operações de crédito e da dívida mobiliária. Assim, foram editadas as 

Resoluções nºs 40/01 e 43/01. 

 
Para fins de demonstração da dívida consolidada líquida, e em 

atendimento ao disposto no artigo 55 da LRF, foi divulgado junto ao 

Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo do Estado, relativo ao 3º 

quadrimestre de 2010, o seguinte quadro: 

 

Tabela 137: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida/2010 

Valores históricos em R$ milhares 
 

Especificação 
Saldo do 
exercício 
anterior 

Saldo do 
exercício de 

2010 

Variação 
nominal 

% 

Diferença 
10/09 

DÍVIDA CONSOLIDADA (DC) (I) 52.664.842 59.202.175 12,41% 6.537.333 

Dívida Mobiliária 2.687 2.555 -4,92% -132 

Dívida Contratual 51.588.510 57.816.190 12,07% 6.227.680 

Interna 50.269.862 55.821.076 11,04% 5.551.214 

    Externa 1.318.648 1.995.114 51,30% 676.466 

Precatórios posteriores a 5.5.2000(inclusive) - vencidos e não pagos 1.073.645 1.378.761 28,42% 305.116 

Demais Dívidas 0 4.669 - 4.669 

DEDUÇÕES (II) 5.460.329 5.249.443 -3,86% -210.886 

Disponibilidade de Caixa Bruta 5.779.178 5.538.709 -4,16% -240.469 

Demais Haveres Financeiros 2.002.881 2.172.241 8,46% 169.360 

    (-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)  -2.321.730 -2.461.507 6,02% -139.777 

DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)  47.204.512 53.952.732 14,30% 6.748.220 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 28.976.688 34.534.906 19,18% 5.558.218 

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 181,75% 171,43% -10,32%  

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 162,91% 156,23% -6,68%  

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200% 57.953.376 69.096.813 19,23%  

Detalhamento da Dívida Contratual 
Saldo do 
exercício 
anterior 

Saldo do 
exercício de 

2010 

Variação 
nominal 

% 

Diferença 
10/09 

DÍVIDA DE PPP 0 0 - 0 

Parcelamento de Dívidas 444.155 560.233 26,13% 116.078 

    De Tributos  0 0 - 0 

    De Contribuições Sociais 444.155 560.233 26,13% 116.078 

          Previdenciárias  102.905 90.565 -11,99% -12.340 
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          Demais Contribuições Sociais 341.250 469.667 37,63% 128.417 

    Do FGTS 0 0 - - 

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 51.144.355 57.255.958 11,95% 6.111.603 

Outros valores não integrantes da DC 
Saldo do 
exercício 
anterior 

Saldo do 
exercício de 

2010 

Variação 
nominal 

% 

Diferença 
10/09 

Precatórios anteriores a 5.5.2000 176.861 153.128 -13,42% -23.733 

Insuficiência Financeira 0 0 - - 

Depósitos 1.400.849 1.449.599 3,48% 48.750 

RP não-processados de exercícios anteriores 405.795 352.313 -13,18% -53.482 

Antecipações de Receitas Orçamentária - ARO 0 0 - - 

     

REGIME PREVIDENCIÁRIO 

     

Especificação 
Saldo do 
exercício 
anterior 

Saldo do 
exercício de 

2010 

Variação 
nominal 

% 

Diferença 
10/09 

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 104.829.300 111.793.998 6,64% 6.964.698 

   Passivo Atuarial 104.042.288 110.593.938 6,30% 6.551.650 

   Demais Dívidas 787.011 1.200.060 52,48% 413.049 

DEDUÇÕES (V) 46.240.180 56.858.750 22,96% 10.618.570 

Disponibilidade de Caixa Bruta 2.844 12.038 323,26% 9.194 

    Investimentos 1.214.710 919.297 -24,32% -295.413 

   Demais Haveres Financeiros 45.369.448 55.940.053 23,30% 10.570.605 

    (-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios) -346.821 -12.638 -96,36% 334.183 

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 351.812 332.527 -5,48% -19.285 

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) 58.589.119 54.935.249 -6,24% -3.654.167 

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – 3º quadrimestre/2010 (Proc. TCE-RJ nº 103.747-9/11). 

Obs.: 1 - Excluídas a Imprensa Oficial e a CEDAE por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependente. 

2 - Imprensa Oficial e CEDAE não constam nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 
2010. 

3 - Não considerados para efeito de dedução da Dívida Consolidada os valores referentes ao 
RIOPREVIDÊNCIA, de acordo com a Portaria nº 462/2009 da Secretaria de Tesouro Nacional – STN (Reservas 
Matemáticas e Precatórios do RIOPREVIDÊNCIA) 

4 - No relatório da CGE, quando é examinada a variação do estoque da dívida consolidada (Tabela 201 – 
VARIAÇÃO DO ESTOQUE DA DÍVIDA CONSOLIDADA, fls. 254 do processo TCE 105.080-3/11), é apresentado 
um montante para a Dívida Consolidada no exercício de 2010 de R$ 60.402.236 mil. A discrepância entre esse 
valor e aquele apurado pelo Corpo Instrutivo (R$ 59.202.175) deve-se ao valor total dos precatórios do 
RIOPREVIDÊNCIA posteriores a 05/05/2000 (R$ 1.200.060 mil).   

 

Sobre os números indicados na demonstração da dívida 

consolidada, cumpre salientar que eles não contemplam os valores 

consignados nas seguintes contas de passivo:  

 2.2.2.3.5.00.00 – Credores de Contratos em 
Renegociação, contabilizado nas UG’s 197100 – CEHAB e 
247100 - CEDAE; 

 2.2.2.4.2.00.00 - Cessão de Direitos – Royalties do 
Petróleo; 

 2.2.2.4.3.02.00 –  Obrigações Fiscais, contabilizadas na 
Unidade Gestora 297100 – Instituto Vital Brazil. 

 2.2.2.4.4.00.00 – Obras Paralisadas - CIEPS; 
 2.2.2.4.9.00.00 – Outras Obrigações, contabilizadas nas 

UG’s 197100 (CEHAB), 247100 (CEDAE), 297100 
(Instituto Vital Brazil) e 317100 (CODERTE). 
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Isto porque em inspeção ordinária realizada na Secretaria de 

Estado de Fazenda (Processo TCE nº 116.665-9/08), com o objetivo de 

analisar os controles e procedimentos concernentes à dívida 

consolidada, foi verificada a possibilidade de que o valor da dívida não 

estivesse correto, devido à não inclusão dos passivos acima listados.  

Quando da análise das Contas de Gestão de 2008, ficou 

evidenciada a controvérsia quanto à natureza jurídica das obrigações 

com a “cessão de direitos – royalties” (uma das obrigações que 

atualmente não integram o conceito da dívida consolidada), razão porque 

o Plenário decidiu em Sessão de 19.05.09, pelo prosseguimento da 

inspeção, com o intuito de esclarecer melhor o assunto.  

Dando cumprimento a esta decisão plenária, o Corpo Técnico 

do Tribunal, representado pela Coordenadoria de Auditoria e 

Desenvolvimento-CAD, reexaminou o processo TCE nº 116.665-9/08 e 

ratificou o posicionamento de seu relatório anterior, sugerindo, com 

relação a essa questão da dívida consolidada, determinação ao Contador 

Geral do Estado, nos seguintes termos: 

 

(...) 
 

2) Considerar na Dívida Consolidada os valores consignados 

nas contas a seguir relacionadas ou  apresentar fundamentação 

legal pela sua não inclusão na Dívida (conforme apontado no 
Capítulo 6 deste Relatório): grifei 

2.2.2.3.5.00.00 – Credores de Contratos em Renegociação, 
contabilizado nas UG’s 197100 – CEHAB e 247100 – CEDAE (se 
for o caso); 

2.2.2.4.2.00.00 - Cessão de Direitos – Royalties do Petróleo; 
2.2.2.4.3.02.00 –  Obrigações Fiscais, contabilizadas na 

Unidade Gestora 297100 – Instituto Vital Brazil. 
2.2.2.4.4.00.00 – Obras Paralisadas - CIEPS; 
2.2.2.4.9.00.00 – Outras Obrigações, contabilizadas nas UG’s 

197100 (CEHAB), 247100 (CEDAE), se for o caso, 297100 
(Instituto Vital Brazil) e 317100 (CODERTE). 

 

Em Sessão de 15.12.09 o Plenário acatou a sugestão do Corpo 

Instrutivo, acompanhada pelo Parecer exarado pelo representante do 

Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas, expedindo 

Comunicação aos então Secretário de Estado de Fazenda e ao Contador 

Geral do Estado do Rio de Janeiro. 
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Em 15.04.10, deu entrada nesta Corte de Contas o Documento 

TCE nº 11.870-5/10, contendo a pertinente manifestação do responsável 

pela Contadoria Geral do Estado, trazendo ainda as justificativas 

apresentadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, dentre outras, 

quanto à Determinação no sentido de que o mesmo adotasse 

providências para incluir na Dívida Consolidada os valores consignados 

nas contas de passivo anteriormente relacionadas ou que, 

alternativamente, apresentasse fundamentação legal pela sua não 

inclusão na Dívida. 

 

Após reanálise de tudo que está contido nos autos, a 

Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento sugeriu que o Relatório 

de Inspeção fosse, “Preliminarmente, encaminhado à Presidência desta 

Corte de Contas, com vistas à Procuradoria Geral deste Tribunal (PGT), 

para emissão de parecer escrito acerca da inclusão das obrigações 

decorrentes da Cessão de Direitos – Royalties do Petróleo, na Dívida 

Consolidada do ERJ, em face dos argumentos jurídicos defendidos  pela 

Administração Estadual para sua não inclusão.” 

 

Em atendimento, o Gabinete da Presidência - GAP fez o 

Relatório de Inspeção (Processo TCE nº 116.665-9/08) tramitar para a 

Procuradoria Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro-

PGT, onde encontra-se presentemente sob exame.68   

 

Feitas essas necessárias considerações, considerando que 

ainda não há definição, no âmbito desta Corte de Contas, quanto à correta 

contabilização daquela operação de Cessão de Direitos, encontrando-se 

ainda em fase de análise as justificativas apresentadas pela 

Administração Estadual, alternativa esta que lhe foi deferida pelo Plenário 

conforme acima descrito, adotarei os valores apresentados pelo Governo 

                                                 
68

 Consulta efetuada no Sistema de Acompanhamento de Processos desta Corte - SCAP em 06/05/2011. 
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do Estado e ratificados pelo Corpo Técnico desta Corte, sobre os quais 

não mais pairam dúvidas quanto a sua natureza jurídica. 

 

Assim, conclui-se que a dívida consolidada líquida do Estado 

em 31.12.10 – R$53.952.732 mil (excluída a dívida do sistema 

previdenciário, conforme preconizado na Portaria nº 462/09 da Secretaria 

do Tesouro Nacional), equivalente a 156,23% da Receita Corrente Líquida, 

encontra-se em conformidade com as disposições da Resolução nº 40/01 

do Senado Federal, que limita tal endividamento a 200% da mesma base. 

 

Quanto aos números do Regime Previdenciário, destacou o 

Corpo Instrutivo (item 5.6.1.3 do seu relatório): 

 
 

Por fim, constata-se que a DCL referente ao regime 
previdenciário apresentou um decréscimo de R$ 3.654 milhões, 
representando uma queda de 6,24%, em termos nominais, na 
comparação com 2009, decorrente, principalmente, do aumento 
dos haveres financeiros, em função da atualização dos royalties 
de longo prazo, conforme analisado no tópico 5.8 do presente 
relatório, que trata do regime próprio de previdência dos 
servidores públicos. 

 
 
Como explicitado, tal endividamento não está sujeito ao limite 

ora aferido. 
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3.1.2 – Operações de Crédito  
 
 

A Resolução nº 43/2001 do Senado Federal limita o valor a ser 

realizado a partir da assunção de operações de crédito69. Tal valor, para os 

Estados, Distrito Federal e Municípios não pode ultrapassar o montante 

equivalente a 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida (inciso I, do 

artigo 7º). Ainda com relação às operações de crédito, estas não podem 

exceder o montante das despesas de capital70. Esta limitação é chamada de 

regra de ouro dos orçamentos e seu grande intuito é o de fazer com que o 

endividamento seja, em essência, para o financiamento de investimentos da 

administração e não para o custeio da máquina. 

 

As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária 

têm o saldo devedor limitado a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida. 

 

O demonstrativo das operações de crédito de 2010 foi 

divulgado junto ao Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo relativo 

ao 3º quadrimestre: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69

 Operação de crédito, segundo o inciso III do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal é o: 
[...] compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição 
financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, 
arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros [...] 
Devem ser incluídos ainda neste conceito “ [...] a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da 
Federação” (§ 1º do citado artigo 29). 
70 

Constituição Federal 
Art. 167 – São vedados: 
[...] 
III – a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as 
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo 
por maioria absoluta; 
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Tabela 138: Demonstrativo das operações de crédito/2010 

Valores históricos em R$ mil 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO  

VALOR 

No 3º 
Quadrimestre  

Até o 3º 
quadrimestre 

(a) 

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)        331.492.620      1.295.236.509  

    Mobiliária     

        Interna                         -                            -    

        Externa                         -                            -    

    Contratual        331.492.620      1.295.236.509  

        Interna        313.068.844         361.920.676  

           Abertura de Crédito        313.068.844         361.920.676  

           Aquisição financiada de bens em arrendamento mercantil financeiro                         -                            -    

               Derivadas de PPP                         -                            -    

                Demais Aquisições Financiadas                         -                            -    

           Antecipação de Receita                         -                            -    

                Pela venda a termo de bens e serviços                         -                            -    

                Demais antecipações de Receita                         -                            -    

           Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art. 29, §1º)                         -                            -    

           Outras operações de crédito                         -                            -    

         Externa          18.423.776         933.315.833  

Operações de crédito externas contratadas relat. a Programas de Governo          18.423.776         933.315.833  

               Outras operações de crédito externas relat. a Programas de Governo          18.423.776         933.315.833  

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)        (11.597.791)        560.232.594  

    Parcelamento de Dívidas        (11.597.791)        560.232.594  

       De Tributos                         -                            -    

       De Contribuições Sociais        (11.597.791)        560.232.594  

            Previdenciárias          (5.012.198)          90.565.199  

            Demais contribuições sociais           (6.585.593)        469.667.395  

        Do FGTS                         -                            -    

   Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial                         -                            -    

    Programa de Iluminação Pública - RELUZ                         -                            -    

   

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR 
% SOBRE A 

RCL 

Receita Corrente Líquida 34.534.906.321 - 

Total Considerado para fins de apuração do cumprimento do limite (Ia) 1.295.236.509 3,75% 

Limite Geral definido pela Resolução do Senado Federal para as operações de 
crédito internas e externas  - 16% da RCL 

5.525.858.011 16,00% 

Operações de Crédito por Antecipação de receita orçamentária - - 

Limite Geral definido pela Resolução do Senado Federal para as operações de 
crédito por antecipação de receita orçamentária  

- - 

      

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE 
CRÉDITO (III) = (Ia) + (IIa) 

    1.855.469.103  5,37% 

Fonte: SIAFEM-RJ/SIG e Relatório de Gestão Fiscal – 3º quadrimestre/2010. 
Obs.:  
1 - Excluídas a Imprensa Oficial e a CEDAE por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependente. 
2 - Imprensa Oficial e CEDAE não constam nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 2010. 
3 - Limite de acordo com o artigo 7º da Resolução nº 43/01 do Senado Federal.  

 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 1041 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 
 

Conforme demonstrado, no período em análise, não foram 

contratadas operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, 

haja vista a vedação contida no artigo 38, inciso IV, alínea “b”, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal71. 

 
 
Desta forma, o montante global das operações de crédito realizadas no 

exercício de 2010 encontra-se em conformidade com as disposições do inciso I do 

artigo 7º da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal. 

 
 
Por derradeiro, comparando as operações de crédito acontecidas 

até o 3º Quadrimestre (R$1.295.236.509) e as despesas de capital para o 

mesmo período (despesas liquidadas até dezembro de 2010 de 

R$6.365.590.913 – Fonte: SIAFEM), verifica-se que as primeiras não superam 

as mencionadas despesas realizadas. Desta forma, tem-se o atendimento ao 

mandamento do inciso III do artigo 167 da Constituição Federal. 

 

                                                 
71

 Impossibilidade de contratação no último ano de mandato do Chefe do Poder Executivo. 
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3.1.3 – Garantias e Contragarantias 
 

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (inciso IV do artigo 29), a 

concessão de garantia é o “... compromisso de adimplência de obrigação 

financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele 

vinculada”. 

 

A Resolução nº 43/2001 do Senado Federal estabelece que o saldo 

global das garantias concedidas pelos entes federados não pode exceder a 22% 

(vinte e dois por cento) da receita corrente líquida (artigo 9º). 

 

Os registros contábeis (SIAFEM) e o Demonstrativo das Garantias e 

Contragarantias de Valores (Relatório de Gestão Fiscal) apontam que até o 3º 

Quadrimestre de 2010 as garantias concedidas importavam em 

R$1.989.761.618, equivalentes a 5,76% da Receita Corrente Líquida. Tais 

garantias se referem a avais/fianças em operações de crédito. 

 

Desta forma, verifica-se o atendimento ao disposto no artigo 9º da 

Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, que fixou como limite máximo para 

o saldo global das garantias concedidas montante equivalente a 22% da receita 

referenciada. 

 

Destaque-se, por fim, que não foram exigidas contragarantias no 

período em comento. 
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3.1.4 – Precatórios 
 
 

Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal em virtude de sentenças judiciais transitadas em julgado, submetem-

se a um procedimento específico, denominado regime de precatórios, 

disciplinado pelo artigo 100 da Constituição Federal. 

 

O regime de precatórios sofreu profundas transformações em razão 

do advento da Emenda Constitucional nº 62, de 09.12.09. 

 

Entre as alterações introduzidas, podem ser destacadas as 

seguintes: 

 

 criação de um regime especial com o depósito em Conta 

Especial, devendo 50% do valor ser destinado para o pagamento 

segundo a ordem dos Precatórios, e 50% do valor destinado ao 

pagamento dos Precatórios em Leilão, sendo adimplido o credor 

que oferecer maior deságio em relação ao débito. Segundo a 

regra, o depósito anual deve ser equivalente ao total do valor 

devido, reduzidas as Amortizações realizadas e dividido pelo 

número de anos que faltam para completar 15 anos do início da 

efetivação do Regime Especial (art. 97, §1º, II, e §§ 6o e 8o, Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT); 

 criação de uma compensação antecipada quando da expedição 

do Precatório, obrigando o Judiciário a abater do valor devido 

pelo Estado os valores de eventuais débitos do credor para com 

a Administração Pública (art. 100, §§ 9o e 10o, da Constituição 

Federal); 

 possibilidade da União assumir débitos, oriundos de Precatórios de 

Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente 

(art. 100, §16, da Constituição Federal); 

 instituição de direito de preferência para o pagamento de débitos cujos 

titulares tenham 60 ou mais anos de idade, ou sejam portadores de 

doença grave (a ser definida em lei), precedência limitada a três vezes 

o valor fixado como obrigação de pequeno valor (art. 100, §2o, da 

Constituição Federal); 
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 vinculação da Atualização Monetária aos índices aplicados à 

Caderneta de Poupança (art. 97, §16, ADCT e art. 100, §12, da 

Constituição Federal); 

 autorização para cessão dos Créditos de Precatórios, desde que 

a operação seja informada à entidade devedora e ao Judiciário 

(art. 100, §§13 e 14, da Constituição Federal); 

 possibilidade de pedido de seqüestro de Contas Públicas, 

quando o valor necessário ao pagamento do débito não tenha 

sido previsto na Lei Orçamentária (art. 97, §10, I, da Constituição 

Federal); 

 

Buscando adequar-se aos procedimentos introduzidos pela Emenda 

Constitucional nº 62/09, o Estado do Rio de Janeiro editou diplomas legais com 

o objetivo de incorporar tais inovações ao Ordenamento Jurídico do Estado, a 

saber: 

 Decreto nº 42.315, de 25 de fevereiro de 2010 (publicado no 

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 26.02.10), que 

regulamenta a opção pelo regime especial de pagamento de 

Precatórios, instituído pelo art. 97 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), introduzido pela Emenda 

Constitucional nº 62/09; 

 Lei Ordinária nº 5.647, de 18 de janeiro de 2010 (publicada no 

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 19.01.10), por 

meio da qual se disciplina a forma de compensação de créditos 

inscritos em Dívida Ativa com Precatórios vencidos, e dá outras 

providências; 

 Decreto nº 42.316, de 25 de fevereiro de 2010 (publicado no 

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 26.02.10), que 

estabelece normas para o cumprimento da Lei Estadual  

nº 5.647/10; 
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 Decreto n.º 42.395, de 8 de abril de 2010 (publicado no Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 09.04.10), que altera 

dispositivos do Decreto n.º 42.316/2010, disciplinando o método 

do cômputo de juros dos precatórios a serem utilizados em 

compensação com débitos inscritos em dívida ativa;  

 Decreto nº 42.722, de 26 de novembro de 2010 (publicado no 

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 29.11.10), que 

dispõe sobre a aplicação dos recursos para pagamento de 

precatórios judiciais, nos termos do §8º do artigo 97 do ADCT. 

 

Assim, por intermédio do Decreto nº 42.315/10, o Estado do Rio de 

Janeiro fez opção pelo Regime Especial previsto no inciso II do §1º do art. 97 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), segundo o qual os 

Precatórios vencidos e vincendos serão pagos com recursos depositados em 

conta especial, no prazo de até 15 (quinze) anos, sendo que 50% dos recursos 

serão utilizados para o pagamento em ordem única e crescente de valor por 

precatório, consoante o que estabelece o Decreto nº 42.722/10.  

 

SALDOS DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR 

 

Em face da adoção do Regime Especial instituído pelo art. 97 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), introduzido pela Emenda 

Constitucional nº 62/09, o saldo dos precatórios e sentenças judiciais a pagar, 

que até 2009 era da ordem de 2,1 bilhões, sofreu expressiva diminuição, 

causada pela baixa de valores de seu estoque e consequente reclassificação 

contábil.  
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Nos termos da Nota Técnica CGE  nº 001/2010: 

 
Em decorrência do regime especial, as obrigações relativas aos 
precatórios em mora deverão ser registradas como de curto e longo 
prazo. (...) Sendo assim, o saldo de precatórios a pagar decorrentes 
da execução orçamentária cujo pagamento ocorrerá após o término 
do exercício seguinte serão baixados do Passivo Circulante, das 
contas do Sistema Financeiro ou Patrimonial, e apropriado no Exigível 
a Longo Prazo, em contas do Sistema Patrimonial. 

 

O quadro a seguir, contido em fls.69 do Documento TCE-RJ 9.098-

5/11, demonstra os saldos iniciais de 2010 e as citadas baixas para 

reclassificação nos saldos dos precatórios: 

 

Tabela 139: Sentenças Judiciais A Pagar – Exercício de 2010 

 

SENTENÇAS JUDICIAIS – PRECATÓRIOS TJ 

Saldo Inicial 
Inscrição do 

Exercício 

Transferência 
Recebida 

(Exercícios 
Anteriores) 

Transferência 
Concedida 
(Exercícios 
Anteriores) 

Pagamentos 
(Exercícios 
Anteriores) 

Cancelamentos Saldo Final 

2.000.716.476,04 61.591.311,47 — 118.095,88 47.281.287,03 1.822.252.831,92 192.655.572,68 

 
 

SENTENÇAS JUDICIAIS – PRECATÓRIOS TRT 

Saldo Inicial 
Inscrição do 

Exercício 

Transferência 
Recebida 

(Exercícios 
Anteriores) 

Transferência 
Concedida 
(Exercícios 
Anteriores) 

Pagamentos 
(Exercícios 
Anteriores) 

Cancelamentos Saldo Final 

36.800.160,66 920.302,35 — 14.528,61 1.228.477,71 35.557.154,34 920.302,35 

 
 

OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 

Saldo Inicial 
Inscrição do 

Exercício 

Transferência 
Recebida 

(Exercícios 
Anteriores) 

Transferência 
Concedida 
(Exercícios 
Anteriores) 

Pagamentos 
(Exercícios 
Anteriores) 

Cancelamentos Saldo Final 

64.857.221,46 17.470.789,77 132.624,49 — 3.112.228,64 42.446.925,64 36.901.481,44 

 

 

SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO 

Total Geral 
Inscrição do 

Exercício 

Transferência 
Recebida 

(Exercícios 
Anteriores) 

Transferência 
Concedida 
(Exercícios 
Anteriores) 

Pagamentos 
(Exercícios 
Anteriores) 

Cancelamentos Saldo Final 

2.102.373.858,16 79.982.403,59 132.624,49 132.624,49 51.621.993,38 1.900.256.911,90 230.477..356,47 

 
Fonte: Documento TCE nº 9.098-5/11  
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Desse modo, até 31/12/2010, as obrigações com precatórios e 

sentenças judiciais a pagar do Estado totalizaram o valor de R$230.477.356, 

assim distribuídas: 

 
 

Tabela 140: Precatórios e Sentenças Judiciais a Pagar – Obrigações De 

Exercícios Anteriores (Contas 212160400, 212160500 E 212160600) 

 

                                          

Em R$ 

 UGE 
Pessoal TJ 
212160401 

Fornecedores/ 
Credores TJ 
212160402 

Pessoal 
TRT 
212160501 

Outras 
(Pessoal) 
212160601 

Outras 
(Fornecedores) 
212160602 

Total 

030403 TJ - TJ 3.687.255  0  0 0 0 3.687.255 

030404 TJ - PE 9.320.984 152.680.086  0 0 0 162.001.069 

044100 DER 3.184.893 4.361.656  0 845 7.728 7.555.122 

045200 EMOP 0  0  0 1.614.724 298.264 1.912.989 

123400 RIOPREV 0  0  0 35.129 0 35.129 

123404 RP - EXEC 0  0  0 4.081.602 0 4.081.602 

124100 FESP 0  0 22.210 0 0 22.210 

135300 EMATER 0  0  0 112.317 0 112.317 

135400 PESAGRO 0  0 181.821 726.090 0 907.911 

137100 CASERJ 79.500  0  0 0 0 79.500 

137200 CEASA 0  0  0 82.738 0 82.738 

154100 FUNARJ 26.629  0 2.113 0 0 28.742 

160100 SEDEC 0  0  0 119.328 0 119.328 

173100 SUDERJ 1.820.582 400.216  0 0 4.048.649 6.269.446 

200100 SEFAZ 0  0 0 176.561 0 176.561 

215300 SERVE 0  0  0 11.665 0 11.665 

217100 METRÔ 0  0  0 119.059 3.595 122.654 

217200 CTC 0  0  0 69.333 0 69.333 

217300 FLUMITRENS 0  0  0 5.791.530 1.606.062 7.397.592 

243200 INEA 1.708.454  0 116.581 0 0 1.825.035 

254100 FSC 0  0 70.218 0 0 70.218 

293100 IASERJ 707.156 13.088.785  0 0 0 13.795.941 

296100 FES 0  0  0 0 51.592 51.592 

297100 IVB 0  0  0 135.560 0 135.560 

317100 CODERTE 0  0  0 188.114 5.189 193.303 

317200 CENTRAL 0  0  0 11.764.956 36.773 11.801.729 

317300 RIOTRILHOS 0  0  0 5.393.930 101.373 5.495.303 

324200 F. LEÃO XIII 0  0 22.214 0 0 22.214 

370200 EGE - SEFAZ 115.994 1.189  0 0 0 117.183 

403200 PRODERJ 869.424 68.905  0 0 0 938.329 

404100 FAPERJ 0  0 14.825 0 0 14.825 

404310 AC UERJ 522.609  0 489.800 0 184.875 1.197.284 

404400 FAETEC 8.157  0  0 0 0 8.157 

424100 FIA 3.099  0 519 0 0 3.618 

437100 TURISRIO 0  0 0  133.900 0 133.900 

Totais 22.054.736 170.600.837 920.302 30.557.381 6.344.100 230.477.356 

Participação (%) 10 74 0 13 3 100 
Fonte: processo TCE-RJ nº 105.080-3/11 (fls. 245) e Siafem. 
Nota: o total apurado não considerou os valores inscritos na UGE 247100 – CEDAE, no total de R$1.409.779. 
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Os totais dos precatórios e sentenças judiciais de 2010 

(movimentação apenas do ano, sentenças que serão incluídas no orçamento 

do exercício seguinte, 2011), por unidade gestora, são a seguir apresentados: 

 
 

Tabela 141: Precatórios e Sentenças Judiciais a Pagar de 2010 (Contas 

212170100 E 212170200) – Para o Orçamento de 2011 

                                                                                                                                                                                                                                        

Em R$ 

UGE 

Precatórios 
TJ 
(credores) 
212170101 

Outras 
Sentenças 
(credores) 
212170102 

Precatórios 
TJ 
(pessoal) 
212170201 

Precatórios 
TRT 
(pessoal) 
212170202 

Outras 
Sentenças 
(pessoal) 
212170203 

Total 

124100 FESP 0 100 0 0 0 100 

154100 FUNARJ 0 14.887 0 0 0 14.887 

263100 DETRAN 1.528.398 0 55.588 0 0 1.583.986 

317300 RIOTRILHOS 0 0 0 0 340.792.376 340.792.376 

404310 AC UERJ 459.764 250.979 0 183.926 0 894.669 

Totais 1.988.162 265.965 55.588 183.926 340.792.376 343.286.018 

Participação (%) 1 0 0 0 99 100 

Fonte: Siafem/RJ 

 

 

REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS  

 

Em dezembro de 2010, a parcela dos precatórios que foi 

reclassificada para o passivo permanente (fls. 31 do Doc. TCE-RJ  

nº 9.098-5/11, vol. 2), conta contábil nº 221000000, relativa ao regime especial 

instituído pela EC nº 62/09, apresentava um saldo de  

R$ 3.781.728.504, registrados nas seguintes UG: 
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Tabela 142: Regime Especial – Precatórios por UGE 
 

UGE 
Pessoal TJ 
221110000 

Fornecedores 
TJ 
221120000 
 

Pessoal TRT 
221210000 

Atualização 
Monetária 
221300000 
 

Total 

30402 TJ - TCE 253.138 0 0 15.444 253.138 

30403 TJ - TJ 14.894.525 0 0 87.037.816 101.932.341 

30404 TJ - PE 284.832.002 723.428.381 0 1.157.165.756 2.165.426.138 

44100 DER 52.189.419 175.169.217 840.748 0 228.199.384 

123100 IPERJ 188.485.809 0 0 0 188.485.809 

123400 RIOPREV 23.370.363 0 0 0 23.370.363 

123401 RP - ALERJ 67.238 0 0 0 67.238 

123402 RP - TCE 1.927.449 0 0 0 1.927.449 

123403 RP - TJ 2.122.331 30.072 0 0 2.152.403 

123404 RP - EXEC 984.014.187 0 0 0 984.014.187 

123410 RP - MP 42.966 0 0 0 42.966 

124100 FESP 175.702 2.358 132.781 0 310.840 

134100 FIPERJ 601.976 0 19.002 0 620.979 

144100 FENORTE 0 0 1.933 0 1.933 

154100 FUNARJ 154.113 287.812 27.555 0 469.480 

160100 SEDEC 71.383 0 0 0 71.383 

173100 SUDERJ 1.311.153 4.374.162 0 130.602 5.815.917 

180100 SEEDUC 6.557 0 0 1.100 7.657 

220100 SEDEIS 21.165 0 0 0 21.165 

223200 JUCERJA 0 0 199.860 0 199.860 

243200 INEA 0 0 1.339.135 0 1.339.135 

244100 FEEMA 99.787 878.948 171.977 0 1.150.711 

244300 SERLA 2.087 126.913 15.448 0 144.449 

254100 FSC 0 0 128.835 0 128.835 

260400 PCERJ 2.889.710 0 0 0 2.889.710 

261100 PMERJ 0 0 9.289 0 9.289 

263100 DETRAN 0 2.248.202 45.278 913.876 3.207.357 

293100 IASERJ 1.855.535 16.905.026 11.355 0 18.771.916 

296100 FES 3.800 1.074.453 0 0 1.078.253 

324200 F. LEÃO XIII 0 3.269.795 511.347 0 3.781.141 

370100 EGE - SARE 0 2.359 0 0 2.359 

370200 EGE - SEFAZ 9.358 18.287 2.315.154 0 2.342.800 

403200 PRODERJ 1.829.923 102.419 287.468 317.899 2.537.709 

404100 FAPERJ 753.908 0 218.864 0 972.773 

404310 AC UERJ 79.337 5.399.299 32.516.688 0 37.995.324 

404400 FAETEC 12.815 0 3.688 0 16.503 

404500 UENF 0 0 111.150 0 111.150 

424100 FIA 1.683.213 0 0 0 1.683.213 

437100 TURISRIO 0 0 159.802 0 159.802 

Totais 1.563.760.950 933.317.702 39.067.358 1.245.582.494 3.781.728.504 

Fonte: Balanço Patrimonial do ERJ (fl. 31 do documento TCE-RJ 9.098-5/11) e Siafem 
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Quanto ao regime especial de pagamento de precatórios, aludiu  o 

Corpo Técnico no item 5.6.3.3 de seu relatório: 

 

No tocante aos procedimentos adotados em atendimento ao disposto 
na EC nº 62/09, a CGE assim se manifestou, por meio da Nota 
Técnica nº 04/11 Subfin/Sefaz/RJ: 
 

Conforme informação do Tribunal de Justiça, por meio do Ofício 
GABPRES/DIPRE nº 928, de 10 de dezembro de 2010, o saldo dos 
precatórios pendentes do Estado do Rio de Janeiro equivalia a R$ 
3.899.983.539,80 (três bilhões, oitocentos e oitenta e nove milhões, 
novecentos e oitenta e três mil, quinhentos e trinta e nove reais e 
oitenta centavos). Assim, pela sistemática adotada, a parcela 
correspondente a 1/15 do estoque correspondia a R$ 259.998.902,65 
(duzentos e cinqüenta e nove milhões, novecentos e noventa e oito 
mil, novecentos e dois reais e sessenta e cinco centavos). 

Entretanto, a Resolução CNJ nº 115, de 29 de junho de 2010, no art. 
22, § 1º, dispôs que a entidade devedora optante pelo regime especial 
de transferência anual, deveria promover o depósito até o mês de 
dezembro, sendo que o montante de cada parcela não poderia ser 
inferior ao valor provisionado na lei orçamentária promulgada em 2008. 

Portanto, tendo em vista que valor informado pelo Tribunal de Justiça 
para pagamento de precatórios, em 2010, correspondia a valor menor 
que o provisionado no orçamento de 2008, conforme informação da 
SEPLAG, (Ofício SEPLAG/SUBOR nº 49, de 06 de dezembro de 
2010), o Estado realizou um dispêndio, em 2010, de R$ 305,8 milhões, 
para quitação dessas obrigações, em atendimento as disposições da 
Resolução CNJ nº 115. 

Da quantia desembolsada, em 2010, pelo Estado para pagamento de 
precatórios, R$ 130.720.596,66 foram utilizados para pagamento dos 
acordos de parcelamento de precatórios, celebrados antes da Emenda 
Constitucional nº 62, e R$ 175.166.514,32 foram transferidos no mês 
de dezembro de 2010 ao Tribunal de Justiça para pagamento de novos 
precatórios. 

 

Em consulta ao Siafem/RJ, verificou-se que o total de R$175.166.514,32 foi 
dividido entre duas contas especiais criadas em atendimento à EC nº 62/09 
(3000130762760 e 2300130762845), sendo contabilizados na UG 030400 – 
Precatórios Judiciais, através da 2010NL00001 (depósito, em cada conta, no 
valor de R$46.064.049,69) e da 2010NL00002 (depósito, em cada conta, no 
valor de R$41.519.207,47).  
Em cada uma das contas abertas deverá ser depositado o equivalente a 50% 
do total apurado para pagamento de precatórios sob regime especial no 
exercício, sendo uma parcela destinada ao pagamento em ordem cronológica 
de apresentação, e a outra para quitação em ordem única e crescente de 
valor por precatório, conforme art. 97, §§ 6º e 8º, do ADCT, com redação 
dada pela EC nº 62/09. 
Conforme histórico das 2010NL00001 e 2010NL00002 apresentado no 
Siafem/RJ, os valores estão sujeitos a regularização no exercício de 2011, 
quando serão registrados na UG competente. Em consulta ao balancete, 
constatou-se que o valor de R$175.166.514,32 foi inscrito na conta 
112510800 – precatórios EC nº 62/2009, a qual registra os depósitos judiciais 
referentes aos precatórios. A referida conta contábil apresentou saldo 
inalterado até a presente data, não tendo ocorrido ainda o efetivo pagamento 
dos precatórios em regime especial. 
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ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DOS PRECATÓRIOS 

 

Tendo em vista a nova redação do § 12 do artigo 100, da CF/88, 

dada pelo artigo 1º da EC 62/2009, que estabelece novos critérios para a 

atualização de valores de requisitórios, o Corpo Técnico aduziu a seguinte 

informação (item 5.5.3.3 do seu relatório): 

 

A tabela demonstra que ocorreram atualizações nos valores das 
obrigações relativas a precatórios e sentenças judiciais (conta 
221300000

72
) totalizando R$1.245.582.494. No entanto, cabe registrar 

que apenas algumas UG tiverem seus valores corrigidos, fato que já 
havia motivado determinação proposta nas CG de 2009, qual seja: 

 

DETERMINAÇÃO Nº 4 

À CONTADORIA GERAL DO ESTADO 

Efetivar as medidas para implementação, no exercício de 2010, das 
rotinas e procedimentos contábeis com vistas ao registro da 
atualização dos valores das obrigações relativas a precatórios e 
sentenças judiciais, objetivando a correta apresentação do patrimônio 
e a apreensão e análise das causas de suas mutações. 

 

Cabe mencionar que tal medida vem se constituindo em Ressalva 
com Determinação desde as CG 2006, sendo reiterada nos exercícios 
posteriores. Nas presentes CG, informou a AGE que a determinação 
encontra-se ainda em fase de implementação (fl. 121 do processo 
TCE-RJ nº 105.080-3/11): 

A partir da informação acima, nas presentes CG verificou-se haver 
lançamentos na conta contábil 221300000 – atualização monetária de 
sentenças judiciais, para registro de atualização dos valores de 
precatórios e sentenças judiciais, cujo saldo atingiu o valor de 
R$1.245.582.494, referente às UG: 030402 – TJ-TCE (R$15.444), 
030403 – TJ-TJ (R$87.037.816), 030404 – TJ - PE 
(R$1.157.165.756), 173100 - SUDERJ (R$130.602), 180100 - 
SEEDUC (R$1.100), 263100 – DETRAN (R$913.876) e 403200 – 
PRODERJ (R$317.899). 

Tendo em vista que as medidas implementadas atingiram apenas 
parte do estoque de precatórios sob administração do ERJ, os valores 
atualmente registrados no passivo permanente – Regime Especial 
(Precatórios) - permanecem desatualizados monetariamente. 

Pode-se considerar, assim, que os registros contábeis efetuados 
atendem apenas parcialmente à Determinação deste Tribunal, tendo 

                                                 
72

 As atualizações eram feitas, no exercício de 2009, na conta contábil 212170300, alteração devida à transferência do 
estoque de precatórios para o passivo permanente. 
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em vista que a aplicação da rotina elaborada para tal fim não foi 
integralmente executada no exercício de 2010, restando subavaliados 
os valores dos precatórios e sentenças judiciais no balanço 
patrimonial do ERJ.  

Em virtude do exposto, tal fato será objeto de RESSALVA no tópico 
4.2 (Balanço Financeiro), além de constituir DETERMINAÇÃO na 
conclusão da presente análise. 

  

Em face do exposto, acolho a sugestão de ressalva com 

determinação, proposta pelo Corpo Instrutivo. 

 

 

PAGAMENTOS REALIZADOS  

 

De acordo com as informações extraídas do Sistema Integrado de 

Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), o total de 

Precatórios e Sentenças Judiciais, pagas em 2010, alcançou a cifra de 

R$239.707.778, excluídos os valores relativos às UG 247100 (CEDAE) e 

215100 (IO), sendo R$188.085.785 relativos ao próprio exercício (contas 

contábeis 293510600, 293510700 e 293510800), e R$51.621.993 referentes a 

exercícios anteriores (conta contábil 293520600). 

 

A tabela a seguir demonstra os valores totais pagos por UG, no 

exercício de 2010: 
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Tabela 143: Pagamento de Precatórios Por UG/2010 
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LEI FEDERAL Nº 11.429, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006 (FUNDO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS).  

 

A Lei Federal nº 11.429/06 dispõe sobre os Depósitos Judiciais de 

Tributos, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, revoga a Lei Federal nº 

10.482, de 3 de julho de 2002, e dá outras providências. A referida norma 

permite o repasse aos entes políticos, por instituição financeira oficial, na qual 

sejam efetuados os Depósitos Judiciais da respectiva Pessoa Jurídica de 

Direito Público, de parcela correspondente a 70% do montante depositado, 

referente aos Tributos e seus acessórios, desde que mantido Fundo de 

Reserva destinado a garantir a restituição de parcela dos depósitos efetuados 

(art. 1o, §§1o e 2o).  

 

A referida Lei determina, ainda, a destinação exclusiva dos valores 

repassados para pagamento de Precatórios Judiciais de qualquer natureza ou 

da Dívida Fundada do Estado ou do Distrito Federal (art. 3o).  

 

A partir do exercício de 2008, o Estado do Rio de Janeiro introduziu 

na Lei Orçamentária Anual (LOA)  a Fonte de Recursos 090 – Fundo de 

Depósitos Judiciais – Lei nº 11.429/06, para registro das receitas provenientes 

da citada Lei. O saldo, ao final de 2010, apresentado na tabela 154 – 

Disponibilidade por Fontes de Recursos, do Relatório da Contadoria Geral do 

Estado (processo TCE 105.080-3/11, fls.213), registra o valor de R$122.257 

mil, 14% menor que o valor consignado para o exercício de 2009 (R$142.323 

mil). 

 

Comentou o Corpo Instrutivo (item 5.5.3.5 do seu relatório): 
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Em consulta ao SIG, pôde-se constatar movimentação com recursos 
da FR 90 – Fundo de Depósitos Judiciais no exercício de 2010, 
totalizando despesas no valor de R$22.001.300 (vinte e dois milhões 
e um mil e trezentos reais), superior ao resultado apresentado em 
2009 (saldo zerado, conforme informação constante do processo 
TCE/RJ nº 105.901-9/10). 

 

Fonte de Recursos Despesa Empenhada  Despesa Liquidada   Despesa Paga  

090 - Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11429/06 22.001.300,00 22.001.300,00 22.001.300,00 
Fonte: SIG 

 

A partir de informações colhidas no sistema, observou-se que, do total 
empenhado, apenas R$1.300 foram destinados ao pagamento de 
precatórios judiciais (inciso I, art. 3º, da Lei 11.429/06), sendo o 
restante destinado ao pagamento de juros da dívida interna (inciso II, 
art. 3º). 

 

REGIME DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS 

 

Em face da instituição, pela EC nº 62/2009, de regime de 

compensação de precatórios, o Governo do Estado baixou diversos diplomas 

legais disciplinando o tema (Lei Ordinária nº 5.647, de 18 de janeiro de 2010, 

Decreto nº 42.316, de 25 de fevereiro de 2010 e  Decreto n.º 42.395, de 8 de 

abril de 2010). 

 

Segundo a Instrução (item 5.5.3.6 do seu relatório): 

 

De acordo com informação prestada pela PG-5 (documento TCE-RJ 3.392-
7/11, fl. 39), no exercício de 2010 houve compensação de precatórios com a 
dívida ativa no total de R$395.413.401 (dados oriundos do Sistema do 
Proderj). Verifica-se que tais valores foram baixados do estoque de dívida 
ativa, assunto a ser detalhado no tópico 3.2.5 deste relatório. 

Em consulta à documentação constante deste processo, bem como aos 
registros do Siafem/RJ, contudo, não foi possível verificar a contabilização da 
baixa dos valores compensados na conta de precatórios, em contrapartida ao 
lançamento efetuado na dívida ativa. Esse fato ensejará DETERMINAÇÕES 

aos órgãos e setores responsáveis pelo registro dessas operações na 
conclusão. 

Além disso, considerando que as repercussões decorrentes do regime 
especial de pagamento de precatórios e do regime de compensação, ambos 
introduzidos pela EC nº 62/09, demandam maior aprofundamento, 
notadamente no que concerne às rotinas adotadas para fins de registro 
contábil, será sugerida a REALIZAÇÃO DE AUDITORIA, a ser definida 

quando da elaboração do Plano Setorial da CAD para o próximo exercício. 
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Estou de acordo com as sugestões do Corpo Instrutivo. Dada a 

relevância do instituto da compensação de precatórios para o erário 

estadual, urge que se tenha pleno controle sobre os procedimentos 

envolvidos na contabilização da baixa dos valores compensados na conta 

de precatórios, em contrapartida ao lançamento efetuado na dívida ativa. 

 

GESTÃO DOS PRECATÓRIOS NO PERÍODO 2007-2010 

 

A tabela a seguir apresenta a evolução, para fins de 

comparação, do estoque de precatórios e sentenças judiciais durante a 

gestão 2007-2010, em valores históricos e atualizados. No período 

compreendido entre dezembro de 2006 e dezembro de 2010, o estoque de 

precatórios, em valores reais (atualizados monetariamente), aumentou 

28,88%:  

 

Tabela 144: Evolução do Estoque de Precatórios e Sentenças Judiciais 

 

Em R$ 

 D

ez/2006 

Dez/

2007 

Dez/

2008 

Dez/

2009 

Dez/

2010 

Valore

s Históricos 

1.

920.904.904 

2.62

6.013.441 

3.10

5.553.179 

2.72

6.968.728 

3.10

9.909.384 

Valore

s Atualizados 

2.

533.673.568 

3.29

6.172.072 

3.50

4.616.762 

3.02

3.117.532 

3.26

5.404.853 

Aumento percentual total real 28,88% 

 
Nota: Foram desprezados, em cada exercício, os valores inscritos nas UG CEDAE e IO, e a 

atualização monetária, sendo incluídos os montantes de precatórios a pagar (CC 212170000). Para o exercício 
de 2010, além disso, considerou-se o estoque de precatórios adicionado ao valor registrado em regime 
especial 

 

 

O quadro a seguir identifica os valores dos pagamentos 

realizados pelo Estado do Rio de Janeiro com precatórios e sentenças 

judiciais nos últimos quatro exercícios, em valores históricos e 

atualizados:  

 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 1057 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 

Tabela 145: Pagamento de Precatórios – Comparativo dos Últimos        4 

Exercícios 

 

Em 
R$1,00 

Exercícios 2007 2008 2009 2010 

Valores pagos (históricos) 

139.

921.912 

266.

548.354 

357.

447.968 

239.

707.778 

Valores pagos 

(atualizados) 

175.

629.984 

300.

799.817 

396.

266.817 

251.

693.167 

Nota: valores atualizados pela variação média ponderada anual do IGP-DI. 
Fonte: processos TCE-RJ nºs 104.728-1/08, 103.123-0/09 e 105.901-9/10, e Siafem. 

 

 

Graficamente, a série atualizada dos pagamentos de 

precatórios, em milhões de reais de 2010, pode ser assim representada: 

 

Gráfico 48: Evolução do Pagamento de Precatórios 2007/2010 
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3.2 – DESPESAS COM PESSOAL 
 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 169, determinou que a 

despesa com pessoal dos entes da federação não pode exceder aos 

limites estabelecidos em lei complementar. Atualmente, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal regulamenta a matéria. 

 

Os gastos totais com pessoal do Poder Executivo dos Estados, 

consoante o que dispõe a alínea “c” do inciso II do artigo 20 da Lei 

Complementar nº 101/00, estão limitados a 49% de sua Receita Corrente 

Líquida. As despesas com pessoal de todos os Poderes e Órgãos do Estado 

não podem exceder a 60% daquela mesma base. 

 

Destaque-se que o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, 

conforme informado na Prestação de Contas de gestão relativa a 2009 

(Processo TCE nº 105.901-9/10), encontrava-se, ao fim daquele ano, dentro do 

limite de gastos com pessoal determinado pela LRF (despesas equivalentes a 

27% da RCL). Desta forma, em 2010, não se sujeitou às disposições do artigo 

23 da LRF, que determina prazos e condições para reenquadramento das 

despesas em destaque ao limite estabelecido. 

 
Os gastos líquidos com pessoal do Poder Executivo totalizaram, no 

período de janeiro a dezembro de 2010,  

R$9.266.193.666, conforme dados constantes desta Prestação de Contas, 

assim: 
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Tabela 146: Despesa total com pessoal do Poder Executivo/2010 
 

DESPESA COM PESSOAL 

DESPESAS EXECUTADAS  
(exercício de 2010)  
Valores em R$1,00 

LIQUIDADAS  
(a) 

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO 
PROCESSADOS 

(b) 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 17.219.837.455  3.094.321 

Pessoal Ativo 7.510.405.902  1.619.636  

Pessoal Inativo e Pensionistas 7.976.209.506  0 

Contribuições Patronais 1.091.792.174  51.903  

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de      
terceirização (§1º do art. 18 da LRF) 

641.429.872  1.422.782 

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) (II) 7.956.732.185  5.925 
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 6.132.610  0 

Decorrentes de Decisão Judicial 51.657.642  0 

Despesas de Exercícios Anteriores 23.340.714  5.925 

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 7.875.601.220  0 

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) 9.263.105.270          3.088.396  

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (IIIa + IIIb) 9.266.193.666 

    

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR 

Receita Corrente Líquida – RCL (V) 34.534.906.321 

% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre RCL (V) = (IV/V)*100 26,83 

LIMITE MÁXIMO (alínea a, inciso II, art. 20 c/c o § 1º da LRF) - 49% 16.922.104.097 

LIMITE PRUDENCIAL (§ ÚNICO, ART. 22 da LRF) – 46,55% 16.075.998.892 
 

Fonte: fls. 31 do Documento TCE-RJ nº009.099-9/11 (volume 3 da documentação complementar). 
 

Nota.: Excluída a Imprensa Oficial por não se enquadrar no conceito de empresa dependente. A partir de janeiro de 2009 a 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) passou ser excluída por também não se enquadrar no conceito de empresa 
dependente. 

 

Os valores acima foram analisados pela instrução (item 5.4.2), que 

apontou as seguintes inconsistências: 

 

Quanto às despesas com pessoal ativo 

De acordo com os registros do Siafem/SIG, o total da despesa com 
pessoal ativo do Poder Executivo ao término do exercício de 2010 
alcançou o valor de R$7.514.996.246,26, o que difere do valor 
apresentado no demonstrativo reproduzido anteriormente 
(R$7.510.405.902), em R$ 4.590.344,26.  

Esta diferença ocorreu em virtude da não inclusão dos valores 
registrados nos elementos de despesa 319192 – despesas de 
exercícios anteriores (R$3.953.735,73), e 319196 – ressarcimento de 
despesas com pessoal requisitado (R$636.608,53), ambos referentes 
à modalidade de aplicação 91 (Aplicação Direta decorrente de 
Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades). 
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Quanto à despesa com pessoal requisitado, o Manual Técnico de 
Demonstrativos Fiscais, aprovado pelas Portarias STN n

os
 462 

e757/09, em seu volume III (fl. 17), assim dispõe: 

No caso de servidores requisitados com ônus para o órgão 
requisitante, a despesa com pessoal será empenhada e executada 
pelo órgão ou entidade cedente. Posteriormente, o órgão cedente será 
ressarcido pelo órgão requisitante e, ao receber o ressarcimento, 
deverá proceder à anulação da despesa e do empenho 
correspondente. Se o ressarcimento ocorrer em outro exercício, o valor 
da restituição deverá ser registrado como receita pelo órgão cedente, a 
título de Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores.  

Pelo disposto no referido manual, depreende-se que, no caso em 
que o ônus da despesa com pessoal requisitado ficar a cargo do 
órgão requisitante, a despesa deverá ser empenhada e executada 
pelo órgão cedente, e após o ressarcimento pelo órgão requisitante, 
deverá se proceder à anulação da despesa e do empenho 
correspondente (no caso do ressarcimento ocorrer dentro do 
exercício) ou registrar como receita a título de recuperação de 
despesas de exercícios anteriores (caso o ressarcimento ocorra em 
outro exercício).  

Portanto, o procedimento acima foi definido para as situações em 
que a despesa for computada no órgão requisitante, subentendendo-
se que tal decisão ficará a cargo dos órgãos envolvidos no 
procedimento. 

A CGE, anteriormente à edição do manual supramencionado, havia 
elaborado a Rotina CNRC/Sunot/CGE nº 08, de 17.09.09, visando a 
padronizar os procedimentos quanto ao registro de contas a receber 
referentes a despesas com pessoal cedido no sistema Siafem. 

De acordo com a referida rotina de contabilização, verifica-se que: 

- O órgão cedente, ao liquidar a despesa, efetuará o registro do 
crédito a receber, na conta contábil 112130402 e o registro da 
obrigação no órgão cessionário, conta contábil 212121200; 

- Quando ocorrer o ressarcimento, pelo órgão cessionário, o órgão 
cedente dará baixa do valor a receber e efetuará o registro da receita 
na conta contábil 479221200, receita intra-orçamentária; 

Observa-se que o órgão cessionário deverá executar a despesa 
com ressarcimento de pessoal requisitado utilizando a rubrica 319196 
(despesa intra-orçamentária), mediante a emissão de nota de 
lançamento que efetuará, além do registro da despesa, a baixa da 
obrigação na conta contábil 212121200. 

Desta forma, pode-se inferir que a CGE não computou o montante 
de R$636.608,53 no total das despesas com pessoal para não gerar 
duplicidade de despesa, uma vez que a rotina contábil por ela 
estabelecida não prevê o estorno das despesas conforme determina o 
referido manual da STN. 

O não cumprimento do disposto no Manual Técnico de 
Demonstrativos Fiscais, aprovado pelas Portarias STN n

os
 462 e 

757/09, em seu volume III (fl. 17), será motivo Determinação quando 
da conclusão do presente relatório. 
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Cabe ressaltar que a não inclusão destes valores no cômputo da 
despesa com pessoal não implica aumento da despesa, uma vez que 
se tratam de despesas não computadas, conforme previsto no art. 19, 
§1º, da LRF. Assim, este fato poderá ser relevado. 

Quanto às despesas com pessoal inativo e pensionistas 

Analisando os registros do Siafem, verificou-se que o total dos 
gastos com inativos e pensionistas foi de R$7.983.036.536,85, 
divergente do montante publicado em R$6.827.030,85. 

Tal divergência refere-se à não inclusão dos valores registrados nas 
contas 319001 – aposentadorias e reformas (R$676,16) e 339003 – 
pensões (R$6.826.354,43). 

Os valores não computados no elemento de despesa 339003 
podem ser decorrentes de pensões que não possuem caráter 
tipicamente previdenciário, uma vez que decorrem de registros não 
efetuados na UG Rioprevidência.  

Cabe ressaltar que a evidenciação da natureza dessas pensões 
deveria ser realizada por subelemento de despesa, de forma a dar 
maior transparência aos registros contábeis. 

Desta forma, tal fato será objeto de Determinação quando da 
conclusão do presente relatório. 

Acolherei as Determinações sugeridas na instrução. 

Também foram objeto de destaque as despesas com pessoal 

decorrentes de contratos de terceirização. Muito embora estas tenham sido 

ratificadas em consulta ao SIG (dados contábeis), não puderam ser na 

documentação extracontábil complementar73 enviada junto a estes autos. 

Nesta documentação a Contadoria apresentou um total de despesas da 

espécie de R$39.904.384,93.  

Verificando as unidades que efetuaram gastos com pessoal 

decorrentes de contratos de terceirização a partir do SIG, e aquelas constantes 

do quadro apresentado pela Contadoria, que totalizou os R$39.904.384,93, o 

Corpo Instrutivo verificou não haver identidade também entre as mesmas. 

Desta forma, uma vez que tanto os valores, quanto as unidades gestoras são 

divergentes, o valor contabilizado como terceirizações poderá estar 

subavaliado. 

                                                 
73 A Deliberação TCE-RJ nº 248/08, que institui, no âmbito estadual e municipal, o módulo “Término de Mandato” no 
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS), em seu artigo 4º, inciso XIII, determina que terão que ser enviados a 
esta Corte as despesas realizadas no exercício com pessoal efetivo, comissionado e contratado por prazo determinado, 
mês a mês. 
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Mesmo que todo o valor fosse incluído nas despesas líquidas com 

pessoal (R$9.266.193.666 + R$39.904.385 =  

R$9.306.098.051), o percentual definido pela LRF (R$9.306.098.051: 

R$34.534.906.321 = 26,95%) não seria ultrapassado. 

 
Todavia, tal fato deve se constituir em Ressalva nas contas. 

Conclui-se, portanto, que os Gastos Totais com Pessoal do Poder 

Executivo do Estado do Rio de Janeiro, no período de janeiro a dezembro de 2010, 

estão dentro do limite constante da alínea “c” do inciso II do artigo 20 da Lei 

Complementar nº 101/00 – a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Tais gastos 

totalizaram R$9.266.193.666 , equivalentes a 26,83% da Receita Corrente Líquida - 

RCL, frente a um limite máximo de 49% da mesma base, ou seja, R$16.922.104.097. 

Também foram atendidos os limites prudencial (95% do limite máximo, ou 46,55% da 

RCL) e o de alerta (90% do limite máximo, ou 44,11% da RCL), estabelecidos, 

respectivamente, no parágrafo único do art. 22 e no inciso II do § 1º do art. 59, ambos 

da LRF. 

Por derradeiro, faz-se necessário observar outra disposição da LRF, que 

trata do aumento da despesa com pessoal. Segundo o parágrafo único do artigo 21 

são nulos de pleno direito quaisquer atos, expedidos nos últimos 180 dias de mandato 

do Chefe de Poder, que autorizem o referido aumento . 

 
A aferição do atendimento deste dispositivo legal restou prejudicada, 

conforme destaco no item 5.4.3 do relatório do Corpo Instrutivo: 

 

Destaca-se que, de acordo com o disposto na Deliberação TCE nº 
248/08, deveriam ter sido apresentadas a relação das leis ou atos que 
tenham provocado aumento da despesa com pessoal, as despesas 
realizadas no exercício com pessoal efetivo, comissionado e 
contratado por prazo determinado, mês a mês, e, ainda, informações 
sobre a concessão, no exercício, de revisão geral anual da 
remuneração dos servidores públicos. Entretanto, tais informações 
não foram apresentadas, impossibilitando a análise precisa de tais 
ocorrências, o que será objeto de Determinação ao final do relatório. 

 

A não remessa dos devidos elementos impossibilitou as análises desta 

Corte. Desta forma entendo que o fato deva se constituir em Ressalva às contas, com 

a consequente determinação. 
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3.3 – GASTOS COM EDUCAÇÃO 
 

 

A educação é direito constitucionalmente definido, conforme 

preconizado no artigo 205 da Carta Magna: 

 
 

Art. 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

 
 
Dentre as diversas fontes de financiamento da educação está aquela 

resultante da destinação obrigatória mínima a tal função de governo de parcela 

dos impostos dos entes federativos. Para a educação básica foi criada fonte 

adicional, com a instituição do FUNDEB. 

 

Estas fontes de recursos e as aplicações estaduais na manutenção 

e desenvolvimento do ensino são a seguir detalhadas. 

 

 

3.3.1 – FUNDEB 
 

A Emenda Constitucional nº 53, de 20 de dezembro de 2006, entre 

outras medidas, criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, 

como fonte adicional de financiamento da educação básica. Tem natureza 

contábil e seu objetivo é manter e desenvolver a educação básica, bem como 

proporcionar uma remuneração condigna dos trabalhadores dedicados à 

educação (artigo 60, do ADCT da Constituição Federal). 

 
A educação básica, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB (Lei Federal nº 9.394/96), está subdividida em 03 

segmentos: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.  
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Tais segmentos podem ser desenvolvidos em modalidades 

diferentes da tradicional, tais como: educação especial; educação indígena e 

quilombola; educação de jovens e adultos; e educação profissional. 

 

O Fundo em destaque foi regulamentado através da Lei Federal nº 

11.494/97, que disciplina sua forma de constituição, aplicação dos recursos do 

ano, possível existência de saldos remanescentes não utilizados e condições 

de utilização, dentre outras questões. 

 

 

a) Recursos do Fundo de 2010 

 

 

O FUNDEB é composto por 20% das receitas dos impostos 

elencados no artigo 3º da Lei Federal nº 11.494/07. São ainda fontes de 

recursos do fundo a complementação da União (que se dará sempre quando o 

valor médio ponderado por aluno no âmbito de cada Estado e no Distrito 

Federal for inferior ao valor mínimo por aluno definido nacionalmente) e os 

eventuais rendimentos financeiros auferidos pela aplicação dos recursos do 

FUNDEB. 

 

O somatório de todos esses valores (advindos das receitas dos 

municípios e do Estado) representa o total das receitas do FUNDEB. Este total 

é então distribuído tendo por base o número de alunos matriculados na 

educação básica pública presencial, sendo considerados os dados do último 

censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Essa distribuição segue critérios 

definidos na Lei Federal nº 11.494/07, considerando as diferenças entre 

etapas, modalidades e tipo de estabelecimento de ensino. 

 

 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 1065 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 

Ressalta-se que no exercício de 2010 o Estado do Rio de Janeiro 

não recebeu complementação da União. 

 

Sobre as receitas do Fundo, cumpre salientar que o Corpo Instrutivo 

elencou diversas decisões desta Corte (inclusive nas Contas de 2009) 

determinando ao Estado a inclusão das receitas de multas e juros dos impostos 

na base de cálculo pertinente ao FUNDEB, bem como a adoção de medidas 

visando recolher ao Fundo os valores que não foram repassados e a 

transferência aos Municípios do que lhes é devido, em decorrência dos 

ingressos em destaque.  

 

Em face daquelas decisões foi editado o Decreto  

Estadual nº 42.516, de 16 de junho de 2010. Este “dispõe sobre o pagamento 

aos municípios do Estado do Rio de Janeiro da cota-parte das multas e juros 

de mora do ICMS e IPVA referentes ao período de 2004 a 2009...”.  

 

Quanto aos repasses ao FUNDEB, segundo a Secretaria de Estado 

de Fazenda, há tratativas junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) para operacionalização das transferências dos valores 

devidos ao Fundo. 

 

Foi salientado pela instrução que não consta dos autos  

“... planilha que demonstre o total das multas e juros a repassar, tampouco o 

escalonamento dos repasses...”, conforme determinado quando da apreciação 

das Contas de 2009. Constará assim, na conclusão deste relatório, nova 

Determinação, a fim de que esta Corte possa efetivamente acompanhar a 

regularização da situação apresentada. 
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Formação do FUNDEB – cota-parte estadual 

 

O quadro que segue evidencia os valores das receitas que serviram 

de base de cálculo para a formação do FUNDEB, bem como os respectivos 

valores devidos e os efetivamente contabilizados. 

 

 

Tabela 147: Demonstrativo das fontes de receita do FUNDEB – valores legais e 

valores realizados/2010 

em R$ 

Receita 
Receita Arrecadada  

Percentual a ser 
destinado ao 

Fundeb 
Valor Repassado 

% Aplicado no 
Fundeb 

Diferença 
(valor 

repassado a 
menor) 

(A) (B = 20% de A) (C) (D = C/A*100) (E = D - C) 

ICMS 17.299.589.215,80  3.459.917.843,16  3.442.435.071,00  19,90% 17.482.772,16  

ITCD 482.954.510,13  96.590.902,03  93.432.792,00  19,35% 3.158.110,03  

IPVA 758.090.584,98  151.618.117,00  144.022.628,00  19,00% 7.595.489,00  

Cota Parte FPE 745.213.904,41  149.042.780,88  149.042.780,88  20,00% -  

ICMS Desoneração 85.776.063,72  17.155.212,74  17.155.212,74  20,00% -  

Cota Parte IPI 436.149.780,61  87.229.956,12  87.229.956,12  20,00% -  

Total 19.807.774.059,65  3.961.554.811,93  3.933.318.440,75  19,86% 28.236.371,18  

Fonte: SIG 

 

A respeito da diferença obtida, destacou o Corpo Instrutivo (item 

6.2.2 de seu relatório): 

 

(...)  o não atingimento do percentual de 20% decorre de um repasse 
a menor em R$28.236.371,18. Da decomposição dos valores 
referentes aos impostos, obtidos a partir do SIG, constata-se que 
essa diferença aproxima-se do valor de juros e multas sobre impostos 
em 2010, conforme se observa do quadro a seguir: 

Multas e juros sobre impostos 

Receita 
Multa e Juros sobre 

Impostos 
(A)

 

20% das multa e juros 
(B) 

Diferença não 
repassada

1 

ICMS 129.036.387  25.807.277  17.482.772  

ITCMD 15.737.427  3.147.485  3.158.110  

IPVA 36.071.152  7.214.230  7.595.489  

Total 180.844.965  36.168.993  28.236.371  

Fonte: SIG. 
1 – valores constantes da coluna E da tabela anterior; 
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2 – subalíneas 19114201, 19114202, 19114205, referentes a multas de ICMS, 19112001 e 
19112002 referentes a ITCMD e 19114102 referente a IPVA. 

 

A não destinação ao FUNDEB de 20% dos impostos elencados na 

Lei Federal nº 11.494/07 deve ser objeto de Ressalva e Determinação nas 

contas. 

 

Com o intuito de deixar evidenciada a forma pela qual o Estado 

registra as receitas que compõem suas transferências ao Fundo, os técnicos 

desta Corte apresentaram os seguintes comentários, que ora reproduzo (item 

6.2.3 de seu relatório): 

 

O ERJ, por ocasião da arrecadação, segrega em contas de receita 
específicas os valores a serem destinados, as quais apresentaram os 
seguintes valores em 2010: 

 
R$1,00 

Subalínea Descrição Receita realizada 

411130203 Cota-Parte Estadual para o FUNDEB - ICMS 3.228.988.166,80 

411130209 Cota-Parte Estado para o FUNDEB-ICMS-SIMPLES 99.312.262,85 

419311503 Cota-Parte Estado Dívida Ativa ICMS p/FUNDEB 75.365.527,62 

419131505  Multas Juros Mora Dív.At.ICMS - Ct Pt FUNDEB 38.769.113,47 

411120702 Cota - Parte para o FUNDEB - ITCMD 92.876.382,12 

419312003 Cota - Parte p/ FUNDEB da Dívida Ativa - ITCMD 508.892,99 

419132003 Ct Pt p/ FUNDEB Mult J Mora Div Ativa - ITCMD 47.517,38 

411120503 Cota-Parte Estadual para o FUNDEB - IPVA 140.533.757,00 

419311404 Cota-Parte p/FUNDEB da Dívida Ativa do IPVA 2.417.601,52 

419131403 Multas Juros Mora Dív.At. IPVA - Ct Pt FUNDEB 1.071.269,00 

417210103 Cota-Parte Fundo Particip Estados p/ FUNDEB 149.042.780,56 

417210114 Cota-Parte do Estado para o  FUNDEB - IPI 87.229.955,96 

417213602 Transferência Financeira L.C.87/96 -Cota Est p/FUNDEB 17.155.212,72 

Total 3.933.318.439,99  

   Fonte: SIG 
 

Após a segregação dessas receitas, é efetuada a transferência dos 
recursos ao Fundo que, por orientação da STN, deveria ser registrada 
em conta retificadora de receita. No entanto, o ERJ adotou a rotina de 
lançar o repasse como despesa, obedecendo ao seguinte 
procedimento: registra-se a despesa na função 28 (encargos 
especiais), pelo montante que retorna do Fundeb aos cofres 
estaduais, e a diferença na função 12 (educação), pelo montante da 
perda líquida, ambos na conta contábil 333704102.  

 
A perda líquida corresponde à diferença entre o valor que o estado 

contribuiu para o Fundo e o montante recebido pelo ente, em função 
de seu coeficiente de participação. 
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Formação do FUNDEB – cota-parte dos municípios do Estado 

 

O Corpo Instrutivo procedeu à verificação da parcelas das receitas 

municipais que devem compor o Fundo, receitas estas provenientes dos 

impostos que são transferidos pelo Estado aos Municípios (item 6.2.4 de seu 

relatório): 

(...) o ERJ contabilizou receita destinada a repasse de cota-parte 
aos municípios no valor de R$6.657.182.792,28 (considerados os 
impostos que compõem a base de cálculo do Fundeb), a partir da 
qual é aplicada a alíquota de 20%, para apuração das cotas que 
serão destinadas ao Fundo, conforme a seguir demonstrado: 

 

Parcela da receita destinada aos municípios 

SUB-ALINEA Tit. SUB-ALINEA REC.REALIZADA 
TOTAL POR 

IMPOSTO 
20% do repasse 

411130202 Cota-Parte dos Municípios – ICMS 
5.361.068.759,92 

5.744.017.060,88 1.148.803.412,18  

411130208 Cota-Parte dos Municípios – ICMS-SIMPLES 
164.070.040,58 

419114207 
Cota Parte Mun. Dem. Multas JR Mora - 
ICMS 

26.184.135,52 

419114210 
Cota Mun. Multas JR Mora ICMS Simples 
Nac. 

2.469.724,05 

419131507 
Cota Mun. Demais Multas J.M. Div. Ativa-
ICMS 

64.615.188,70 

419311502 
Cota-Parte Munic. Dív. At. ICMS Insc. Após 
97 

125.609.212,11 

417210113 Cota-Parte dos Municípios – IPI 
145.383.260,22 145.383.260,22 29.076.652,04  

411120502 Cota-Parte dos Municípios – IPVA 
714.262.691,37 

767.780.161,70 153.556.032,34  
419114104 

Cota Parte Mun. Demais Multas Juros Mora 
IPVA 

36.073.107,44 

419131405 
Cota Mun. Demais Multas J.M. Div. Ativa-
IPVA 

5.356.349,96 

419311402 
Cota-Parte dos Municípios Dívida Ativa - 
IPVA 

12.088.012,93 

Total 6.657.180.482,80 6.657.180.482,80 1.331.436.096,56  

Fonte: SIG 
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Observou-se que as despesas registradas atinentes aos repasses 

da cota municipal do Fundeb não guardam paridade com os valores 
apurados a partir das receitas anteriormente apresentadas, gerando 
as diferenças a seguir destacadas: 

 

Descrição  Receitas   Despesas   Diferença  

Distribuição Constitucional ou 
Legal Receitas - ICM/ICMS

1 
1.148.803.412,18  1.132.481.165,30  16.322.246,88  

Distribuição Constitucional ou 
Legal Receitas – IPI

3 
29.076.652,04  29.076.651,83  0,21  

Distribuição Constitucional ou 
Legal Receitas – IPVA

2 
153.556.032,34  140.533.757,00  13.022.275,34  

Total 1.331.436.558,46  1.302.091.574,13  29.344.984,33  

Fonte: Siafem 
1, 2 e 3 – Apurados no quadro anterior. 
 

 
Com base no Siafem, observaram-se duas contas de despesa 

denominadas “Distribuição Const. Legal de Receita M. J. de Mora 
ICMS”, com saldo de R$4.405.709,42, e “Distribuição Const. Legal de 
Receita M. J. de Mora IPVA”, com saldo de R$5.772.219,83 que, de 
acordo com o ofício Sufin nº 4.518, de 30.12.10 (doc. TCE-RJ nº 
12.152-0/11), referem-se a valores atinentes à cota-parte dos 
municípios devidos ao Fundeb, relativos à parcela de multas e juros 
de impostos do período de 2004 a 2009, não repassada aos mesmos 
em época própria. 

 
 
Entretanto, considerando a falta de conciliação desses valores, 

impossibilitando a análise do montante efetivamente repassado ao 
Fundo, tanto da parcela estadual quanto da municipal, bem como a 
indicação do exercício a que se refere cada uma delas, não é 
possível proceder ao exame adequado da movimentação dos 
recursos do Fundo. 

 
 
 

Distribuição das Receitas do Fundo - Receitas Auferidas em 2010 

 

Segundo o documentação enviada pelo Estado, tem-se que o 

FUNDEB recebeu um total de R$5.537.124.431,75. Deste montante 

aproximadamente 71%, ou R$3.933.318.439,99, foi oriundo da contribuição do 

Estado. Quando da redistribuição dos recursos, a participação do Estado caiu 
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para 40%, ou R$2.193.243.991,9774, do valor total movimentado pelo Fundo, 

assim: 

Quadro 2: Formação e Distribuição dos Recursos do FUNDEB/2010 

 

Fonte: Fl. 22 do doc. TCE-RJ 9.125-4/11. 

Comparando os valores retidos do Estado e aqueles que 

correspondem à receita do FUNDEB, apura-se uma perda líquida de 

R$1.740.074.448,02, assim: 

Tabela 148: Perda Líquida do Estado com o FUNDEB/2010 

DESCRIÇÃO R$ 

(A) Contribuição do Estado para o FUNDEB 3.933.318.439,99 

(B) Receita do FUNDEB recebida pelo Estado 2.193.243.991,97 

(C=B-A) PERDA LÍQUIDA DO ESTADO 1.740.074.448,02 

 

Ocorre que a contabilidade (elemento de despesa 33704102, função 

12, projeto 2262 - Transferências ao FUNDEB – Perda Líquida) registra uma 

perda de R$1.756.233.830,00. 

 

                                                 
74

 Este valor foi ratificado pelo Corpo Instrutivo em consulta aos extratos obtidos pelo Sistema de Informações do 
Banco do Brasil, acostados ao Documento TCE nº 9.126-8/11, em anexo. O montante em referência foi registrado na 
conta de receita 413250102 – transferências de recursos do FUNDEB. 

CONTRIBUIÇÃO 

Estado do Rio de Janeiro 

R$ 3.933.318.439,99 

71,03% 

Municípios do Estado do Rio 

de Janeiro 

R$ 1.603.805.991,76 

28,97% 

FUNDEB/RJ 

R$5.537.124.431,75 

100% 

Estado do Rio de Janeiro 

R$ 2.193.243.991,97 

40%  

Municípios do Estado do Rio 

de Janeiro 

R$ 3.343.880.439,80 

60% 

PARTICIPAÇÃO 
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Há pois uma diferença de R$16.159.381,98 entre o valor apurado e 

o contabilizado. Esta foi analisada no item 6.1.2.1 do relatório do Corpo 

Instrutivo: 

Com o objetivo de justificar a aludida diferença, foi apresentado 
quadro à fl. 12 do doc. 9.126-8/11, a seguir reproduzido: 

 
Conciliação receita Fundeb x valores efetivamente transferidos ao fundo 

R$1,00 

RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR - TRANSF. P/FUNDEB – (A) 

212110201  2009PF0004232 (RP 2009) - (A)  38.398.246,26 

  

ARRECADAÇÃO A REPASSAR EXERCÍCIO ANTERIOR 

BANCOS CONTA ARRECADACAO - BANCO C/ARRECADACAO - COTA FUNDEB/ESTADO 

112110105   31/12/2009  38.295.327,58 

ARRECADACAO A REPASSAR - BANCO C/ARRECADACAO - COTA FUNDEB/ESTADO 

112110205  31/12/2009  11.294.317,51 

TOTAL DA ARRECADAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR - (B) 49.589.645,09 

ARRECADAÇÃO A REPASSAR DO EXERCÍCIO 

 BANCOS CONTA ARRECADACAO - COTA FUNDEB/ESTADO  

112110105  C/C - 001223492916290     639.505,33 

112110105  C/C - 34105673002373  5.988.101,91 

112110105  C/C -34105673002381  992.298,00 

112110105  C/C - 34105673038047   48.397.204,67 

 TOTAL BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO  56.017.109,91 

 ARRECADACAO A REPASSAR - BANCO C/ARRECADACAO - COTA FUNDEB/ESTADO  

112110205  C/C - 001223492916290     380.545,05 

112110205  C/C - 34105673002373   3.529,70 

112110205  C/C - 34105673002381   105.020,78 

112110205  C/C - 34105673038047   2.616.515,53 

 TOTAL ARRECADAÇÃO A REPASSAR  3.105.611,09 

TOTAL DA ARRECADAÇÃO A REPASSAR PARA O FUNDEB - ( C ) 59.122.721,00 

FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO - TRANSF. P/FUNDEB 

212110113 PF0004232 - FUNDEB ESTADO ICMS 62.892.869,43 

212110113 PF0004892 – FUNDEB ESTADO IPVA 112.433,35 

212110113 PF0004893 - FUNDEB ESTADO ITCD 1.085.401,37 

 TOTAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - (D)  64.090.704,15 

  

 DIFERENÇA TRANSFERÊNCIA FUNDEB     E = A-B+C-D  16.159.381,98 

 
Do quadro anteriormente reproduzido, depreende-se que: 
 

- havia uma parcela de R$11.294.317.51 referente a 2009, 
constante da conta arrecadação a repassar, que não constava do 
passivo do ERJ; 

 

- havia uma diferença a menor de R$102.918,88 entre o passivo de 
2009 (R$38.398.246,26) e o saldo existente na conta arrecadação 
para sua quitação (R$38.295.327,58); 

 

- o saldo da conta arrecadação, em 31.12.10, era de 
R$56.017.109,91 e o total da arrecadação a repassar de 
R$3.105.611,09, perfazendo R$59.122.721,00, contra um passivo a 
ser pago com esses recursos que totalizava R$64.090.704,15, 
indicando um empenhamento acima das disponibilidades financeiras 
disponíveis. 

 

Em razão das aludidas diferenças, foi encaminhada a Nota Técnica 
nº 004/2011/SUARGE/CGE, de 02.05.11, apresentando os seguintes 
esclarecimentos: 
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1. Refere-se a esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Estado – 
TCE/RJ em função da ausência do registro da entrada de valores da 
conta bancária do FUNDEB, no exercício de 2010, conforme 
verificado com base na análise das Contas de Gestão 2010, entregue 
em 04/04/2011, para apreciação. 

 
 
2. Ocorre que, no exercício de 2010, não houve registro de duas 

entradas de recursos nas contas bancárias do FUNDEB, oriundas de 
reclassificação contábil das multas, nos termos do Decreto 
42.516/2010, a saber: 

 

Descrição Valor (em R$) 

Cota FUNDEB ICMS 13.217.143,83 

Cota FUNDEB IPVA 5.772.218,66 

Total 18.989.362,49 

 
3. Considerando os registros das entradas mencionadas no tópico 

anterior o saldo da conta bancária do FUNDEB ficaria superior ao 
valor de Restos a Pagar. 

 
4. Os respectivos registros, regularizando a situação constatada, 

serão efetuados no exercício de 2011. 
 
Destaque-se que, em 30.12.10, foi apresentada ordem bancária ao 

Banco Itaú para que transferisse, da conta 56731-04033-2 ERJ – 
Arrecadação do Estado, o valor de R$124.316.431,49, conforme DE 
nº 42.516/10, para as seguintes contas: 

 
Demonstrativo das transferências bancárias 

Conta Descrição Valor 

341-5673-03804-7 ERJ –ARRECADAÇÃO FUNDEB ESTADO - ICMS 13.217.143,83 

341-5673-03805-4 ERJ – ARRECADAÇÃO FUNDEB MUNICÍPIOS - ICMS 4.405.709,42 

341-5673-03594-4 ERJ – ARRECADAÇÃO COTA PARTE MUNICÍPIOS - ICMS 68.721.502,32 

341-5673-03594-4 ERJ – ARRECADAÇÃO FUNDB ESTADO – IPVA 5.772.218,66 

341-5673-00255-5 ERJ – ARRECADAÇAO FUNDB MUNICIPIOS - IPVA 5.772.219,83 

 
 
 

Da análise dos extratos bancários correspondentes, verificou-se 
que todos os valores foram efetivamente transferidos. No entanto, os 
saldos bancários não conferem com os saldos contábeis, 
impossibilitando, assim, a análise, uma vez que não foram 
encaminhadas as respectivas conciliações. 

 
Nota-se, portanto, que não há uma demonstração clara e objetiva 

da movimentação dos recursos que envolvem o Fundeb, 
considerando a total incompatibilidade entre as informações 
prestadas, conforme quadro a seguir: 
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Divergência entre os saldos contábeis e financeiros do Fundeb 
 

NA – Extrato não apresentado. 

 

 
 

Depreende-se assim que o montante repassado para a conta 341-
5673-03804-7 – arrecadação do estado para o Fundeb – ICMS, 
referente à parcela de multas e juros do período de 2004 a 2009, foi 
contabilizada, tendo em vista que o saldo bancário confere com o 
passivo. Em relação à parcela do IPVA, não se pode fazer a mesma 
dedução, haja vista que o passivo é muito menor que o saldo 
bancário. 

 
Observa-se que não há padronização no tratamento dessas contas, 

cujas particularidades somente poderão ser apuradas por ocasião da 
auditoria governamental prevista para ser realizada por esta 
Coordenadoria ainda no exercício de 2011

75
, cujo escopo consiste na 

análise dos registros contábeis do Fundeb.  
 
Com base nos dados apresentados, pode-se inferir que o valor 

contabilizado como perda líquida, acima do valor calculado em função 
da contribuição anual, corresponde a parcelas que foram ou serão 
repassadas ao Fundo, razão pela qual deve ser considerado, para 
efeito do cálculo dos gastos em MDE, o valor contabilizado de 
R$1.756.233.830,00. 

 

 

Sobre o montante efetivamente repassado aos Municípios, 

argumentou a instrução (item 6.2.5.1 de seu relatório): 

 
Com o objetivo de examinar a correção dos valores distribuídos 

aos municípios, evidenciados no Relatório da Assessoria de 
Contabilidade Analítica (Ascan) da Seeduc (fls. 9/12 do doc. TCE-RJ 
nº 9.125-4/11), foram selecionados, por amostragem, os quatro 
municípios que maiores cotas receberam na distribuição do Fundo: 
Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Campos dos 
Goytacazes que, juntos, receberam 31,13% dos recursos destinados 
aos municípios. Confrontando essas informações com os extratos 
obtidos no site do BB, observou-se a exatidão das parcelas 
apresentadas nos quadros do relatório da Ascan. 
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 Conforme Plano Anual de Auditoria Governamental (PAAG) deste Tribunal (aprovado por intermédio do processo 
TCE-RJ nº 304.864-4/10). 

Imposto 
Conta 
Arrecadação 

Arrecadação A 
Repassar 

Passivo Conta Bancária 
Valor Inserido No 
Saldo Bancário 

ICMS 
Simples 

639.505,33  380.545,08  -  NA -  

IPVA 5.988.101,91  3.529,70  112.433,35  6.395.740,35  5.772.218,66  

ITD 992.298,00  105.020,78  1.085.401,37  1.560.176,79  -    

ICMS 48.397.204,67  2.616.515,53  62.892.869,43   62.892.869,43   13.217.143,83  

TOTAL 56.017.109,91  3.105.611,09  64.090.704,15  70.848.786,57  18.989.362,49  
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O valor recebido pelo Estado do Rio de Janeiro teve a seguinte 

origem: 

 

Tabela 149: Recursos do FUNDEB recebidos pelo Estado por Origem de 

Receita/2010 

 

Origem do Recurso R$ % 

Icms/Estado 
        

1.805.656.225,85  82% 

FPE 
             

59.021.315,57  3% 

FPM 
           

122.223.790,94  6% 

IPI/Exportação 
             

46.057.708,96  2% 

ITR 
                  

386.034,72  0% 

IPVA 
           

114.065.192,22  5% 

ITCMD 
             

36.775.715,43  2% 

Icms Lei 87/96 
               

9.058.008,26  0% 

LC 91/97 -    0% 

Total 2.193.243.991,95 100% 

Fonte: Relatório da SEE - doc. TCE-RJ nº 009.125-4/11, fl. 16. 

 

 

Considerando os valores provenientes da aplicação financeira de 

tais recursos, o total da receita do FUNDEB para o Estado em 2010 foi de 

R$2.218.878.534,57, assim: 

 

 

Tabela 150: Receitas da fonte de recursos 15 – FUNDEB/2010 

 

CONTAS CONTÁBEIS R$ % 

417240100 – Transferência de Recursos do Fundeb 2.193.243.991,97 99,04 

413250102 - Remuneração Depósitos Bancários Rec. Vinc. - 
Fundeb 25.634.542,60 0,96 

Total 2.218.878.534,57 100 

Fonte: Siafem  e SIG. 
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b) Aplicação dos recursos do Fundo de 2009 (saldo remanescente) 

 

O saldo remanescente dos recursos do FUNDEB de um exercício 

deve ser aplicado até o fim do primeiro trimestre do exercício subsequente. 

Para que seja possível tal aplicação, como disposto no parágrafo 2º, do artigo 

21, da Lei Federal nº 11.494/07, há a necessidade da abertura de um crédito 

adicional ao orçamento. Este crédito tem como fonte de recurso o superávit 

financeiro dos valores do fundo. 

 

Conforme o Processo TCE nº 105.901-9/10 (Contas de 2009), as 

receitas do FUNDEB em 2009 perfizeram a soma de R$1.922.584.664,19. A 

partir de tais recursos, foi aplicado, naquele ano, um total de 

R$1.896.731.485,66 (valores empenhados). Desta forma, não foram aplicados 

R$25.853.178,53. 

 

Ocorre que, dentre os créditos adicionais abertos em 2010, com 

base no superávit financeiro do exercício anterior, não consta nenhum cuja 

fonte de recurso tenha sido o FUNDEB (Documento  

TCE nº 9.098-5/11). 

 

Quando do exame das Prestações de Contas das Administrações 

Financeiras dos Municípios de 2009, este assunto foi recorrente. 

 

Em Sessão de 07.10.10, na apreciação do Processo  

TCE nº 214.534-0/10 (Município de Areal), o Plenário novamente enfrentou tal 

situação. Naquela oportunidade foram definidos os entendimentos desta Corte 

sobre a questão. Transcrevo a seguir trechos do voto em referência: 
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(...) caso o gestor não proceda da forma correta, abrindo créditos 

suplementares por superávit financeiro para realizar gastos à conta 
deste saldo, como é o caso em questão, certamente que tais recursos 
perderão sua identidade à medida que novos repasses irão sendo 
creditados na conta corrente, fazendo com que seja impossível fazer 
distinção, se os recursos despendidos se referem ao exercício 
corrente, ou anterior.  

 
Nas prestações de contas que tive a oportunidade de analisar, pude 

concluir que a falta de abertura de créditos suplementares, para a 
realização de gastos com os recursos remanescentes do FUNDEB 
relativos ao exercício anterior, tem estreita relação com o 
procedimento impróprio de se incluir tais “sobras” na própria dotação 
da lei orçamentária do exercício seguinte. Consequentemente, tal 
procedimento incorreto torna desnecessário a abertura de créditos 
suplementares, prejudicando o controle e a identificação acerca da 
competência dos recursos financeiros. 

 
Feita esta explanação, posso afirmar que dentro do percentual de 

98,43% gasto no exercício de 2009, conforme demonstrado pela 
instrução às fls. 985v, certamente estão presentes recursos 
referentes aos exercícios de 2008 e de 2009, sendo a única forma 
justa de segregação destes valores, a subtração do saldo 
remanescente referente ao exercício de 2008 do montante 
empenhado no exercício de 2009 (...) 

(...) 
Portanto, nos casos em que estiver comprometida a comprovação 

da aplicação do saldo remanescente, esta é a forma justa e racional 
de se calcular os gastos do exercício anterior e do exercício seguinte. 

 
Enfim, diante do que demonstrei acima, resta-me propor que a não 

comprovação da aplicação seja considerada uma impropriedade, 
quando da emissão do parecer prévio, uma vez que não 
comprometeu os cálculos de aplicação dos recursos. 

 

 

Resumidamente, entendeu o Plenário que a não abertura de crédito 

para viabilizar a utilização de um recurso financeiro do ano anterior deve ser 

considerada uma falha formal, uma impropriedade (Ressalva nas Contas de 

Governo). Além disto, os valores não aplicados do ano anterior devem ser 

subtraídos da aplicação do ano, para assim se obter as despesas do exercício 

sob análise. 

 

Mantendo uma uniformidade de análise, adotarei idêntico 

procedimento nestes autos. 
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Cabe pois Ressalva às contas do Chefe do Poder Executivo, em 

face da não abertura de créditos adicionais com base no superávit financeiro 

do exercício de 2009 da fonte FUNDEB, com a conseqüente Determinação 

para que, no futuro, atenda às disposições da Lei  

Federal nº 11.494/07. 

 

Reservam-se assim ao próximo item as cabíveis verificações. 

 

 

c) Aplicação dos Recursos do Fundo de 2010 

 

 

Os recursos do FUNDEB devem ser utilizados em ações de 

manutenção e desenvolvimento do ensino da educação básica, indistintamente 

entre níveis e modalidades. 

 

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem destinar, no 

mínimo, 60% dos recursos anuais totais do FUNDEB para o pagamento da 

remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 

exercício na rede pública. 

 

As despesas realizadas pelo Estado no exercício de 2010, com 

recursos da FR 15 – FUNDEB, foram as seguintes: 
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Tabela 151: Despesas liquidadas custeadas com a fonte de recursos 15 – 

FUNDEB/2010 

em R$ 

Tit. SUBFUNÇÃO Atividade / Projeto  Desp Liquidada  
Despesa por 
Subfunção 

Administração Geral 

2030 
Pessoal e Encargos Sociais da 
Educação Básica 

1.995.231.675,94 

2.173.439.389,10 

2192 Apoio aos Serviços Educacionais 118.047.119,84 

2316 
Modernização Operacional para Gestão 
Escolar 

11.236.488,19 

2318 
Aperfeiçoamento  Moderniz.  Ensino 
Públic 

6.926.905,13 

8021 
Pagamento Despesas Serviços 
Utilidade Pública 

41.997.200,00 

Assist. Criança e ao 
Adoles. 

2229 Transporte Escolar 18.354.296,38 18.354.296,38 

Ensino Médio 

1675 
Constr, Implant e Reform de Unid 
Educacionais 

5.988.810,81 

23.694.208,90 

1676 
Modernizaç e Reequip de Unid 
Educacionais 

17.705.398,09 

  TOTAIS 2.215.487.894,38  2.215.487.894,38  

Fonte: SIG 

 

Observe-se que ações relativas à educação foram contabilizadas na 

subfunção “Administração Geral”, não havendo discriminação do segmento de 

ensino contemplado com a despesa, a exemplo do que acontecera, em menor 

valor, em 2009. Tal fato foi, naquele exercício, objeto de Determinação nas 

contas. Novamente a situação se repete.  

 
Especificamente com relação às despesas com “Pessoal e encargos”, 

assim se manifestou a instrução (item 6.2.6.1 de seu relatório): 

 
Observa-se, ainda, que o PT Pessoal e Encargos Sociais da 

Educação Básica foi inserido na subfunção administração geral. No 
entanto, este programa de trabalho deveria ter sido incluído nas 
subfunções atinentes ao ensino médio e fundamental, de forma a 
permitir a demonstração e análise dos valores aplicados nestes 
segmentos do ensino básico, conforme orientação constante do 
Manual de Demonstrativos Fiscais elaborado pela STN. Assim, em 
consequência da ausência de segregação, o quadro referente às 
despesas com ações típicas de MDE não foi preenchido ao se 
elaborar o RREO (...) 

(...) 
 
Em razão disso, impõe-se nova Determinação à Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão para que, no próximo orçamento a ser 
aprovado, os PT referentes a Pessoal e Encargos Sociais da Educação 
Básica sejam inseridos nas subfunções atinentes ao ensino médio e 
fundamental, com vistas ao correto preenchimento do RREO, conforme 
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orientação da STN. 

 

Acolho a Determinação sugerida, por entender necessário o registro 

dos gastos nos respectivos segmentos do ensino, objetivando a correta 

aferição das despesas com educação. Como a forma de contabilização impede 

as devidas aferições do cumprimento das disposições dos artigos 70 e 71 da 

Lei Federal nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(gastos pertinentes ou não à manutenção e desenvolvimento do ensino, no 

caso, a educação básica), tal fato também deve se constituir em Ressalva nas 

contas. 

 

Observando os números expostos, tem-se que, dos recursos 

oriundos do FUNDEB (R$2.218.878.534,57), 89,93% foram utilizados em 

despesas com pessoal da educação básica (R$1.995.231.675,94). Desta 

forma, o Governo do Estado do Rio de Janeiro cumpriu o disposto no artigo 22, 

da Lei Federal nº 11.494/07, que dispõe que, no mínimo, 60% dos recursos 

anuais e totais do Fundo devem ser destinados ao pagamento da remuneração 

dos profissionais de magistério da educação básica. 

 

Ainda com relação à aplicação dos recursos do FUNDEB, esta deve 

ocorrer no exercício financeiro em que a receita foi percebida, sendo permitida a 

utilização de até 5% destes no 1º trimestre do exercício subseqüente (parágrafo 

2º, do artigo 21, da Lei Federal nº 11.494/07), desde que seja aberto o respectivo 

crédito adicional. 

 

Desta forma, a aplicação anual mínima deve ser de 95% daquela 

receita. 

 

Como exposto, para aferir as aplicações relativas aos recursos de 

2010 do FUNDEB faz-se necessário deduzir dos mesmos os valores 

remanescentes de 2009. Assim, verifica-se: 
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Tabela 152: Cálculo das Despesas Empenhadas com Recursos do FUNDEB em 
2010 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) Recursos recebidos a título de FUNDEB no exercício de 2010 2.193.243.991,97 

(B) Receita de Aplicação Financeira com FUNDEB no exercício de 2010 25.634.542,60 

(C) Total das Receitas recebidas do FUNDEB no exercício de 2010 (A+B) 2.218.878.534,57 

(D) Despesa empenhada com recursos do FUNDEB – Exercícios 2009 e 2010 (E+F) 2.215.487.894,38 

(E)  Saldo Remanescente de 2009 – Pagos em 2010 25.853.178,53 

(F)  Despesa Empenhada com Recursos do FUNDEB – Exercício 2010 (D-E) 2.189.634.715,85 

(G) Saldo a empenhar para o próximo exercício a título de FUNDEB (C-F) 29.243.818,72 

(H) Percentual atingido (mínimo = 95%) (F/C) 98,68% 

Fonte: Siafem/RJ – SIG, CG 2009 Processo TCE-RJ nº 105.901-9/10. 

 

Verifica-se assim que o equivalente a 98,68% dos valores auferidos 

pelo FUNDEB em 2010 foram empenhados naquele ano. Tal percentual atende 

ao disposto no § 2º do artigo 21 da Lei Federal nº 11.494/2007 (mínimo de 

95%). 

 

 

d) Movimentação Financeira 

 

 

Apurou a instrução um saldo financeiro do FUNDEB, em 2010, no 

montante de R$148.978.123,54, conforme quadro e comentários a seguir 

reproduzidos (item 6.2.6.4 do relatório do Corpo Instrutivo): 
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Os pagamentos efetuados com base na fonte de recursos 15, 

constantes do SIG, guardam paridade com os valores mencionados 
anteriormente, conforme demonstrado a seguir: 

 
 

Demonstrativo da execução financeira dos recursos recebidos 
do Fundeb - CGE 

   Valores em R$ 

Saldo do exercício anterior conta nº 
58.339-1 (Fundeb) (a) 157.179.448,01 

Cota-parte do ERJ na distribuição do 
Fundeb (b) 2.193.243.991,97 

Rendimento das aplicações financeiras (c) 25.634.542,62 

Subtotal (d) = (a+b+c) 2.376.057.982,60 

Pagamentos  (e) 2.228.843.441,02 

Devoluções (f) 1.763.581,96 

Subtotal (g) = (e + f) 2.227.079.859,06 

Total disponível em 31.12.10 na conta 
nº 58.339-1 (Fundeb)  148.978.123,54 

Fonte: Relatório do Conselho Estadual do Fundeb, doc. TCE-RJ nº 009.125-4/11; SIG; Siafem 
(UG 180100 – conta contábil 111129901, conta corrente 00122349583391 

 
Os pagamentos efetuados com base na fonte de recursos 15, 

constantes do SIG, guardam paridade com os valores mencionados 
anteriormente, conforme demonstrado a seguir: 

 
Demonstrativo da execução financeira dos recursos recebidos 
do Fundeb – apurado pelo TCE-RJ 

Grupo Emop Seeduc Total 
Obrigações do 
ExercícioPagas  3.605.795,33 1.732.289.498,07 1.735.895.293,40 

Consignações - 
Pagamento  495.374,60 373.541.116,02 374.036.490,62 

Restos Pagar Estoque - 
Pagamento  4.406.952,39 112.741.122,63 117.148.075,02 

Total de Despesas 
Pagas  8.508.122,32 2.218.571.736,72 2.227.079.859,04 

Fonte: SIG 

 
No tocante às devoluções constantes do demonstrativo da 

execução financeira anteriormente reproduzido, verifica-se que o 
valor de R$1.763.581,96 refere-se a ordens bancárias canceladas, 
conforme extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro, março, 
abril, setembro, outubro, novembro e dezembro. Da conferência dos 
referidos extratos, verifica-se que o total dos lançamentos atinentes 
confere com aquele apresentado no citado quadro. 

 
Convém registrar que, no exercício de 2009, foi verificada 

divergência entre os valores constantes do Relatório do Conselho 
Estadual e os totais pagos no SIG. Em razão disso, foi expedida 
determinação à CGE para que encaminhasse, juntamente com a 
documentação componente das CG 2010, demonstrativo da 
conciliação dos valores referentes à execução financeira dos recursos 
recebidos do Fundeb constantes dos extratos bancários e/ou demais 
demonstrativos extracontábeis com os valores constantes dos 
demonstrativos contábeis, evidenciados no Siafem e no SIG. 
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No entanto, considerando que os valores constantes do 

relatório conferem com aqueles constantes do SIG, depreende-se 
que a Contadoria tenha adotado medidas com vistas a eliminar as 
divergências apuradas em exercícios anteriores, razão pela qual se 
constata o cumprimento da determinação. 

 

Destaco, por derradeiro, que o Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEB, conforme parecer constante dos autos 

(Documento TCE nº 9.125-4/11), aprovou o Relatório de Desempenho do 

Fundo para 2010, “... uma vez que nele está configurada toda a movimentação 

do citado exercício”. 

 

Contudo, tal parecer não foi assinado por todos os membros do 

Conselho. Tal fato deve se constituir em item de Determinação nas contas. 

 

 

3.3.2 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
 

 

Conforme disposto no artigo 212 da Constituição Federal, os 

Estados devem aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino, valor equivalente a, no mínimo, 25% da sua receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências. 

 

 

Base de Cálculo para Aferição das Aplicações em Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino (MDE) 

 

As receitas de impostos totalizaram R$ 23.620.174.262,93, assim: 
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Tabela 153: Base de cálculo para apuração das despesas com manutenção e 

desenvolvimento do ensino/2010 

 

Valores em R$ 

Receitas consideradas para fins de apuração de limite constitucional Valor 

(+) receita de impostos (ICMS – e Adicional, ICM, IPVA, ITBI, ITD, IRRF) + receita com multas, 
mora, correção monetária dos impostos + receita com arrecadação da dívida ativa referente aos 
impostos 

28.876.975.224,35 

(+) receita de transferências de impostos da União 
(FPE, IPI, IOF, ICMS - LC nº 87/96) 

1.412.547.463,22 

(-) transferências aos Municípios 6.669.348.424,64 

(=) Base de cálculo 23.620.174.262,93 

Fonte: SIG 

 

 

Aplicações na Função de Governo Educação 

 

Foi contabilizado como gastos na Função de Governo Educação um 

total de R$6.627.377.613,12, custeado a partir das seguintes fontes de 

recursos: 

Tabela 154: Despesas liquidadas - Função de governo Educação - por fonte de 

recursos/2010 

 

Fonte de recursos 
 Despesas 

Liquidadas (R$)  

00 Ordinários Provenientes de Impostos 3.170.250.474,26 

05 Salário Educação 299.961.418,19 

06 Fundo de Participação dos Estados 91.458.430,66 

07 Demais Transfer.  da União Prov. Impostos 47.832.787,95 

10 Arrecadação Própria - Administração Indireta 64.458.459,51 

12 Convênios - Administração Direta 173.186.612,96 

13 Convênios - Administração Indireta 48.431.154,27 

15 Fund Man Des Educ Bás Valoriz Prof E - FUNDEB 2.215.487.894,38 

22 Adicional do ICMS - FECP 480.037.201,08 

25 Sistema Único de Saúde 34.737.770,90 

98 Outras Receitas da Administração Indireta 1.535.408,96 

Total 6.627.377.613,12 
Fonte: SIG. 
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A limitação constitucional em destaque é relativa às aplicações em 

educação com recursos de impostos (impostos e transferências). Assim, 

buscam-se as despesas incorridas nestas fontes de recurso, no caso, as fontes 

00, 06, 07 e 22. As aplicações em 2010 nas referidas fontes estão a seguir 

explicitadas, totalizando R$3.789.578.893,95, com a indicação da subfunção de 

governo atendida e da ação governamental desenvolvida (programa): 

 
 

Tabela 155: Despesas liquidadas - Função de Governo Educação - fontes de 

recursos 00, 06, 07 e 22 – por subfunção e programa/2010 

 

FONTE SUBFUNÇÃO PROGRAMA
DESPESA 

LIQUIDADA (R$)

00 122 - Administração Geral 0002 - Gestão Administrativa 1.067.667.935,41

122 - Administração Geral 0152 - Operacion e Desenvolv da Rede de Ensino 38.926.211,69

122 - Administração Geral 0158 - Modernização Operac e Tecnológica da SEEDUC 7.727.590,33

128 - Formação de Recursos Humanos 0050 - Gestão Escolar 85.670,00

128 - Formação de Recursos Humanos 0152 - Operacion e Desenvolv da Rede de Ensino 3.795.547,23

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0153 - Educação para Inclusão Social 39.446.534,83

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0161 - Isenção de Pagmento nos Transport Coletivos 40.655.409,76

306 - Alimentação e Nutrição 0121 - Expansão e Melhoria da Educação Profissional 4.225.599,41

361 - Ensino Fundamental 0000 - Encargos Especiais do Estado 1.616.942.611,39

362 - Ensino Médio 0050 - Gestão Escolar 16.039.912,83

362 - Ensino Médio 0124 - Educação à Distância 44.169,58

362 - Ensino Médio 0157 - Expansão, Reforma e Reequip da Rede de Ensino 9.414.526,77

363 - Ensino Profissional 0121 - Expansão e Melhoria da Educação Profissional 50.568.039,05

364 - Ensino Superior 0122 - Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ 54.364.157,28

364 - Ensino Superior 0123 - Ensino, Pesquisa e Extensão da UENF 13.563.044,87

364 - Ensino Superior 0124 - Educação à Distância 1.327.455,06

364 - Ensino Superior 0126 - Ampliação da Cap Inst p/ Realiz Pesq Univ RJ 45.243.331,42

364 - Ensino Superior 0165 - Ensino, Pesquisa e Extensão da UEZO 2.307.157,87

367 - Educação Especial 0150 - Escola Inclusiva 4.986.978,52

571 - Desenvolvimento Científico 0127 - Pesquisa Rio 95.581.325,36

573 - Difusão Conhecimento Científ. e Tecnológico 0128 - Capacitação para Pesquisa 57.337.265,60

TOTAL FONTE DE RECURSO 00 3.170.250.474,26

06 361 - Ensino Fundamental 0000 - Encargos Especiais do Estado 91.458.430,66

TOTAL FONTE DE RECURSO 06 91.458.430,66

07 361 - Ensino Fundamental 0000 - Encargos Especiais do Estado 47.832.787,95

TOTAL FONTE DE RECURSO 07 47.832.787,95

22 122 - Administração Geral 0002 - Gestão Administrativa 131.291.874,46

122 - Administração Geral 0152 - Operacion e Desenvolv da Rede de Ensino 23.958.635,75

122 - Administração Geral 0158 - Modernização Operac e Tecnológica da SEEDUC 60.449.282,73

128 - Formação de Recursos Humanos 0152 - Operacion e Desenvolv da Rede de Ensino 306.294,58

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0153 - Educação para Inclusão Social 9.752.656,37

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0161 - Isenção de Pagmento nos Transport Coletivos 48.206.536,85

306 - Alimentação e Nutrição 0121 - Expansão e Melhoria da Educação Profissional 9.997.167,73

306 - Alimentação e Nutrição 0152 - Operacion e Desenvolv da Rede de Ensino 260.226,80

362 - Ensino Médio 0050 - Gestão Escolar 119.501.898,95

362 - Ensino Médio 0124 - Educação à Distância 1.301.132,89

362 - Ensino Médio 0157 - Expansão, Reforma e Reequip da Rede de Ensino 11.841.507,59

363 - Ensino Profissional 0121 - Expansão e Melhoria da Educação Profissional 29.940.339,06

364 - Ensino Superior 0122 - Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ 20.442.144,30

364 - Ensino Superior 0123 - Ensino, Pesquisa e Extensão da UENF 200.000,00

364 - Ensino Superior 0124 - Educação à Distância 686.879,73

367 - Educação Especial 0150 - Escola Inclusiva 11.900.623,29

TOTAL FONTE DE RECURSO 22 480.037.201,08

3.789.578.893,95T O T A L     G E R A L     F O N T E S    D E     R E C U R S O S      0 0     /      0 6     /      0 7     /     2 2  

Fonte: SIG. 
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Consolidando as subfunções de governo atendidas, tem-se: 

 
 

Tabela 156: Despesas liquidadas - Função de Governo Educação - fonte de 

recursos 00, 06, 07 e 22 – por subfunção/2010 

 

SUBFUNÇÃO DESPESA LIQUIDADA (R$) 

122 - Administração Geral 1.330.021.530,37 

128 - Formação de Recursos Humanos 4.187.511,81 

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 138.061.137,81 

306 - Alimentação e Nutrição 14.482.993,94 

361 - Ensino Fundamental 1.756.233.830,00 

362 - Ensino Médio 158.143.148,61 

363 - Ensino Profissional 80.508.378,11 

364 - Ensino Superior 138.134.170,53 

367 - Educação Especial 16.887.601,81 

571 - Desenvolvimento Científico 95.581.325,36 

573 - Difusão Conhecimento Científ. e Tecnológico 57.337.265,60 

T O T A L 3.789.578.893,95 
Fonte: SIG. 

 
 
Relativamente às despesas em questão, faz-se necessário destacar: 

 

1) A despesa realizada na subfunção 361 – ensino fundamental 

(R$1.756.233.830,00) corresponde às perdas do Estado com o FUNDEB, ou 

seja, parte do valor com o qual o Estado contribuiu para a formação do Fundo76  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76

 Lembro, como explicitado no item FUNDEB, que o Estado contabiliza o total de seus repasses ao Fundo através de 
dois registros: 
. na função 12 – educação - o valor da perda sofrida, em face do total recebido após a distribuição dos recursos ser 
menor que o montante devido pelo Estado (repasse compulsório); 
. na função 28 – encargos especiais – o valor relativo à diferença entre o total repassado e a perda líquida. 
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2) Há dentre aquelas despesas afetas à área de pesquisa, sobre as 

quais ponderou a instrução (item 6.1.2 de seu relatório): 

 
 

Neste ponto, faz-se necessário registrar que o ERJ considerou 
como gastos em MDE, entre outras despesas, aquelas constantes 
das subfunções 364 - ensino superior, 571 - desenvolvimento 
científico e 573 - difusão do conhecimento científico e tecnológico, 
vinculadas aos projetos 2153, 2157, 2232, 4137 e 8038, todos 
voltados para a área de pesquisa e ligados a instituições de ensino.  

Tais despesas constaram do orçamento da Faperj e foram 
realizadas por várias UGE, voltadas para a área de pesquisa. Com o 
advento do DE nº 42.302, de 12.02.10, que regulamentou a LE nº 
5.361, de 29.12.08, a Faperj ampliou seu campo de atuação, 
assumindo dentro do ERJ papel preponderante na área de inovação, 
pesquisa científica e tecnológica. Assim, as despesas por ela 
realizadas atendem primordialmente à execução dos seus objetivos 
básicos e se enquadram dentro do conceito de pesquisa.  

No entanto, para efeito de cumprimento do disposto no art. 212 da 
CRFB/88, o ERJ não deverá considerar tais despesas, visto que as 
mesmas devem compor o rol daquelas que comprovarão o 
cumprimento do art. 332 da CE. No entanto, esta alteração não 
deverá ser levada a efeito no exercício de 2011, uma vez que o 
orçamento já está sendo executado, e sim quando da elaboração do 
orçamento para 2012, em que deverão ser previstas despesas em 
MDE, visando ao cumprimento do art. 212 da CRFB/88, sem 
considerar aquelas realizadas pela Faperj. Tal fato será objeto de 
Determinação ao final deste relatório. 

 

 

Considero pertinentes os argumentos trazidos à discussão e os 

acolherei quando da conclusão deste relatório. 

 

3) A fonte de recurso 07 (“demais transferências da União 

provenientes de impostos”) contém uma subdivisão (demais transferências) 

cuja origem não pode ser identificada e assim não poderia ser utilizada como 

base para aferir os gastos com educação e saúde. Ocorre que, mesmo sem o 

valor arrecadado nesta subalínea, esta fonte registra montante que supera os 

gastos citados somados77. Contudo, cabe Determinação para que a origem do 

recebimento seja devidamente explicitada pela contabilidade. 

 

                                                 
77

 O montante arrecadado na fonte 07, considerando apenas os recursos estaduais, sem o valor pertinentes às “demais 
transferências”, foi de R$ 521.950.298,59. Este valor supera o somatório das aplicações com tais recursos em 
educação (R$ 47.832.787,95) e saúde (R$ 116.468.220,75). 
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Aplicações na Função de Governo Educação a serem excluídas para os fins do limite de 

gastos imposto pela Constituição Federal 

A análise das aplicações realizadas a partir das fontes de recursos 00, 06, 07 e 22 

resulta na constatação de que algumas despesas incorridas não podem ser consideradas 

como relativas ao conceito “manutenção e desenvolvimento do ensino”. São elas: 

Tabela 157: Despesas Classificadas na Função Educação a Serem Excluídas do Cálculo das 

Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/2010 

 

Despesa 
Valor 

(R$) 
Justificativa para exclusão 

Fundação Centro 
Estadual de Estatística, 
Pesquisa e Formação de 
Servidores Públicos do Rio de 
Janeiro - CEPERJ 

13.399
.641,73 

Esta despesa não se enquadra na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, 
conforme estabelece o art. 71, III, da LF     nº 
9.394/96, considerando que se destinam à 
formação de quadros especiais para a 
administração pública estadual. 

 

Restos a pagar 
cancelados 

23.035
.604,32 

As Portarias STN nº
s
 462 e 757/09 

preconizam que as despesas liquidadas em 
exercícios pretéritos, consideradas para o 
cálculo do limite da aplicação em MDE, 
inscritas em restos a pagar processados e 
posteriormente canceladas, deverão ser 
deduzidas no exercício seguinte. 

Impostos, multas e 
demais encargos 

751.83
4,17 

Estas despesas se referem a 
multas/juros do INSS - atraso sobre folha de 
pessoal e a juros, multas e demais encargos, 
gastos que não podem ser considerados 
como pertinentes à educação. 

Perda líquida do 
FUNDEB (elemento de 
despesa 33704102) 

1.756.
233.830,00 

Este registro representa parte da 
contribuição ao FUNDEB e será excluídos das 
despesas totais apenas para que se possa 
considerar o total destinado ao fundo como 
gasto relativo à MDE. 

Despesas citadas no 
artigo 71 da Lei Federal nº 
9.394/96 – LDB como não 
relativas à manutenção e 
desenvolvimento do ensino 

1.058.
886,24 

Despesas classificadas como 
subvenções sociais (elemento de despesa 
33504300) em favor da Sociedade 
Propagadora das Belas Artes. Tais despesas 
não podem constituir manutenção e 
desenvolvimento do ensino, uma vez que o 
art. 71, II, da LDB, veda tal inclusão. 

TOTAL 1.794.
479.796,46 

- 

Fontes: SIG, SIAFEM e Relatório da Contadoria Geral. 

 

 

 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 1088 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 

Considerando que as despesas com subvenções sociais para 

entidade ligada às artes não são pertinentes ao objetivo educação, sugeriu o 

Corpo Instrutivo que seja feita Determinação à Contadoria para que não mais 

as inclua como relativas à manutenção e desenvolvimento do ensino.  

 

Aferição do percentual de despesas com ensino frente às receitas de impostos 

 

Antes de adentrar na mencionada aferição, considero necessário 

explicitar a metodologia de cálculo que será utilizada.  

 

Quando do exame das Prestações de Contas da Administração 

Financeira dos Municípios, esta Corte tem expressado o entendimento de que 

o cálculo do percentual gasto em educação deve considerar apenas as 

despesas realizadas com os recursos de impostos e aquelas incorridas para a 

formação do FUNDEB (que também derivam dos impostos). Inclusive este foi o 

critério que adotei no exame das Contas do Estado relativas a 2008, quando fui 

relator das mesmas. 

 

Há que se registrar, contudo, que a Secretaria do Tesouro Nacional, 

ao elaborar o Demonstrativo dos Gastos com Educação, que integra o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária, definiu naquele documento 

uma sistemática de aferição diversa da exposta. Resumidamente, são 

consideradas as despesas com ensino incorridas nas fontes de impostos e na 

fonte FUNDEB (despesas custeadas com recursos do fundo78), somando-se, 

ainda, a perda gerada entre contribuições para a sua formação e os 

recebimentos do Fundo. 

 

 

                                                 
78

 Tendo em vista que parte destas despesas é custeada pelos rendimentos das aplicações financeiras do FUNDEB, 
cuja origem não é “imposto”, tal montante também deve ser retirado do cálculo. 
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A Contadoria Geral do Estado adotou este segundo método, o da 

STN, sendo este também o apresentado pelo Corpo Instrutivo do TCE em seu 

relatório. 

 

São formas diversas de análise, que partem de pressupostos 

igualmente diversos. 

 

Opto pelo primeiro, realmente por entender que o que se busca são 

os gastos com impostos e que as despesas custeadas pelo FUNDEB devem 

ser verificadas sob outro enfoque, separadamente. Além disto, adotar tal 

metodologia é manter uma uniformidade em minhas análises. 

 

Retornando à aferição dos gastos, em síntese, as despesas totais 

com ensino a serem consideradas para efeito de verificação do atendimento ao 

limite mínimo constitucional estão a seguir expostas: 

 
 
Cálculo das aplicações em manutenção e desenvolvimento do ensino para os 

fins previstos no artigo 212 da Constituição Federal 

 

Comparando o total aplicado com as receitas de impostos, verifica-

se: 

 
 

Tabela 158: Aferição das aplicações em manutenção e desenvolvimento do 

ensino para os fins do artigo 212 da CF/2010 

 
(A) Despesas liquidadas na função educação - fontes 00, 06, 07 e 22 R$ 3.789.578.893,95  

(B) Contribuições ao FUNDEB (formação do fundo) R$ 3.949.477.821,97  

(C) Despesas a serem excluídas R$ 1.794.479.796,46  

(D=A+B-C) Despesas consideradas para os fins constitucionais R$ 5.944.576.919,46  

(E) Receita dos impostos e transferências R$ 23.620.174.262,93  

(F=D/E) Percentual das despesas frente às receitas 25,17% 

(G=Ex25%) Valor mínimo para aplicação em manutenção e 
desenvolvimento do ensino R$ 5.905.043.565,73  

Fontes: SIG, SIAFEM e Relatório da Contadoria Geral. 
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Conclui-se assim que o Governo do Estado do Rio de Janeiro, ao 

aplicar o equivalente a 25,17% de suas receitas de impostos na manutenção e 

desenvolvimento do ensino, efetuou aplicações de acordo com o 

estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, ou seja, em montante 

superior ao limite de 25% da mesma base.  

 

Ressalta-se que, ao adotar a metodologia da STN, o Corpo Instrutivo 

aferiu gastos da espécie equivalentes a 25,15% das receitas de impostos 

(R$5.941.186.279), conforme se verifica no item 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4 de seu 

relatório. Nossos valores divergem no montante dos valores do FUNDEB 

recebidos, mas não aplicados em 2010 (R$3.390.640).  
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3.4 – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 
 

 

Consoante o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, a 

saúde é direito de todos e dever do Estado. A organização e as formas de 

financiamento da saúde encontram-se disciplinadas nos artigos 197, 198, 

199 e 200 da CF. O citado artigo 198 estabeleceu a obrigatoriedade de 

aplicações mínimas de recursos em ações e serviços públicos de saúde 

pelos entes federativos. 

 

Ainda segundo determinação constitucional (inciso II, do artigo 

77, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), os Estados 

devem aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde o 

equivalente a 12% (doze por cento) do produto da arrecadação dos 

impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os 

artigos 157 e 159, inciso I, alínea a e inciso II, deduzidas as parcelas 

transferidas aos Municípios.  

BASE DE CÁLCULO PARA AFERIÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

As receitas elencadas na Constituição Federal totalizaram 

R$23.620.147.499,18, assim: 

 
Tabela 159: Base de Cálculo para Apuração das Despesas com Ações e 

Serviços Públicos de Saúde/2010 
 

 Valores em R$ 

(+) receita de impostos (ICMS – e Adicional, ICM, IPVA, ITD, IRRF) + receita com 
multas, mora, correção monetária dos impostos + receita com arrecadação da dívida 
ativa referente aos impostos 

28.876.970.605,38 

(+) receita de transferências de impostos da União 
(FPE, IPI, ICMS - LC nº 87/96) 

1.412.523.008,96 

(-) transferências aos Municípios 6.669.346.115,16 

(=) Base de cálculo 23.620.147.499,18 

Fonte: SIG. 
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APLICAÇÕES NA FUNÇÃO DE GOVERNO SAÚDE 

 

Foram contabilizados como gastos na Função de Governo Saúde 

R$3.572.452.847,72, custeados a partir das seguintes fontes de recursos: 

 

Tabela 160: Despesas liquidadas - Função de Governo Saúde - por Fonte de 

Recursos/2010 

 

Fonte de Recursos Despesas Liquidadas (R$) 

00 Ordinários Provenientes de Impostos 1.298.640.280,33 

07 Demais Transferências da União Prov. Impostos 116.468.220,75 

10 Arrecadação Própria - Adm. Indireta  10.593.351,84 

12 Convênios Administração Direta 273.488,00 

13 Convênios Administração Indireta 27.862.240,40 

22 Adicional do ICMS - FECP 1.517.805.475,13 

25 Sistema Único de Saúde 600.809.791,27 

Total 3.572.452.847,72 

    Fonte: SIG. 

 
 

A limitação constitucional em destaque é relativa às aplicações em 

saúde com recursos de impostos e transferências determinados na Carta 

Magna Assim, buscam-se as despesas incorridas nestas fontes de recurso, no 

caso, as fontes 00, 07 e 22. As aplicações em 2010 nas referidas fontes estão 

a seguir explicitadas, totalizando R$2.932.913.976,21, com a indicação da 

subfunção de governo atendida e da ação governamental desenvolvida 

(programa): 
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Tabela 161: Despesas liquidadas - Função de governo Saúde - fonte de 

recursos 00, 07 e 22 – por subfunção e programa/2010 

FONTE SUBFUNÇÃO PROGRAMA
DESPESA 

LIQUIDADA

00 122 - Administração Geral 0002 - Gestão Administrativa 838.604.988,39

128 - Formação de Recursos Humanos 0096 -Organiz, Gestão e Fortalecimento do SUS/RJ 7.066.407,36

301 - Atenção Básica 0096 -Organiz, Gestão e Fortalecimento do SUS/RJ 31.210.330,73

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0089 - Sistema Penitenciário Estruturado 68.910,79

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0093 - Atenção à Saúde 366.926.805,89

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0096 -Organiz, Gestão e Fortalecimento do SUS/RJ 10.637.938,25

303 - Suporte Profilático e Terapêutico 0097 - Assistência Farmacêutica 21.598.312,31

304 - Vigilância Sanitária 0094 - Promoção e Vigilância em Saúde 11.702.537,80

305 - Vigilância Epidemiológica 0094 - Promoção e Vigilância em Saúde 7.882.534,98

306 - Alimentação e Nutrição 0111 - Segurança Alimentar e Nutricional 2.941.513,83

TOTAL FONTE DE RECURSO 00 1.298.640.280,33

07 122 - Administração Geral 0002 - Gestão Administrativa 297.937,42

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0093 - Atenção à Saúde 16.738.730,08

303 - Suporte Profilático e Terapêutico 0097 - Assistência Farmacêutica 2.906.480,75

846 - Outros Encargos Especiais 0000- Encargos Especiais do Estado 96.525.072,50

TOTAL FONTE DE RECURSO 07 116.468.220,75

22 122 - Administração Geral 0002 - Gestão Administrativa 217.221.778,69

182 - Defesa Civil 0098 - Prevenção de Adversidades e Prest de Socorro 235.927.294,08

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0112 - Promoção e Proteção da Criança e Adolescente 5.312.717,77

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0093 - Atenção à Saúde 729.858.009,41

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0096 -Organiz, Gestão e Fortalecimento do SUS/RJ 87.576.680,00

303 - Suporte Profilático e Terapêutico 0097 - Assistência Farmacêutica 181.361.142,65

303 - Suporte Profilático e Terapêutico 0110 - Proteção Social Especial de Assist Social 9.413.759,58

304 - Vigilância Sanitária 0094 - Promoção e Vigilância em Saúde 604.625,84

306 - Alimentação e Nutrição 0111 - Segurança Alimentar e Nutricional 50.529.467,11

TOTAL FONTE DE RECURSO 22 1.517.805.475,13

2.932.913.976,21
T O T A L      G E R A L      F O N T E S       D E       R E C U R S O S      0 0      /      07      /      2 2

 
Fonte: SIG 

 
 
 
APLICAÇÕES NA FUNÇÃO DE GOVERNO SAÚDE A SEREM 

EXCLUÍDAS PARA OS FINS DO LIMITE DE GASTOS IMPOSTO PELA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

A análise das aplicações realizadas a partir das fontes de 

recursos 00, 07 e 22 resulta na constatação de que algumas despesas 

incorridas não podem ser consideradas como relativas ao conceito 

“ações e serviços públicos de saúde”. São elas: 
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Tabela 162: Despesas classificadas na função saúde a serem 

excluídas do cálculo das aplicações em ações e serviços públicos de 
saúde/2010 

 
 

Despesa 
Valor 

(R$) 
Justificativa para exclusão 

Instituto de 
Assistência dos Servidores do 
Estado do Rio de Janeiro – 
IASERJ 

44.71
0.153,71 

Esta despesa não atende ao princípio 
da universalidade expresso no artigo 196 da 
Constituição Federal 

Devolução de 
recursos de convênios 
celebrados pelo estado com a 
Fundação Nacional de Saúde e 
o Fundo Nacional de Saúde  

11.93
9.762,08 

Esta despesa não se destinou a 
investimentos na rede de serviços, à cobertura 
assistencial ambulatorial e hospitalar ou às 
demais ações de saúde, nos termos das Leis 
Federais nº 8.080, de 19.09.1990, e nº 8.142, de 
28.12.1990.  

Pagamento de autos 
de infração ao Conselho de 
Farmácia 

62.02
2,02 

Esta despesa não se destinou a 
investimentos na rede de serviços, à cobertura 
assistencial ambulatorial e hospitalar ou às 
demais ações de saúde, nos termos das Leis 
Federais nº 8.080, de 19.09.1990, e nº 8.142, de 
28.12.1990.  

Pagamento de autos 
de infração ao INSS 

62.56
6,30 

Esta despesa não se destinou a 
investimentos na rede de serviços, à cobertura 
assistencial ambulatorial e hospitalar ou às 
demais ações de saúde, nos termos das Leis 
Federais nº 8.080, de 19.09.1990, e nº 8.142, de 
28.12.1990.  

Despesa com juros e 
encargos da dívida 

226.4
70,25 

Conforme entendimento reiterado 
desta Corte, tais gastos representam custo 
monetário dos contratos firmados, e não 
despesas propriamente ditas.  

Restos a pagar 
cancelados 

9.907.
683,64 

A Portaria STN nº 471/04 preconiza que 
as despesas liquidadas em exercícios pretéritos, 
consideradas para o cálculo do limite da 
aplicação em saúde, inscritas em restos a pagar 
processados e posteriormente canceladas, 
deverão ser deduzidas no exercício seguinte. 

TOTAL 
66.90

8.658,00 
- 

 
Fontes: SIG, SIAFEM e Relatório da Contadoria Geral. 

 

 

Considerando que as despesas de devolução de recursos de 

convênio e pagamento de autos de infração não são pertinentes ao 

objetivo saúde, sugeriu o Corpo Instrutivo que seja feita determinação à 

Contadoria para que não mais as inclua como ações e serviços públicos 

de saúde. Destacou a instrução que nas contas de 2009 foi feita igual 

determinação. Considero tal medida pertinente. 
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CÁLCULO DAS APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SAÚDE PARA OS FINS PREVISTOS NO ARTIGO 77 DO ADCT DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
Comparando o total aplicado com as receitas de impostos, 

verifica-se: 

 
 

Tabela 163: Aferição das aplicações em ações e serviços públicos de saúde 
para os fins do artigo 77 do ADCT da CF/2010 

 

(A) Despesas liquidadas na função saúde - fontes 00, 07 e 22 R$ 2.932.913.976,21 

(B) Despesas a serem excluídas R$ 66.908.658,00 

(C=A-B) Despesas consideradas para os fins constitucionais R$ 2.866.005.318,21 

(D) Receita dos impostos e transferências elencados na Constituição Federal R$ 23.620.147.499,18 

(E=C/D) Percentual das despesas frente às receitas 12,13% 

(F=Dx12%) Valor mínimo para aplicação em ações e serviços públicos de saúde R$ 2.834.417.699,90 
 

Fontes: SIG, SIAFEM e Relatório da Contadoria Geral. 

 
 

Conclui-se assim que o Governo do Estado do Rio de Janeiro, ao 

aplicar o equivalente a 12,13% da base de cálculo correspondente em ações e 

serviços públicos de saúde, efetuou aplicações de acordo com o 

estabelecido no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, ou seja, em montante superior ao limite de 12,00% da mesma 

base.  
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3.5 – FUNDO ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E 

DESENVOLVIMENTO URBANO – FECAM 
 

 

A Constituição Estadual em seu Capítulo VIII, do Título VII (da 

Ordem Econômica, Financeira e do Meio Ambiente), cuida do tema Meio 

Ambiente, dedicando 22 artigos do texto constitucional a tal matéria 

(artigos 261 a 282). 

 

Através do artigo 263 da citada Constituição foi autorizada a 

criação, na forma da lei, do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e 

Desenvolvimento Urbano – FECAM, destinado à implementação de 

programas e projetos de recuperação e preservação do meio ambiente, 

bem como de desenvolvimento urbano, vedada sua utilização para 

pagamento de pessoal da administração pública direta ou indireta ou de 

despesas de custeio diversas de sua finalidade. Suas ações devem 

contribuir para que o desenvolvimento econômico seja estimulado a 

conciliar-se com a proteção do meio ambiente, de forma a preservá-lo de 

alterações físicas, químicas ou biológicas que, direta ou indiretamente, 

sejam nocivas à saúde, à segurança e ao bem-estar da população, ou 

ocasionem danos à fauna e à flora. 

 

RECEITAS 

 

As receitas do FECAM estão previstas no § 1º do artigo 263 da 

Constituição Estadual e no artigo 3º da Lei Estadual nº 1.060/86 e 

posteriores alterações. O Fundo arrecadou, em 2010, os seguintes 

valores:  
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Tabela 164: Receitas Pertencentes ao FECAM/2010 
 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

Valor referente às receitas de royalties de petróleo, recursos hídricos e minerais  5%  (1) 306.366.423,20 

Multas e indenizações por infrações a legislação proteção ambiental 1.532.657,94 

TOTAL 307.899.081,14 

 

Fonte: SIG. 
Nota: (1) Este valor corresponde ao mínimo determinado constitucionalmente de 5% das seguintes receitas: cota-

parte da compensação financeira dos recursos hídricos (R$ 10.186.629,47); cota-parte da compensação 
financeira dos recursos minerais (R$ 2.270.791,03); Royalties pela produção do petróleo até 5% 
(R$ 883.530.869,30); Royalties pela produção do petróleo excedente a 5% (R$ 848.572.233,71), 
Royalties participação especial (R$ 4.380.337.922,43); e Fundo especial do petróleo (R$ 2.430.018,04), 
que totalizam R$ 6.127.328.463,98. 

 

DESPESAS 

 
Através de consulta ao SIG, obtém-se o seguinte rol de 

programas que, conforme informado pela Contadoria e pela Auditoria 

Geral do Estado, são relativos ao FECAM: 

 
 

Tabela 165: Despesas Atribuídas ao FECAM/2010 
em R$  

UNIDADE GESTORA EXECUTANTE PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESA 

EMPENHADA

DESPESA 

LIQUIDADA

243200 Instituto Estadual do Ambiente - INEA Proj Bacia Rios Iguaçu/Sarapuí - PAC-RJ/FECAM 70.222,64 70.222,64

326100 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS Projetos a Cargo do FECAM 403.236,00 84.000,00

TOTAL DA DESPESA COM FONTE 01 473.458,64 154.222,64

045200 Empresa de Obras Públicas do Estado do RJ Materialização de Eco Limites - FECAM 14.590.026,78 14.590.026,78

070100 Secretaria de Estado de Obras Reestr Delegacias Legais e Órg Investigativos 4.813.084,00 4.813.084,00

Lixo Zero - FECAM 6.834.257,77 6.834.257,77

Saneam Entorno Baía de GB e RMRJ-PAC-RJ/FECAM 8.419.999,37 8.395.567,54

Abast Água Baixada Flum/SGonçalo-PAC-RJ/FECAM 17.241.409,86 16.217.450,62

Parque Tratam de Água do Guandu- PAC-RJ/FECAM 336.000,00 24.113,54

Projetos a Cargo do FECAM 575.428,61 575.428,61

070200 CEDAE - AÇÕES DESCENTRALIZADAS Saneam nas Bacias da Baía de Guanabara-FECAM 26.348.419,33 26.348.419,33

Esgotamento Sanitário da Zona Oeste - FECAM 64.590.552,47 64.590.552,47

197100 Companhia Estadual de Habitação do RJ Proj Bacia Rios Iguaçu/Sarapuí- PAC-RJ/FECAM 1.495.165,46 1.495.165,46

240100 Secretaria de Estado do Ambiente Rio Limpo - FECAM 14.914.376,97 14.914.376,97

Lixo Zero - FECAM 7.223.312,09 7.223.312,09

Projetos a Cargo do FECAM 4.965.276,97 4.965.276,97

Educação, Comunic Ambiental e Agenda 21-FECAM 1.384.635,13 1.384.635,13

Comb e Adapt às Mud Climát Globais-MCG-FECAM 973.249,36 973.249,36

Instrumentos de Gestão Ambiental - FECAM 391.364,00 391.364,00

243200 Instituto Estadual do Ambiente - INEA Proj Bacia Rios Iguaçu/Sarapuí- PAC-RJ/FECAM 26.928.113,46 26.928.113,46

Projetos a Cargo do FECAM 64.601,50 64.601,50

Educação, Comunic Ambiental e Agenda 21-FECAM 48.802,14 48.802,14

Prev. e Contr Ambiental Inundações -FECAM 41.645.839,80 41.645.839,80

Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM 69.132.326,00 69.132.326,00

Recuper Infraestr Hidr BCampista-PAC-RJ/FECAM 6.890.579,95 6.890.579,95

Proj Recup, Drag e Revital  Pr Sepetiba-FECAM 20.799.794,50 20.799.794,50

Gestão e Controle Florestal - FECAM 1.365.737,87 1.365.737,87

317200 Comp Est de Engenh de Transportes e Logística Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário 2.059.119,78 2.059.119,78

317300 Comp de Transp sobre Trilhos do Est do RJ Projetos a Cargo do FECAM 29.986.000,00 29.986.000,00

326100 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS Projetos a Cargo do FECAM 15.000,00 15.000,00

353100 Depart Recursos Minerais Estado RJ Projetos a Cargo do FECAM 1.550.340,38 1.550.340,38

404310 ADMINISTRACAO CENTRAL Lixo Zero - FECAM 661.595,96 661.595,96

Educação, Comunic Ambiental e Agenda 21-FECAM 4.021.492,28 4.021.492,28

TOTAL DA DESPESA COM FONTE 04 380.265.901,79 378.905.624,26

380.739.360,43 379.059.846,90T   O   T   A   L          G   E   R   A   L
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Fonte: SIG. 
 

Analisando os referidos gastos observa-se que as despesas 

abaixo relacionadas não devem ser computadas para a aferição da 

aplicação no FECAM, quer por não estarem de acordo com os objetivos 

do Fundo, quer por não terem sido aprovadas pelo Conselho Superior do 

FECAM
79

: 

 

Tabela 166: Despesas não Relacionadas ao Objeto do FECAM/2010 
 

UNIDADE GESTORA EXECUTANTE PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESA 

EMPENHADA

DESPESA 

LIQUIDADA

070100 Secretaria de Estado de Obras Reestr Delegacias Legais e Órg Investigativos 4.813.084,00 4.813.084,00

317200 Comp Est de Engenh de Transportes e Logística Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário 2.059.119,78 2.059.119,78

6.872.203,78 6.872.203,78T   O   T   A   L          G   E   R   A   L  
 

Fonte: SIG. 
Nota: A despesa incorrida pela Secretaria de Obras é relativa à construção da cadeia pública de Bangu 

(empenho nº 2455) 

 
 
O Corpo Instrutivo considerou que a inclusão de tais programas 

no rol daqueles relativos ao FECAM deva se constituir em Ressalva com a 

conseqüente determinação nas contas, medida que acolho e acompanho. 

Assim, os gastos com recursos do FECAM passam a totalizar: 

Tabela 167: Total das Despesas Relativas ao FECAM em 2010 – Para Fins de 
Apuração do Atendimento ao Limite Constitucional 

 

em R$  
 

DESPESAS DO FECAM - FONTES DE RECURSOS 
DESPESA 

EMPENHADA 
DESPESA 

LIQUIDADA 

(A) TOTAL DA DESPESA COM FONTE 01 473.458,64 154.222,64 

(B) TOTAL DA DESPESA COM FONTE 04 - CGE/AGE 380.265.901,79 378.905.624,26 

(C) DESPESAS NÃO RELATIVAS AO FECAM 6.872.203,78 6.872.203,78 

(D=B-C) TOTAL DA DESPESA COM FONTE 04 373.393.698,01 372.033.420,48 

(E=A+D) TOTAL – FONTES 01 E 04 373.867.156,65 372.187.643,12 
 

Fonte: SIG. 
Nota: Os totais coincidem com os apontados às fls. 04 do Relatório Anual do FECAM – 2010, aprovado 

pela Deliberação Executiva nº 291, de 29/03/2011, publicado no D.O. de 05/04/2011. Consta 
deste Relatório um elenco de 47 projetos novos aprovados para 2010, totalizando R$ 722 
milhões. O número de projetos em execução em 31/12/2010 era de 84, perfazendo a quantia 
aproximada de R$ 1,9 bilhão. 

 

                                                 
79

 Dentre as atribuições do citado Conselho está a de aprovar os projetos que lhes forem submetidos, para fins de 
aplicação dos recursos do FECAM.  
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Dentre os programas contemplados com os recursos do 

FECAM há ainda aquele denominado “Projetos a cargo do FECAM”. Tal 

titulação, extremamente genérica, não permite verificar a adequação de 

tais despesas aos fins do Fundo. A exemplo do ocorrido no exame das 

Contas de Gestão de 2009, sugere a instrução a inclusão de uma 

recomendação para que a Secretaria de Planejamento, quando da 

elaboração da Lei Orçamentária, não utilize denominações genéricas nos 

programas contemplados com recursos públicos. Contudo, considerando 

a impossilbilidade de se ratificar a pertinência de tais despesas aos 

objetivos do FECAM, em face da classificação utilizada, entendo que tal 

fato deva se constituir em Ressalva às contas, com a consequente 

determinação. 

 

Ainda com relação às despesas, há que se ressaltar que houve 

ingresso de receitas de multas, não utilizadas em 2010, como explicitado 

pelo Conselho Superior do FECAM (fls. 05 do Documento TCE nº 12.152-

0/11 - Relatório Anual – 2010): 

 
 

No exercício de 2010 não foram utilizados os recursos 
da Fonte 97 – Multas por danos ambientais. Essa fonte não faz 
parte do índice constitucional e o montante arrecadado no 
exercício de 2010 será incorporado ao orçamento de 2011 com 
superávit de exercícios anteriores. 

 
 
 

AFERIÇÃO DO PERCENTUAL DE DESPESAS FRENTE ÀS RECEITAS DE COMPENSAÇÃO 

FINANCEIRA  

 

Comparando-se o total de despesas incorridas a partir de 

recursos do FECAM com o total das receitas de compensação financeira 

relativa a recursos hídricos e minerais e a royalties de petróleo, obtém-se 

o percentual descrito a seguir: 
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Tabela 168: Aferição do Percentual das Receitas de Compensação Financeira 
Aplicadas no Objeto do FECAM/2010 

 

(A) Despesas incorridas com recursos do FECAM – fonte 001 e 004 R$372.187.643,12 

(B) Receitas de compensação financeira R$6.127.328.463,98 

(C = B x 5%) Valor mínimo a ser aplicado em 2008 – 5% das receitas R$306.366.423,20 

(D = A/B x 100) Percentual de aplicação 6,07% 

Fonte: SIG. 
 
 
Conclui-se, assim, que o Estado do Rio de Janeiro, ao aplicar o 

equivalente a 6,07% dos recursos referidos no § 1º, do artigo 20, da 

Constituição Federal (receitas de compensação financeira), no Fundo 

Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano – FECAM 

(em ações executadas pelo mesmo, a partir da descentralização de 

créditos e diretamente por outras unidades), efetuou aplicações de 

acordo com o estabelecido no inciso I, do §1º, do artigo 263, da 

Constituição Estadual, ou seja, destinação de no mínimo 5% das receitas 

referidas ao Fundo em questão.  

 

CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES DO ESTADO PARA COM O FECAM 

 

Foi assinado pelo Estado e pelo Ministério Público, em 27.08.09, 

Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, com o intuito de serem 

repassados pelo primeiro, ao FECAM, os valores que lhe eram devidos. 

 

O valor total acordado foi de R$363.139.084,0780, que serão 

aplicados pelo Estado em 20 anos, em parcelas anuais de 

R$18.156.954,20, corrigidos monetariamente pela variação da TR, a partir 

de janeiro de 2010, sem prejuízo do percentual mínimo fixado no art. 263, 

§ 1º, I da CE. Caso haja atraso no repasse, haverá incidência de multa 

simples de 3% sobre o valor em atraso. 

                                                 
80

 Este valor representou uma economia para o Estado de R$ 138.942.281, considerando que, na data do ajuste, o 
valor pendente de repasse era de R$ 502.081.365. 
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O Estado poderá abater do montante acima o valor dos 

recursos aplicados em projetos ambientais e de desenvolvimento urbano, 

aprovado pelo Conselho Superior do FECAM, que superarem o percentual 

mínimo de 5% (cinco por cento) da receita de participações 

governamentais devido ao fundo, mesmo que não sejam realizados por 

esta unidade orçamentária. Poderão ser abatidos também os valores 

decorrentes de operações de crédito, aprovados pelo Conselho. Quando 

ocorrerem tais abatimentos, o Ministério Público deverá ser comunicado 

imediatamente, nos termos do acordo.  

 

Devem ainda ser disponibilizadas ao Ministério Público a 

contabilidade semestral da aplicação dos recursos e a aprovação das 

aplicações consideradas para cumprimento do TAC. 

 

Objetivando acompanhar as pendências do Estado com o 

FECAM, quando do exame das Contas de 2009, esta Corte proferiu 

determinação para que, junto aos presentes autos, fosse encaminhado 

relatório demonstrando a movimentação nos saldos das citadas 

obrigações. Tal relatório não foi encaminhado. Considerando o vulto das 

despesas em questão, entendo ser imprescindível que este relatório 

integre as próximas contas. Desta forma, incluirei tal questão como 

determinação na contas de 2010. 

 

Os valores a serem repassados ao FECAM estão contabilizados 

em contas de compensação, para fins de controle. Estas registravam os 

seguintes saldos ao fim de 2009 e 2010: 
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Tabela 169: Registros Contábeis dos Valores a Receber do FECAM 
2009/2010 

 
 

CONTAS VALOR R$ (2009) VALOR R$ (2010) 

199310100 - Recursos de Petróleo a Receber 97.298.606 65.970.029 

199310200 - Recursos Hídricos a Receber 1.174.256 1.501.343 

199310300 - Recursos Minerais a Receber 418.506 532.045 

199310900 - Multas por Danos ao Meio Ambiente 11.228 744.570 

199312201 – Recursos Devidos – TAC FECAM 363.139.084 363.139.084 

TOTAL    462.041.680 431.887.071 

 
Fonte: Siafem  

 
 
A discriminação da redução dos saldos acima deveria restar 

explicitada no relatório mencionado, não remetido. 

 

Não obstante, foi encaminhada uma Nota Técnica pela 

Contadoria Geral, que integra o Volume “Documentação Complementar”, 

demonstrando a movimentação das contas acima. 

 

Sinteticamente, foram apontadas as seguintes movimentações: 

 

Tabela 170: Registros Contábeis dos Valores a Receber do FECAM 2009/2010 
 

Baixa ocorrida em 2010  R$ 31.432.823 

Inscrições R$   1.278.212 

Resultado final  R$ 30.154.611 

 
Fonte: Nota Técnica da CGE. 

 
 
Não há maiores explicações para os valores acima. 
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Como descrito, há a possibilidade do Estado reduzir tal passivo 

com as aplicações do ano que excederem o limite mínimo constitucional. 

 

Aferindo tal montante: 

 

Tabela 171: Comparação entre as Receitas Mínimas do FECAM e os Valores 
Efetivamente Transferidos (Despesas Pagas)/2010 

 

(A) Receitas mínimas do FECAM em 2010 – 5% das receitas de compensação financeira R$ 306.366.423,20 

(B) Despesas efetivamente pagas em 2010 (1) R$ 314.246.429,73 

(C=A-B) Valor financeiro que excedeu as receitas mínimas  R$     7.880.006,53 

 

Fontes: Contas de Gestão 2010 e SIG 

Notas: (1) Corresponde ao total de pagamentos efetuados relativos às despesas empenhadas 
(R$ 373.867.156,65) à conta dos recursos do FECAM. Destaque-se que, para a Contadoria Geral do 
Estado, tais pagamentos perfizeram a soma de R$ 321.118.633,51, pela inclusão dos programas 
“Reestruturação de Delegacias Legais e Órgãos Investigativos” e “Melhoria no Sistema de Transporte 
Ferroviário” não computados como pertinentes ao FECAM no presente relatório. Assim, aquela 
Contadoria chegou a uma aplicação excedente de R$ 14.752.210,31. 

 

 
Tanto o excedente financeiro anteriormente calculado quanto o 

informado pela Contadoria são inferiores à parcela que deveria ser 

aplicada pelo TAC em 2010 (R$18.156.954,20). 

 

Todavia, a Contadoria ponderou que ainda em 2010 havia um 

total de R$57.941.213,39 em despesas liquidadas, mas não pagas, assim: 

 

Tabela 172: Despesas Relativas ao FECAM/2010 – Restos a Pagar 
Processados  

 

em R$  
 

DESPESAS DO FECAM EM 2010 FONTES DE RECURSOS 01 e 04 VALOR (R$) 

(A) DESPESA EMPENHADA  373.867.156,65 

(B) DESPESA LIQUIDADA 372.187.643,12 

(C) DESPESA PAGA 314.246.429,73 

(D=B-C) DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA, MAS NÃO PAGA – RESTOS 

A PAGAR PROCESSADOS 57.941.213,39 
 

Fonte: SIG. 
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Tais despesas, ainda segundo a Contadoria, ao serem somadas 

aos efetivos pagamentos que excederam as receitas mínimas ainda em 

2010 (financeiro) denotam o cumprimento do TAC. 

 

Considerando que as despesas em questão foram liquidadas 

em 2010, sendo pois da competência daquele exercício, apuram-se as 

seguintes aplicações excedentes no FECAM: 

 
 

Tabela 173: Apuração das Aplicações no FECAM Relativas a 2010 que 
Excederam o Valor Mínimo para suas Receitas 

 

(A) Valor financeiro que excedeu as receitas mínimas do FECAM R$   7.880.006,53 

(B) Restos a pagar processados das despesas relativas ao FECAM de 2010  R$ 57.941.213,39 

(C=A+B) TOTAL DE DESPESAS COM O FECAM QUE EXCEDERAM SUAS RECEITAS 

MÍNIMAS DE 2010  

R$ 65.821.219,92 

 

Fontes: Contas de Gestão 2010 e SIG. 

 
 
Ratifica-se tal entendimento ao verificar que, até abril de 2010 

(pesquisa efetuada no SIG em 04.05.11), daqueles restos a pagar 

processados (R$57.941.213,39), mais de 99% já haviam sido efetivamente 

pagos (R$57.473.252,26). 

 
Assim, tem-se que o Estado aplicou em ações do FECAM, além 

dos 5% das receitas de compensação financeira, o valor de  

R$65.821.219,92 no período, observando, dessa forma, o disposto no item 

2.2 da cláusula segunda do TAC. 

 

Lembro que, além dos recursos controlados pelas contas de 

compensação, pertencem ao FECAM, e a ele devem ser transferidos, os 

recursos da fonte 97 – multas por danos ambientais. 
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3.6 – APLICAÇÕES DOS RECURSOS DOS ROYALTIES DO 

PETRÓLEO 
 
 

Os recursos dos royalties não devem ser utilizados para 

pagamento do quadro permanente de pessoal e de dívidas do ente (artigo 

8º da Lei nº 7.990/89), excetuando-se aquelas dívidas com a União (Lei 

Federal nº 10.195/01). Além de outras destinações, tais recursos podem 

ainda ser aplicados na capitalização dos fundos de previdência. 

 
As receitas de royalties do petróleo totalizaram 

R$6.409.381.333,27. Tal montante é o somatório das seguintes rubricas: 

 
 

Tabela 174: Receitas de Royalties do Petróleo/2010 
 
 

R
UBRICA 

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA VALOR (R$) 

1340.99.03 Cota-Parte da Compensação Financeira dos Royalties pela 
Produção do Petróleo - Até 5% 

883.530.869,
30 

1340.99.04 Cota-Parte Compensação Financeira dos Royalties pela 
Produção do Petróleo Transferida aos Municípios 

294.510.289,
79 

1340.99.05 Royalties pela Produção do Petróleo - Excedente a 5% 848.572.233,
71 

1340.99.06 Cota-Parte Participação Especial Exploração do Petróleo e 
Gás Natural - Lei nº 9.478/97 

4.380.337.92
2,43 

1340.99.07 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 2.430.018,04 

T O T A L 6.409.381.33
3,27 

 
Fonte: SIG 
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Os recursos em questão foram aplicados da seguinte forma: 

 
Tabela 175: Aplicações dos Recursos de Royalties do 

Petróleo/2010 
 

DISCRIMINAÇÃO VALOR 
(R$) 

(A) Ressarcimento à União pela antecipação de Royalties 1.489.82
2.185,92 

(B) Restituição ao Banco do Brasil pela antecipação de Royalties 460.059.
109,90 

(C) Transferências a Municípios (repartição dos Royalties) 294.510.
289,78 

(D) Obrigações tributárias e contributivas - PASEP 61.148.7
10,05 

(E) Despesas com ações do FECAM – Fundo Estadual de Conservação 
Ambiental e Desenvolvimento Urbano 

 

373.393.
698,01 

(F) Outras despesas com os Royalties 72.720.8
78,91 

 (G) Transferência ao RIOPREVIDÊNCIA (capitalização) 3.653.82
2.400,57 

T O T A L 6.405.477.273,14 

 
 
Notas: 
(A) – valor extraído do SIG – transferência de recursos à União para pagamento da 

antecipação de recebíveis acontecida em 1999; 
(B) – valor extraído do SIG – restituição ao Banco do Brasil pela alienação de valores 

a receber de royalties. O Banco do Brasil, em 2009, “comprou” do Estado seus direitos a receber 
relativos às diferenças apuradas no pagamento de Participações Especiais referentes à 
produção de petróleo e gás natural do Campo de Marlim no período entre 2002 e 2006, pagando, 
à época, R$ 447,6 milhões. O valor deste item corresponde à entrega dos valores recebidos pelo 
Estado em 2010 ao Banco do Brasil, pela alienação promovida; 

(C), (D) e (F) – valores extraídos do SIG – despesas incorridas com a fonte de recurso 
04 – Indenização pela extração de petróleo. Destaque-se que o cálculo das contribuições ao 
PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é feito com base no valor 
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, 
não estando assim associadas aos gastos com pessoal; 

(E) – conforme item 3.6 deste relatório – Execução Orçamentária do FECAM – 
despesas empenhadas na fonte 04; 

(G) – valor obtido no SIG e no item 2.4.2 deste relatório. O Decreto Estadual nº 
37.571/05, alterado pelo Decreto Estadual nº 38.162/05, incorporou ao patrimônio do 
RIOPREVIDÊNCIA os valores relativos aos direitos do Estado sobre os royalties e participações 
especiais que tenham como conseqüência o ingresso de valores a partir de janeiro de 2006, 
excluindo-se as parcelas destinadas aos municípios e órgãos da administração pública federal, 
e as parcelas anteriormente já comprometidas no contrato de cessão de direitos futuros dos 
royalties. 

 

 

Observe-se, assim, que as despesas incorridas e mencionadas 

nos itens (A), (B), (C) (D) e (G) encontram amparo na legislação vigente.  
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Cabe, assim, desdobrar as despesas com os programas 

relativos ao objeto do FECAM por elemento:  

 

Tabela 176: Aplicações no FECAM com Recursos dos Royalties do 
Petróleo por Elemento de Despesa/2010 

 

ELEMENTO DE DESPESA 
VALOR 

(R$) C
ÓDIGO 

DISCRIMINAÇÃO 

4
49014 

Diárias (*) 11.965,0
0 

4
49030 

Material de consumo 177.238,
03 

4
49035 

Serviços de consultoria 2.114.92
8,91 

4
49036 

Outros serviços de terceiros – pessoa física 3.621.03
7,24 

4
49039 

Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 37.173.8
49,32 

4
44041 

Contribuições 970.800,
00 

4
49051 

Obras e instalações 287.566.
071,21 

4
49052 

Equipamentos e material permanente 5.499.16
4,12 

4
49092 

Despesas de exercícios anteriores (**) 9.091.46
1,82 

4
49093 

Indenizações e restituições 27.167.1
82,36 

T O T A L 373.393.
698,01 

 
Fonte: SIG 
 
Nota:   (*)Para pagamento de diárias relativas ao Grupo 4 – Investimentos. As 

despesas com diárias têm caráter indenizatório, não integrando a 
remuneração do servidor. 

             (**) Para pagamento de exercícios anteriores relativas ao Grupo 4 – 
Investimentos 

 

 

As outras despesas com recursos dos royalties foram 

realizadas pelas unidades gestoras adiante explicitadas, nos programas 

de trabalho e elementos de despesas a seguir descritos: 
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Tabela 177: Outras Despesas Custeadas com Recursos dos 

Royalties/2010 (Exceto Pagamento de Dívidas e PASEP, Transferência 

Constitucional aos Municípios, Ações do FECAM e Capitalização do 

RIOPREVIDÊNCIA) 

 

UNIDADE GESTORA EXECUTANTE PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESA 

EMPENHADA (R$)

Fund Dep Estradas de Rodagem do Estado do RJ Apoio aos Municípios 449039 Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica 98.477,48

449051 Obras e Instalações 4.194.577,29

Impl Rest,Melh Rod, Rod Vicinais e Obras Arte 449051 Obras e Instalações 40.825.752,36

Contenção de Encostas e Taludes 449051 Obras e Instalações 100.000,00

Empresa de Obras Públicas do Estado do RJ Projeto Operação Barreira Fiscal 449051 Obras e Instalações 364.655,42

Implant e Revitaliz de Restaurante Popular 449051 Obras e Instalações 1.431.320,02

Secretaria de Estado de Obras Obras e Reformas nos Complexos Esportivos 449051 Obras e Instalações 4.499.999,99

Secretaria de Estado de Segurança Gestão Integrada das Frotas da PCERJ e  PMERJ 449052 Equipamentos e Material Permanente 6.256.050,60

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Atividades Operac da  Pol Militar 449052 Equipamentos e Material Permanente 86.750,00

Gestão Integrada das Frotas da PCERJ e  PMERJ 449052 Equipamentos e Material Permanente 7.984.691,97

Secretaria de Estad Assist Soc e Dir Humanos Promoção/Defesa Direitos Humanos e Cidadania 339039 Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.400,00

SUB-TOTAL 65.848.675,13

Secretaria de Estado de Obras Reestr Delegacias legais e Órg Investigativos 449051 Obras e Instalações 4.813.084,00

Comp Est de Engenh de Transportes e Logística Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário 449039 Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica 223.561,65

449051 Obras e Instalações 1.130.635,43

449052 Equipamentos e Material Permanente 704.922,70

SUB-TOTAL 6.872.203,78

72.720.878,91T   O   T   A   L          G   E   R   A   L

ELEMENTO DE DESPESA

 

 
Fonte: SIG 
 
Nota: As despesas relativas à Secretaria de Obras e à Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e 

Logística, que totalizaram R$ 6.872.203,78, foram consideradas no relatório da Contadoria Geral do Estado 
como relativas ao FECAM. Dada sua natureza, estes gastos não foram considerados como pertinentes ao 
Fundo, como explicitado no item 3.5 deste relatório. 

 

 

Novamente, em ambos os casos (ações do FECAM e outras 

despesas), não se verifica a existência de despesas vedadas pela 

legislação de regência. 

 

Conclui-se, assim, não haver indícios da utilização dos recursos 

dos royalties em despesas com pessoal do quadro permanente ou com 

dívida (exceto com a União), em atendimento às disposições das Leis 

Federais nºs 7.990/89 e 10.195/01. 
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3.7 – FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO À 

PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FAPERJ 
 

A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ tem como objetivo fomentar a 

pesquisa, o desenvolvimento de inovação e a formação científica e 

tecnológica necessárias ao desenvolvimento sócio-cultural, econômico e 

ambiental do Estado. Compõe ainda o rol de objetivos da entidade 

o fomento de pesquisas ou estudos em prol da manutenção da vida 

humana. 

 

Para o atendimento das finalidades da FAPERJ, descritas em 

seu objeto e explicitadas pela Lei Complementar Estadual nº 102/02 e 

posteriores alterações, esta patrocina a concessão de bolsas e auxílios a 

pesquisadores e instituições do ramo científico e tecnológico. 

O atendimento a tais finalidades foi materializado, em 2010, através dos 

seguintes programas: 

 
 

PROGRAMA “CIENTISTA DO NOSSO ESTADO" – As bolsas "Cientistas 
do Nosso Estado", ou "Bolsas de Bancada para Projetos – BBP", 
destinam-se a apoiar, por meio de concorrência, projetos coordenados por 
pesquisadores de reconhecida liderança em sua área, com vínculo 
empregatício em instituições de ensino e pesquisa sediadas no Estado do 
Rio de Janeiro, visando prover apoio mensal para o desenvolvimento de 
seus projetos de pesquisa (Edital Faperjnº 09/2010); 

 

PROGRAMA "JOVEM CIENTISTA DO NOSSO ESTADO" – As bolsas 
"Jovem Cientista do Nosso Estado" ou "Bolsas de Bancada para Projetos 
– BBP" destinam-se a apoiar, por meio de concorrência, projetos de 
pesquisa coordenados por pesquisadores com vínculo empregatício em 
instituições de ensino e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro e 
que se encontram em uma fase intermediária de sua carreira acadêmica, 
apresentando boa produção científica e histórico de formação de recursos 
humanos, e que tenham obtido grau de doutor há menos de 10 (dez) anos 
(Edital Faperj nº 08/2010); 
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PROGRAMA "INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO" - Apoio à infra-
estrutura física e administrativa de Incubadoras de Empresas de base 
tecnológica sediadas em Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) no 
estado do Rio de Janeiro, visando ao aprimoramento dos serviços 
prestados às empresas, à ampliação dos impactos da incubadora sobre a 
comunidade em que está inserida e ao incremento do conteúdo de 
inovação tecnológica das empresas atendidas. Entende-se por 
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica organizações que 
sistematizam o processo de criação de novas empresas, a partir da 
seleção de boas idéias de pessoas empreendedoras, empresarialmente 
viáveis, oferecendo apoio desde a sua definição, implantação e 
desenvolvimento, até a maturidade do empreendimento. (Edital Faperj  n.º 
18/2010); 

 

PROGRAMA "DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO" – Apoio a projetos 
de inovação tecnológica para o desenvolvimento da tecnologia da 
informação, que contribuam para o desenvolvimento econômico e social 
do Estado, apresentados por empresas brasileiras em parceria com 
Instituições Científicas e Tecnológicas ambas sediadas no estado do Rio 
de Janeiro. Entende-se por inovação tecnológica a introdução de 
novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte 
em novos produtos, processos ou serviços que incorporem aumento de 
produtividade e modificações na qualidade de vida da população (Edital 
Faperj  
nº 03/2010); 

 

PROGRAMA "AGROPECUÁRIA" – Estímulo à realização de projetos de 
pesquisa agropecuária, em áreas relevantes e estratégicas que 
contribuam de maneira efetiva para o desenvolvimento socioeconômico 
das diversas regiões e cadeias produtivas do setor agropecuário do 
estado do Rio de Janeiro (Edital Faperj  
nº 16/2010); 

 

PROGRAMA "DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DE INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA SOCIAL" – Estímulo ao desenvolvimento de modelos de 
inovação tecnológica de aplicação social que propiciem a melhoria da 
qualidade de vida da população do estado do Rio de Janeiro. Entende-se 
por inovação tecnológica social os processos, produtos ou serviços que 
promovam a inclusão social em sua fase de implantação em área restrita 
e determinada. Para fins desse programa, a proposta deve considerar 
apenas o projeto em escala piloto (Edital Faperj nº 02/2010); 
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PROGRAMA "PRIORIDADE RIO" – Apoio ao Estudo de Temas 
Prioritários para o Governo do Estado do Rio de Janeiro - Estímulo à 
realização de projetos de pesquisa que visem ao estudo e provimento de 
soluções para temas prioritários, de forma a contribuir de maneira efetiva 
para o desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio de Janeiro 
(Edital Faperj  
nº 04/2010); 

PROGRAMA “INFRA-ESTRUTURA PARA AS INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO E PESQUISA SEDIADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO” – 
Apoio à aquisição, manutenção de equipamentos e execução de obras de 
infra-estrutura previstas em projetos apresentados por pesquisadores 
vinculados a Universidades Estaduais do Rio de Janeiro – UERJ, UENF ou 
UEZO (Edital Faperj nº 14/2010); 

PROGRAMA “BOLSA NOTA 10” - Destina-se à concessão de bolsas 
especiais a alunos de mestrado e doutorado com destacado desempenho 
acadêmico, em Programas de Pós-Graduação com conceitos 5, 6 e 7, 
pela avaliação da CAPES, em instituições de ensino e pesquisa sediadas 
no estado do Rio de Janeiro (Edital Faperj nº 01/2010); 

PROGRAMA “INFRA-ESTRUTURA PARA AS UNIVERSIDADES 
ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO UERJ, UENF E UEZO” - Apoio à 
aquisição, manutenção de equipamentos e execução de obras de infra-
estrutura previstas em projetos apresentados por pesquisadores 
vinculados a Universidades Estaduais do Rio de Janeiro – UERJ, UENF 
ou UEZO (Edital Faperj nº 13/2010); 

PROGRAMA “DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA” - Promoção de iniciativas que versem sobre a temática 
de Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia, visando 
democratizar a informação sobre a produção de conhecimento, cujos 
resultados possam ser operacionalizados em políticas e medidas a serem 
adotadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pelo poder público 
em geral (Edital Faperj  
nº 15/2010); 

PROGRAMA “INFRA-ESTRUTURA DE BIOTÉRIOS E DE COMITÊS DE 
ÉTICA EM PESQUISA COM ANIMAIS” - Apoio à manutenção da infra-
estrutura de pesquisa científica e tecnológica, visando garantir a 
implantação, a implementação, a modernização, a adequação e o 
funcionamento de biotérios que tenham como finalidade a produção ou 
manutenção de animais utilizados em projetos de pesquisas científicas e 
tecnológicas, bem como de Comitês de Ética em Pesquisa com Animais 
em instituições de ensino e pesquisa sediadas no estado do Rio de 
Janeiro (Edital Faperj nº 12/2010); 
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PROGRAMA “APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 
DCRT” - Apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico no estado do 
Rio de Janeiro, mediante o emprego de ações integradas e focadas em 
vocações e prioridades regionais, otimizando a competitividade de suas 
potencialidades dentro de temas relevantes e estratégicos. Visa à 
melhoria da infra-estrutura de instituições de ensino superior e/ou 
pesquisa, ou de seus campi regionais, sediados fora da região 
metropolitana do Rio de Janeiro (Edital Faperj nº 22/2010). 

 

RECURSOS DA FAPERJ – VALOR DEVIDO EM 2010 

 

A FAPERJ tem como fonte de recursos aqueles provenientes de 

arrecadação própria (Fonte 010 – Diretamente Arrecadados), bem como os 

decorrentes de Convênios (Fonte 013 – Administração Indireta), mas sua 

principal fonte de recursos deriva de parcela da receita tributária arrecadada 

pelo Tesouro Estadual, conforme o previsto no artigo 332 da Constituição 

Estadual do Estado do Rio de Janeiro.  

 

Conforme disposto naquele diploma, o Poder Executivo deverá 

atribuir à FAPERJ dotação não inferior a 2% da receita tributária do exercício, 

da qual, por força da Lei Complementar Estadual n.º 102/02, 50% deverão ser 

aplicados na realização de sua atividade finalística, e o remanescente na 

promoção e financiamento de programas e projetos voltados para o 

desenvolvimento científico e para a geração de tecnologia. 

 

A receita tributária a ser considerada no exercício de 2010, tendo em 

vista as exclusões constitucionalmente previstas, está a seguir discriminada: 
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Tabela 178: Aferição da receita tributária líquida para cálculo do valor a ser 
destinado à FAPERJ/2010 

 
 

Itens Valor – R$ 1,00 

(A) Receita Tributária  fontes 00, 01 e 22 (1) 28.900.452.152 

(B) Transferências aos Municípios  6.523.965.165 

(C=A-B) Receita Tributária sem transferências 22.376.486.987 

(D) Gastos mínimos com saúde a partir da receita de impostos contida na receita tributária – Tabela 179 2.679.662.280 

(E) Gastos mínimos com educação a partir da receita de impostos contida na receita tributária – Tabela 
180 

5.582.629.750 

(F=C-D-E) Receita tributária líquida, para os fins do artigo 332 da Constituição do Estado do 
RJ 

14.114.194.957 

Fonte: SIG 
 

Nota: (1) Composta pela arrecadação, nas fontes 00 (ordinários não vinculados), 01 (ordinários não provenientes de 
impostos) e 22 (adicional do ICMS – Fundo Estadual de Combate à Pobreza) de: impostos 
(R$ 27.739.340.281); taxas (R$ 25.069.288), multa e juros sobre tributos - impostos (R$ 256.965.861), receita 
da dívida ativa tributária – impostos (R$ 571.747.228), multa e juros sobre a dívida ativa tributária – impostos 
(R$ 286.430.795), receita da dívida ativa tributária – outros tributos (R$ 9.108.167) e multa e juros sobre a 
dívida ativa tributária – outros tributos (R$ 11.790.532),  

 

 

Tabela 179: Aferição do valor mínimo dos gastos com saúde a partir da receita 
a ser destinada à FAPERJ/2010 

 

Descrição R$ 1,00 R$ 1,00 

Receita de Impostos (1110.00.00) – fontes 00, 01 e 22 27.739.340.281  

[+] Rec. Div Atv. de impostos, multa e juros de mora decorrente de 
impostos e da dívida ativa 1.115.143.883 28.854.484.164 

 [-] Transferências a Municípios    

     Cota-parte IPVA  755.692.149  

      Cota-parte ITBI 2.309  

     Cota-parte ICMS  5.451.868.084  

     Cota-parte ICM  13.870  

     Cota-parte ICMS Simples  166.539.765  

     Cota-parte Dívida Ativa (IPVA, ICMS, ICMS) 149.848.988 (6.523.965.165) 

Total 22.330.518.999 

12% Total 2.679.662.280 1 

Fonte: SIG  
 

Nota: (1) 1 Foi detectada uma diferença de R$277,00 entre o cálculo do gasto de saúde apurado 
(R$2.679.662.280,00) e o gasto de saúde informado pela Contadoria (fls. 146) de R$2.679.662.003,00. Diante da 
imaterialidade de tal inconsistência para fins de apuração dos limites constitucionais, esta será desprezada na 
presente análise. 
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Tabela 180: Aferição do valor mínimo dos gastos com educação a partir da 
receita a ser destinada à FAPERJ/2010 

 
 

Descrição R$ 1,00 R$ 1,00 

Receita de Impostos (1110.00.00) – fontes 00, 01 e 22 27.739.340.281  

[+]Rec. Div Atv. de impostos, multa e juros de mora decorrente de impostos 
e de dívida ativa 1.115.143.883 28.854.484.164 

[-] Transferências a Municípios   

     Cota-parte IPVA 755.692.149  

     Cota-parte ITBI  2.309  

     Cota-parte ICMS  5.451.868.084  

     Cota-parte ICM  13.870  

     Cota-parte ICMS Simples  166.539.765  

     Cota-parte Dívida Ativa (IPVA, ICMS, ICMS) 149.848.988 (6.523.965.165) 

Total 22.330.518.999 

25% Total 5.582.629.750 
 

Fonte: SIG 

 

 

O valor mínimo a ser aplicado na FAPERJ em 2010, conforme 

disposto no artigo 332 da Constituição Estadual, foi pois de R$282.283.899. 

 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA FAPERJ  

 

 

A execução orçamentária da FAPERJ (unidade orçamentária 

40410), no exercício de 2010, custeada pelas receitas de origem tributária 

(fonte 00), atingiu o montante de R$301.904.347, assim demonstrada: 
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Tabela 181: Execução orçamentária da despesa da FAPERJ – a partir da receita de 

origem tributária (fonte 00)/2010 

 

Descrição 
Despesa empenhada / 

liquidada (R$ 1,00) 
% 

Despesa Corrente (a) 199.096.893 66 

   Pessoal e Encargos 4.287.024 1 

   Outras Despesas 194.809.869 65 

Despesa de Capital (b) 102.807.455 34 

   Investimento 102.807.455 34 

Total (a+b)   301.904.347  100 
 

Fonte: SIG 

 

A verificação do cumprimento do limite constitucional é apresentada 

na tabela a seguir: 

 
 

Tabela 182: Aferição da aplicação da receita tributária líquida na FAPERJ – 
(artigo 332 da Constituição Estadual)/2010 

           

Itens Valores  

 (A) Receita tributária líquida  R$ 14.114.194.957 

 (B= A x 2%) Valor mínimo a aplicar R$ 282.283.899 

 (C) Valor aplicado com recursos da Faperj R$ 301.904.347 

 (D=C/A) Percentual da receita tributária líquida aplicado pela FAPERJ      2,14% 

 (E=C-B) Diferença a maior aplicada na FAPERJ R$ 19.620.448 
 

Fonte: SIG 

 
 
Além do percentual mínimo de 2% a ser aplicado pela FAPERJ, 

previsto pela CE, a legislação aplicável à Fundação estabelece algumas 

vinculações a respeito da utilização dos recursos a ela destinados.  

 

Nesse sentido, o § 1º do art. 4º da LCE nº 102/02 dispõe que 50% 

(cinqüenta por cento) da dotação mínima atribuída à FAPERJ serão 

repassados para a manutenção de suas atividades precípuas e a parcela 

complementar será destinada aos Programas e Projetos de Desenvolvimento 

Científico Tecnológico. Ademais, estipula o art. 5º da referida lei complementar 

que apenas 5% do total das receitas da Fundação deverão ser empregados em 

despesas administrativas, incluindo as de pessoal. 
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A tabela apresentada a seguir demonstra a execução orçamentária 

dos recursos da FAPERJ, realizada pela própria unidade e por meio de 

descentralização de créditos orçamentários (quadro demonstrativo acostado 

pelo Corpo Instrutivo no item 6.3.2.2 de seu relatório): 

 

Tabela 183: Despesas liquidadas com recursos da FAPERJ/2010 

 

Em R$1,00 

UGE Órgão Programa de Trabalho Valor 

45200 EMOP Apoio à Pesquisa na Administ Pública Estadual  5.666.004 

120200 SEPLAG Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif (*) 20.893 

124100 CEPERJ Apoio à Pesquisa na Administ Pública Estadual  5.350 

150100 SEC Apoio à Pesquisa na Administ Pública Estadual  1.000.000 

200900 SUATE-SEF Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública (*) 14.279 

400100 SECT Desenvol Estudos e Pesquisas através FAPERJ  151.599 

403200 PRODERJ Tecnologia da Inform p/ Gest Pública- PRODERJ  6.499.866 

404100 FAPERJ 

Desenvol Estudos e Pesquisas através FAPERJ  95.429.726 

Apoio a Estudantes e Pesquisadores  57.337.266 

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif (*) 21.673 

Manut Ativid Operacionais / Administrativas (*)  1.534.940 

Despesas Obrigatórias (*) 72.830 

Pessoal e Encargos Sociais (*)  4.342.117 

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública (*) 4.676.887 

Apoio à Pesquisa na Administ Pública Estadual  16.801.149 

Fundo de Apoio ao Desenv Tecnológico – FATEC  3.379.587 

Inovação Tecnológica  28.417.644 

Núcl de Pesquisa e Tecnol. p/Desenv. Socioeconômico 21.019.934 

Apoio ao Pesquisador na Empresa  172.500 

404310 AC-UERJ Desenv de Estudos e Pesquisas através da UERJ 21.038.703 

404400 FAETEC Fundo de Apoio ao Desenv Tecnológico – FATEC 10.096.772 

404500 UENF Desenv Estudos e Pesquisas através da UENF  7.669.919 

404600 CECIERJ Apoio à Formação Superior à Distância CECIERJ 16.534.709 

  Total 301.904.347 

  Total com despesas administrativas (*) 10.683.619 
Fonte: SIG 

 
A partir dos dados da tabela acima, pode-se concluir que foram 

liquidados R$10.683.619 em despesas com atividades administrativas, 

correspondentes a 3,5% da receita atribuída à FAPERJ, restando atendidos, 

portanto, os limites legais. Além disso, constata-se que o restante dos recursos 

foi utilizado em projetos e atividades relacionados à atividade institucional da 

FAPERJ, de acordo com o previsto na LCE nº 102/02.  
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Verifica-se, portanto, terem sido destinados à FAPERJ recursos 

conforme o estabelecido no artigo 332 da Constituição Estadual. 

 

CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES DO ESTADO PARA COM A FAPERJ  

 

Conforme determinação deste Tribunal, proferida nas Contas de 

gestão do Estado – exercício 2001, a Contadoria Geral do Estado passou a 

controlar a obrigação do Estado para com a FAPERJ em contas de 

compensação, de forma a evitar futuras distorções patrimoniais. 

 

Neste sentido, o Corpo Instrutivo destaca haver registrado, como 

saldo, a importância de R$675.474.710 à conta 1993.20.100 – “Créditos a 

Receber - artigo 332 da Constituição do Estado”, com valores remanescentes 

desde 1997, na forma discriminada abaixo: 

 
 

Tabela 184: Disponibilidades a receber da FAPERJ – saldo em 2010 

 

Exercício/Credor Saldo Anterior Inscrição Baixa Saldo Final 

199742498675000152 97.200.791 30.421.493 62.052.694 65.569.590 

199842498675000152 137.814.068 0 0 137.814.068 

199942498675000152 111.146.542 0 0 111.146.542 

200042498675000152 113.512.669 0 0 113.512.669 

200142498675000152 102.751.654 0 0 102.751.654 

200242498675000152 139.234.418 0 0 139.234.418 

200342498675000152 5.445.769 0 0 5.445.769 

200942498675000152 12.583.090 1.440.763 14.023.852 0 

201042498675000152 0 284.837.040 284.837.040 0 

Total 719.689.001 316.699.296 360.913.586 675.474.710 

 

Fonte: Siafem/posição em “encerramento 13 – ano encerrado” e Transação Detaconta. 
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Comentou o Corpo Técnico em seu relatório (item 6.3.3 – DAS 

DISPONIBILIDADES A RECEBER): 

 
 

Observa-se, a partir dos dados acima, uma prática reiterada, 
adotada pelas administrações passadas, consistindo no repasse 
parcial dos valores a serem aplicados pela Fundação, em desacordo 
com o estabelecido pelo art. 332 da CE. A ausência de repasse 
efetivo dos recursos vinculados à Faperj consistiu objeto de ressalva 
com determinações nas CG de 2007, 2008 e 2009. 

 
A partir do exercício de 2010, o panorama muda, ainda que 

parcialmente. Pode-se constatar que não há saldo deste exercício na 
conta “Créditos a Receber – art. 332 da CE” (conta 1.9.9.3.2.01.00).  

 
A despeito disso, permanecem inscritos os valores relativos aos 

exercícios anteriores a 2003. 
 
A situação em voga foi objeto de ressalva nas CG 2007, 2008 e 

2009, resultando em determinações para que a Sefaz e a CGE 
adotassem medidas cabíveis a fim de que fossem disponibilizados, a 
favor da Faperj, os recursos qualificados como “créditos a receber”, 
registrados na conta contábil nº 1993.20.100, em cumprimento ao 
disposto no art. 332 da CE. 

 
Em virtude do exposto restará consignada, na conclusão da 

presente análise, sugestão de Ressalva e Determinação para que 
seja providenciada a devida regularização, relativamente aos créditos 
em comento. 

 
 
Estou de acordo com a sugestão da Instrução, incluindo-a na 

conclusão deste relatório.  
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3.8 – FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E ÀS 

DESIGUALDADES SOCIAIS - FECP 
 

Através da Emenda Constitucional nº 31/2000, que acrescentou o 

artigo 79 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, foi 

instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo 

Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, com o seguinte 

objetivo: 

 
 

... viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de 
subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações 
suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de 
renda familiar e outros programas de relevante interesse social 
voltados para melhoria da qualidade de vida.  

 

A criação dos Fundos de Combate à Pobreza, por parte dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, foi disciplinada também pela Emenda 

citada, bem como pela de nº 42/03. 

 

O Estado do Rio de Janeiro editou então a Lei nº 4056, de 30 de 

dezembro de 2002, instituindo para o exercício de 2003, no âmbito do 

Executivo Estadual, o Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades 

Sociais (FECP).  Tal lei foi parcialmente modificada posteriormente por meio 

dos seguintes diplomas legais: pela Lei Estadual nº 4.086, de 13.03.03, pela 

Lei Complementar Estadual  

nº 115/06, pela Lei Estadual nº 5149/07, pela Lei Complementar Estadual nº 

122/08 e pela Lei Complementar Estadual nº 139/2010, que prorrogou a 

vigência do FECP para 31 de dezembro de 2014. 
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RECURSOS DO FECP 

 

Consoante o disposto no Decreto Estadual nº 33.123, de 05.05.03 e 

posteriores alterações, os recursos do Fundo de Combate à Pobreza e às 

Desigualdades Sociais foram os seguintes em 2010: 

 
 
Tabela 185: Adicional do ICMS – Receitas do FECP/2010 
 

em R$ 1,00 
 

 
Código da Receita 

 
Previsão 

 
Arrecadação 

Comportamento da 
arrecadação em relação 
à previsão (%) 

411130001-adic. do ICMS – Lei 4056/02 2.166.000.002 2.253.451.911 4,18% 

419110001-multas (Lei 1650/90)-adic.ICMS 1.789.097 1.629.067 -8.94% 

419110002-demais multas/j.mora adic. ICMS    4.351.179 9.753.550 124,16% 

419130001-multas dív.ativa adic. ICMS  53.508 319.290 496,71% 

419130002-demais multas e juros de mora Dív. Ativa 
– Adic. ICMS  

10.752 267.401 2.386,99% 

419310001-dív.ativa adic.ICMS - Lei 4056/02 125.352 3.184.741 2.440,64% 

TOTAL 2.172.329.890 2.268.605.960 4,43% 

 
Fonte: SIG. 

 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FECP 

 

Os recursos do FECP, consoante o disposto no art. 3º do Decreto 

Estadual nº 33.123, de 5 de maio de 2003, devem ser aplicados 

prioritariamente em ações de: 

 

I - complementação financeira de famílias cuja renda mensal seja inferior a um 

salário mínimo; 

 

II – atendimento, através do programa Bolsa Escola, para famílias que tenham 

filhos em idade escolar matriculados na rede pública de ensino ou que sejam bolsistas da 

rede particular; 
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III - atendimento a idosos em situação de abandono ou comprovadamente 

necessitados; 

 

IV - saúde preventiva; 

 

V - auxílio para a construção de habitações populares e saneamento; 

 

VI - apoio em situações de emergência e calamidade pública; 

 

VII - política de planejamento familiar com programa de educação sexual; 

 

VIII - urbanização de morros e favelas. 

 

Tais recursos poderão ainda ser aplicados em ações suplementares 

de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço da renda familiar, 

saneamento e outros programas de relevante interesse social. 

 

Outrossim, o § 3º do art. 3º da Lei Estadual nº 5.149, de 10 de 

dezembro de 2007, destinou 10% (dez por cento), no mínimo, dos recursos do 

FECP ao FEHIS81 e, posteriormente, a Lei Complementar Estadual n.º 122/08 

alterou a aplicação desse percentual no FEHIS, da seguinte forma: 7,5% em 

2009 e o restante, atingindo sua totalidade, em 2010.  

 

Finalizando, a Lei Complementar Estadual nº 120/2007 acrescentou 

o § 4º ao artigo 3º da Lei Estadual nº 4.056/02, estabelendo que os gastos com 

pessoal nas ações que utilizem recursos do FECP ficarão limitados a 20% 

(vinte por cento) do total constante do orçamento anual. 

                                                 
81

 Fundo de natureza contábil, criado pela LE nº 4.962/06, com objetivo, dentre outros, de garantir recursos de caráter 
permanente para o financiamento de habitação da população de mais baixa renda, prioritariamente.    
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Os recursos relativos ao Fundo foram aplicados nas seguintes 

Funções de governo, conforme quadro constante do relatório do Corpo 

Instrutivo (item 7.5): 

 
 

Tabela 186: Despesas realizadas com recursos do FECP (FR 22)/2010 
 

                                                                        (Em milhares de reais)     

 

Função 

Despesa 
empenhada 

 

Despesa liquidada 

 

Despesa Paga 

% Total s/ despesa 
liquidada 

08-Assistência Social 102.577.737 102.577.737 95.564.909 4,38% 

10-Saúde 1.517.805.475 1.517.805.475 1.416.252.991 64.90% 

12-Educação 480.037.201 480.037.201 405.824.032 20,52% 

14-Dir.da Cidadania 7.163.892 7.163.892 6.398.192 0,31% 

15-Urbanismo 87.879.411 87.879.411 78.057.970 3,76% 

16-Habitação 140.939.068 140.902.220 133.809.741 6,02% 

21 – Org. Agrária 2.326.912 2.326.912 2.277.937 0,10% 

TOTAL 2.338.729.696 2.338.692.849 2.138.185.774 100,00% 

Fonte:SIG. 

 
 
A análise do quadro anterior resultou nas seguintes ponderações 

dos técnicos desta Corte: 

 
 

Conforme demonstrado na tabela precedente, foram aplicados 
elevados montantes nas funções saúde e educação por meio dos 
créditos orçamentários referentes ao FECP, quais sejam, 64,90% e 
20,52% do total, respectivamente.  

 
Nesse sentido, é de bom alvitre que a aplicação dos recursos 

provenientes deste fundo no financiamento de ações regulares na 
saúde e educação deva ser avaliada com bastante cautela, em face 
do caráter temporário que tais recursos possuem.  Precisamente, a 
vigência do FECP será até o exercício de 2014, conforme alteração 
feita pela LCE n.º 139/2010. O quadro abaixo detalha as fontes 
utilizadas no financiamento das despesas dessas funções em 2010: 
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Tabela 3 – Comparativos das Despesas com Saúde e Educação   

 
(Em 

reais) 

Despesas Despesa empenhada Despesa liquidada Despesa paga 

Saúde – todas as FRs 3.611.571.445 3.572.452.848 3.142.560.324 

Educação – todas as FRs 6.633.211.821 6.627.377.613 6.292.796.491 

Total (A) 10.244.783.266 10.199.830.461 9.435.356.815 

Saúde – FR 22 - FECP 1.517.805.475 1.517.805.475 1.416.252.992 

Educação – FR 22 - FECP 480.037.201 480.037.201 405.824.032 

Total – Fonte 22 FECP (B) 1.997.842.676 1.997.842.676 1.822.077.024 

% aplicação com a FR 22 em 
relação ao total (B/A) 

19,50% 19,59% 19,31% 

Fonte: SIG 

 
 

Em 2010, o percentual dos gastos totais com a saúde e educação, 
que foram financiados pelos recursos extras (adicional de ICMS), 
foram de 19,50% e 19,59% em relação às despesas empenhadas e 
liquidadas, e de 19,31% em relação à despesa paga.  

 

Outrossim, se compararmos os gastos totais empenhados com 
saúde, que foram financiados com recursos provenientes do FECP, 
chega-se ao percentual de  42,03%. 

 

Considerando o elevado percentual de despesas com saúde e 
educação financiadas com esses recursos, deverá ser sugerida 
Recomendação ao Gerj para que apure o estágio de dependência das 
ações e serviços públicos de saúde e educação aos recursos 
arrecadados pelo FECP e avalie o risco diante do grau de 
dependência encontrado para a continuidade e o aperfeiçoamento 
dessas ações e serviços a cargo do ERJ, considerando a 
temporariedade na arrecadação dos recursos. 

 
 
Reiteradamente venho manifestando minha preocupação quanto às 

receitas temporárias e/ou de caráter finito de que o Estado dispõe. Destarte, 

acolherei a sugestão do Corpo Instrutivo, fazendo constar na conclusão deste 

relatório Recomendação ao Estado, a fim de que se prepare para o 

esgotamento do recurso em discussão. 

 

 

Retornando às despesas, outra forma de analisar os gastos com 

recursos do Fundo é indicar os programas de governo atendidos com os 

mesmos: 
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Tabela 187: Despesas realizadas com recursos do FECP (FR 22 – 2010)    
 

(Em milhares de reais) 

PROGRAMA TÍTULO 
DESPESA 

EMPENHADA 
DESPESA 

LIQUIDADA 
DESPESA PAGA % Total Empenhada 

0093 Atenção à Saúde 729.858 729.858 668.275 31,21% 

0002 Gestão Administrativa 349.032 349.032 313.204 14,92% 

0098 
Prevenção de Adversidades e 
Prestação de Socorro pela Defesa 
Civil e CBMERJ 

235.927 235.927 214.128 10,09% 

0097 Assistência Farmacêutica 181.361 181.361 173.532 7,75% 

0050 Gestão Escolar 119.502 119.502 109.499 5,11% 

0051 
Produção, Ampliação e Melhoria de 
Habitação Popular 

132.758 132.758 128.943 5,68% 

0121 
Expansão e Melhoria da Educação 
Profissional 

39.937 39.937 39.492 1,71% 

0053 
Urbaniz.,Regulariz. e Integr. de 
Assentamentos e Prod. de Unid. 
Habitacionais 

84 47 47 0,00% 

0150 Escola Inclusiva 11.901 11.901 11.182 0,51% 

0013 
Projeto Integrado de 
Desenvolvimento Urbano 

468 468 468 0,02% 

0152 
Operacionalização e 
Desenvolvimento da Rede de Ensino 

24.525 24.525 19.662 1,05% 

0111 
Programa de Segurança Alimentar e 
Nutricional 

50.604 50.604 47.140 2,16% 

0096 
Organização e Gestão do Sistema 
Estadual de Saúde 

87.577 87.577 84216 3,74% 

0112 
Promoção e Proteção da Criança e 
Adolescente 

45.440 45.440 45.329 1,94% 

0094 Promoção e Vigilância em Saúde 605 605 81 0,03% 

0110 
Proteção Social Especial de 
Assistência Social  

38.321 38.321 36.271 1,64% 

0153 Educação para Inclusão Social 9.753 9.753 9.614 0,42% 

0157 
Expansão, Reforma e 
Reequipamento da Rede de Ensino 

11.842 11.842 11.539 0,51% 

0158 
Modernização Operacional e 
Tecnológica da SEEDUC 

60.449 60.449 58.665 2,58% 

0122 
Ensino, Pesquisa e Extensão da 
UERJ 

20.442 20.442 20.442 0,87% 

0114 
Programa de Aceleração do 
Crescimento Social e Geração de 
Renda 

18.525 18.525 13.958 0,79% 

0011 Desenvolvimento dos Municípios 257 257 238 0,01% 

0161 
Isenção de Pagamento nos 
Transportes Coletivos 

48.207 48.207 25.690 2,06% 

0163 
Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC – Rio de Janeiro 

94.733 94.733 81.652 4,05% 
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PROGRAMA TÍTULO 
DESPESA 

EMPENHADA 
DESPESA 

LIQUIDADA 
DESPESA PAGA % Total Empenhada 

0118 
Atendimento Social à População 
Adulta 

8.651 8.651 8.349 0,37% 

0109 
Programa de Proteção Social Básica 
de Assistência Social 

6.292 6.292 6.113 0,27% 

0124 Educação à Distância 1.988 1.988 1.581 0,09% 

0115 
Promoção e Defesa dos Direitos 
Humanos e da Cidadania 

7.164 7.164 6.398 0,31% 

0052 Nossa Terra 2.327 2.327 2.278 0,10% 

0123 
Ensino, Pesquisa e Extensão da 
UENF 

200 200 200 0,01% 

TOTAL 2.338.730 2.338.693 2.138.186 100,00% 

Fonte: SIG. 

 
 
Os programas “Atenção à Saúde”, “Gestão Administrativa”, 

“Prevenção de Adversidades e Prestação de Socorro pela Defesa Civil e 

CBMERJ” e “Assistência Farmacêutica” foram os que mais receberam recursos 

provenientes do FECP, a saber 31,21%, 14,92%, 10,09% e 7,75%, 

respectivamente, do total da despesa empenhada. 

 

Quando o critério são os elementos de despesas, verifica-se: 

 
 

Tabela 188: Aplicações dos recursos do FECP (fonte 22) por grupo de 
despesa/2010 

 
em R$ 

1,00 

Execução das despesas por elemento EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 

Grupo 01 –Pessoal e Encargos Sociais 418.497.448 418.497.448 396.698.616 

% em relação à despesa total 17,89% 17,89% 18,55% 

 

Grupo 03 – Outras Despesas Correntes 1.511.271.052 1.511.271.052 1.372.392.609 

% em relação à despesa total 64,62% 64,71% 64,18% 

 

Grupo 04 – Investimentos 398.557.896 398.521.048 358.691.249 

% em relação à despesa total 17,04% 17,00% 16,78% 

 

Grupo 05 – Inversões Financeiras 10.403.300 10.403.300 10.403.300 

% em relação à despesa total 0,44% 0,44% 0,49% 

TOTAL GERAL 2.338.729.696 2.338.692.848 2.138.185.774 

Fonte: SIG 
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O grupo das outras despesas correntes foi o que recebeu, 

percentualmente, mais recursos do Fundo, sendo seguido pelo grupo das 

despesas com pessoal e encargos. 

 

Examinando o grupo das despesas com pessoal e encargos sociais 

mais detalhadamente, temos: 

 
 

Tabela 189: Despesas de pessoal realizadas com recursos do FECP/2010 
 

em R$ 
1,00   

 

 Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga 

319003 - Pensões 3.853 3.853 3.853 

319004 – Contratação por Tempo Determ. 50.448.352 50.448.352 50.448.351 

319009 – Salário Família 40.381 40.381 40.379 

319011 – Vencimentos e Vant. Fixas - Civil 93.753.701 93.753.701 93.753.688 

319012 – Vencimentos e Vant.Fixas - Militar 178.230.524 178.230.524 164.744.678 

319013 – Obrigações Patronais 8.411.855 8.411.855 4.640.219 

319016 – Outras Desp.Variáveis - Civil 34.735.777 34.735.777 34.735.776 

319017 – Outras Despesas Variáveis - Militar 52.873.005 52.873.005 48.331.672 

Total 418.497.448 418.497.448 396.698.616 
 

Fonte: SIG 

 
 
Considerando a limitação relativa aos gastos com pessoal, verifica-

se: 

 
 

Tabela 190: Aferição dos gastos com pessoal a partir dos recursos do FECP 
em face de suas receitas/2010 

 
em R$ 
1,00   

 

Receita arrecadada FECP 2.268.605.960 

Despesas de pessoal empenhadas/liquidadas  418.497.448 

% aplicado em relação à receita do FECP 18,45% 

Fonte: SIG 
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Como se observa através do quadro anterior, independentemente do 

estágio em que a despesa se encontra (despesas empenhadas ou liquidadas –

18,45%), os gastos com pessoal e encargos não ultrapassaram o equivalente a 

20% dos recursos do fundo. Assim, foi respeitado o § 4º do art. 3º da LE 

4056/02. 

 

Comparando a receita do Fundo com as despesas incorridas, 

verificam-se os seguintes resultados: 

 
 

Tabela 191: Comparativo entre a receita realizada e a despesa empenhada 
com recursos do FECP/2010 

 
em R$ mil 

 

Receita Arrecadada 2.268.606 

Despesa Empenhada 2.338.730 

Resultado Orçamentário – despesa empenhada (déficit) 70.124 

 
 

Tabela 192: Comparativo entre a receita realizada e a despesa liquidada com 
recursos do FECP/2010 

em R$ mil  

Receita Arrecadada 2.268.606 

Despesa Liquidada 2.338.693 

Resultado Orçamentário – despesa liquidada (déficit) 70.087 

 
 
Considerando a receita arrecadada pelo FECP em 2010, observa-se 

que, tanto do ponto de vista da despesa empenhada quanto da despesa 

liquidada, houve déficit na realização do orçamento, em montante superior às 

sobras de recursos do exercício passado (no exercício de 2009, os superávits 

de arrecadação frente à despesa empenhada e a despesa liquidada foram de 

R$11.721 mil e R$41.787 mil, respectivamente, conforme consignado ás 

fls.1192 do processo TCE 105.901-9/10 – Contas de Gestão do ERJ, exercício 

de 2009). 
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Assim, tendo em vista que foram realizadas despesas com recursos 

do fundo em percentual superior ao correspondente aos recursos totais anuais 

arrecadados, tem-se como decorrência que o gestor causou um desequilíbrio 

orçamentário, que se transformará também em desequilíbrio financeiro na 

execução dos recursos do FECP, comprometendo os objetivos que ensejaram 

sua criação. Por essa razão, farei constar Determinação à Contadoria Geral do 

Estado - CGE, para que, nas próximas Contas, apresente a conciliação 

financeira dos recursos do FECP. 
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3.9 – FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 

FEHIS 
 

A Lei Estadual nº 4.962/06, instituidora do Fundo Estadual de 

Habitação de Interesse Social - FEHIS, elencou, no artigo 2º, os seguintes 

objetivos para justificar sua criação: 

 

I – garantir recursos de caráter permanente para o financiamento de 

Programas e Projetos de Habitação no Estado do Rio de Janeiro, priorizando o 

atendimento da população de mais baixa renda; 

 

II – criar condições para o planejamento a médio e longo prazo com 

vistas à erradicação do déficit habitacional no Estado; 

 

III – garantir à população do Estado do Rio de Janeiro o acesso a 

uma habitação digna e adequada, com equidade, em assentamentos humanos 

seguros, salubres, sustentáveis e produtivos;   

 

IV – promover e viabilizar, com equidade, o acesso e as condições 

de permanência na habitação; 

 

V – promover o reassentamento dos moradores de habitações 

localizadas em áreas de risco e de preservação ambiental.  

 

O artigo 3º da Lei Estadual anteriormente citada dispõe que, para a 

aplicação desses recursos, deverão ser observados os seguintes princípios e 

diretrizes, entre outros: 

 

I – reconhecimento da habitação como direito básico da população; 
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II – atendimento à população de baixa renda, com estabelecimento 

de políticas específicas que contemplem formas diferenciadas de subsídios e 

inclusão social;(...) 

 

Os recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - 

FEHIS são, nos termos do artigo 4º Lei nº 4962/06, oriundos: do Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social; do Orçamento do Estado; de 

retorno das operações realizadas com recursos onerosos do próprio Fundo; de 

contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas; de aportes dos 

municípios; de recursos oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e 

às Desigualdades Sociais - FECP, entre outros. 

 

O FEHIS, de acordo com o §3º, do artigo 3º, da Lei Estadual  

n٥ 4.056/02, com a redação dada pela Complementar Estadual  

nº 122/08, deveria receber, no exercício de 2010, 10% dos recursos do Fundo 

Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais – FECP, assim:  

 

 

Tabela 193: Receitas do FEHIS – Participação na Receita do FECP/2010 
 

em R$ 1,00 
 

Receita Arrecadada Fonte 22 –FECP 2.268.605.960 

Recursos a Serem Destinados ao FEHIS - 10% 226.860.596 

 
Fonte SIG 

 

 

Foram identificadas os seguintes projetos, custeados com recursos 

do Fundo: 
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Tabela 194: Aplicações dos recursos do FEHIS – Unidades Orçamentárias e 

Projetos/2010 

em R$ 

UO Projeto 
Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Despesa 
Paga 

0701  
SEOBRAS 

1015 - Infra-estrutura em Assentamentos Precários 256.991 256.991 238.362 

1206 – Urbanização do Dona Marta 468.050 468.050 468.050 

1613 Urbanização da Rocinha - PAC 43.381.164 43.381.164 36.297.327 

1614 - Urbanização do Complexo do Alemão - PAC 16.898.506 16.898.506 16.347.073 

1615 - Urbanização do Complexo de Manguinhos - PAC 22.185.626 22.185.626 21.008.348 

1616 - Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC 4.689.075 4.689.075 3.698.811 

Total 0701 87.879.412 87.879.412 78.057.971 

1901 - 
SEHAB 

1100 - Gestão da Política de Habitação 84.106 47.258 47.258 

Total 1901 84.106 47.258 47.258 

1931 - 
ITERJ 

2204 - Regulariz Fund e Consolid de Assent Humanos 2.326.912 2.326.912 2.277.937 

Total 1931 2.326.912 2.326.912 2.277.937 

1971 - 
CEHAB 

1079 – Relocação de Moradores de Assentamentos Populares em 
Áreas de Risco/Insalub 

2.049.709 2.049.709 1.998.015 

1570 - Projetos Habitacionais a cargo do FEHIS 1.689.130 1.689.130 728.998 

1617 - Projeto Morro do Preventório - PAC 7.578.601 7.578.601 4.300.873 

2016 – Manutenção das Atividades Operacionais/Administrativas 31.919 31.919 31.919 

2467 – Despesas Obrigatórias 209.999 209.999 209.999 

5273 - Recup e Melhorias em Conjuntos Habitacionais 109.396.143 109.396.143 107.095.953 

5274 - Construção de Unidades Habitacionais 19.622.767 19.622.767 19.120.032 

Total 1971 140.578.268 140.578.268 133.485.789 

Fonte: Relatório da Contadoria 

 

Sobre a apresentação dos programas, pela Contadoria, destacou a 

instrução: 

Insta consignar que a aplicação de recursos arrecadados pelo 
FECP em ações a cargo do Fehis sem a existência de meios que 
permitam correlacioná-los, será objeto de sugestão de Determinação, 
na conclusão do presente relatório, à Seplag e à Sefaz para que 
viabilizem os instrumentos necessários a correlacionar orçamentária e 
financeiramente os recursos arrecadados pelo FECP, que se 
destinarão a custear as ações governamentais a cargo do Fehis, de 
modo a evidenciar e controlar a vinculação estabelecida pela LCE nº 
122/08. 
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Ressalto que acompanharei tal sugestão. 

 

As descrições dos Projetos apresentados estão relacionadas à 

ações governamentais nas áreas de Urbanismo e Habitação, condizentes com 

os objetivos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS.  

 

Desta forma, aferem-se as seguintes aplicações, em comparação 

com a receita mínima que deveria ser destinada ao FEHIS:  

 
 

Tabela 195: Aferição da aplicação da receita do FECP nas ações do 
FEHIS/2010 

Em R$ 1,00 

(A) Receita Arrecadada Fonte 22 (FECP) 2.268.605.960 

(B = A x 10%) Recursos a Serem Destinados ao FEHIS (10%) 226.860.596 

(C) Despesas liquidadas aplicadas no Projeto 157(UO 1971) e 
demais despesas liquidadas com FR 22 

230.831.850 

(D = C/A) Percentual liquidado sobre a receita do FECP 10,18% 

(E = C – B) Superávit apurado 3.971.254 

 Fonte: SIG 

 
 
Assim, conclui-se, após os esclarecimentos prestados na referida 

Nota Técnica, pelo atendimento aos ditames da Lei Complementar Estadual nº 

122/08, no tocante à aplicação, pelo FEHIS, de mais de 10% dos recursos do 

Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais – FECP. 
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Conforme disposto no artigo 4º da LRF, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias deve atender aos dispositivos constitucionais, bem como tratar 

sobre: 

 

 Equilíbrio entre receitas e despesas; 

 Critérios e forma de limitação de empenho; 

 Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos 

resultados dos programas financiados com recursos dos 

orçamentos; 

 Demais condições e exigências para transferências de 

recursos a entidades públicas e privadas. 

 

 

A LDO deve conter dois anexos: o de Metas Fiscais e o de Riscos 

Fiscais. 

 

 

Enquanto do primeiro constam as metas para receitas, despesas, 

resultados nominal e primário, montante da dívida, evolução do patrimônio 

líquido, aplicação dos valores da alienação de ativos, avaliação financeira e 

atuarial previdenciária e análise da renúncia de receita, o segundo trata dos 

passivos contingentes e outros riscos a que as contas públicas possam estar 

sujeitas. 

 

 

 

 

 

4  GESTÃO FISCAL 
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4.1 – METAS FISCAIS 
 

O Demonstrativo de Metas Fiscais, para os exercícios de 2010, 2011 

e 2012, estabeleceu as metas anuais, em valores correntes e constantes, 

relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da 

dívida pública, em atendimento ao disposto no art. 4º, § 1º da LRF. 

 

 

4.1.1 – Resultado Nominal 
 

O Resultado Nominal corresponde à variação nominal dos saldos da 

dívida interna líquida, mais os fluxos externos efetivos, convertidos para reais 

pela taxa média de câmbio de compra.  Representa, em suma, a necessidade ou 

não de financiamento do Setor Público, ou seja, o incremento ou a redução da 

dívida fiscal líquida de um ente.  

 

Ressalto que o Resultado Nominal Positivo indica incremento de 

endividamento, ao passo que o Resultado Nominal Negativo representa 

redução da dívida pública do Estado. 

 

A LDO, a valores correntes, previu o crescimento do endividamento 

na ordem de R$3.173.366 mil, enquanto conjecturou a sua evolução em 

R$654.280 mil, a valores constantes.   

 

O Resultado nominal apurado no exercício de 2010, apresentado no 

“Demonstrativo do Resultado Nominal”, do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária do Estado relativo ao 6º bimestre daquele ano (Doc. 9.099-9/11 – 

fls. 17), assim se demonstra: 
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Tabela 196: Resultado Nominal/2010 

 
Valores em R$ (1,00) 

ESPECIFICAÇÃO 
Em 31 dez 2009 

(a) 
Em 31 Out 2010 

(b) 
Em 31 Dez 2010 

(c) 

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 52.664.841.837 57.833.111.790 59.202.175.263 

  (-) Deduções (II) 5.460.329.465 8.699.225.995 5.249.442.893 

       Disponibilidade de Caixa Bruta 5.779.178.220 7.176.807.834 5.538.709.454 

       Demais Haveres Financeiros 2.002.881.018 2.097.719.710 2.172.240.508 

       (-) Restos a Pagar Processados* 2.321.729.774 575.301.549 2.461.507.069 

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 
(III)=(I-II) 

47.204.512.372 49.133.885.795 53.952.732.370 

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0 0 0 

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 444.155.218 569.789.610 564.901.330 

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI = III+IV-V) 46.760.357.154 48.564.096.185 53.387.831.040 
*exceto precatórios 
 

ESPECIFICAÇÃO 
PERÍODO DE REFERÊNCIA 

No Bimestre (c-b) Jan a Dez 2010 (c-a) 

RESULTADO NOMINAL 4.823.734.855 6.627.473.886 

 

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR 

Meta de Resultado Nominal a valores correntes fixada no Anexo de Metas Fiscais da 
LDO para o exercício de referência 

3.173.366.000 

Fonte: SIAFEM/SIG 
Obs:  
1 – Excluídas a Imprensa Oficial e a CEDAE por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependente. 
2 – Imprensa Oficial e CEDAE não constam nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 2010. 
3 – Não considerados para efeito de apuração da Dívida Fiscal Líquida os valores referentes ao RIOPREVIDÊNCIA, 
de acordo com a Portaria nº 462/2009 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 
4 – Este Demonstrativo não considera a casa dos centavos 
5 – A DFL calculada a valores constantes (preços médios de 2009) representa R$ 46.943.593.608 em 31/12/2009, 
 R$ 44.663.366.436 em 31/10/2010 e R$ 48.152.963.604 em 31/12/2010, ocasionando Resultado Nominal de R$ 
3.489.597.168 no bimestre e R$ 1.209.369.996 até o bimestre atual. A meta de Resultado Nominal, fixada no Anexo 
de Metas Fiscais da LDO para o exercício em referência, é de R$ 654.280.000 a valores constantes (preços médios 
de 2009). 

 

 

 

Verifica-se, pois, que a meta de Resultado Nominal para o exercício 

de 2010, a valores correntes, não foi cumprida no exercício. 

 

 

Conforme dados constantes da referida observação 5, verifica-se 

idêntica situação, agora com a utilização de valores constantes (meta de 

R$654.280 mil e efetivo resultado de R$1.209.369.996,00). 
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Consta ainda do referido Demonstrativo o detalhamento da Dívida 

Fiscal Líquida do Sistema Previdenciário: 

 

Tabela 197: Dívida Consolidada Previdenciária/2010 

 
Valores em R$ (1,00) 

REGIME PREVIDENCIÁRIO 

ESPECIFICAÇÃO 
Em 31 dez 2009 

(a) 

Em 31 Out 2010 

(b) 

Em 31 Dez 2010 

(c) 

DÍVIDA CONSOLIDADA 
PREVIDENCIÁRIA(VII) 

104.829.299.512 104.854.871.516 111.793.998.407 

     Passivo Atuarial 104.042.288.125 104.042.288.125 110.593.937.993 

     Demais Dívidas 787.011.387 812.583.391 1.200.060.414 

  (-) Deduções (VIII) 46.240.180.096 45.183.812.629 56.858.749.839 

        Disponibilidade de Caixa Bruta 2.844.120 9.844.900 12.037.634 

        Investimentos 1.214.709.534 669.555.608 919.297.426 

        Demais Haveres Financeiros 45.369.447.623 44.524.286.308 55.940.052.970 

       (-) Restos a Pagar Processados* 346.821.181 19.874.187 12.638.191 

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII - VIII) 

58.589.119.416 59.671.058.887 54.935.248.568 

PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0 0 0 

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 
PREVIDENCIÁRIA (XI = IX – X) 

58.589.119.416 59.671.058.887 54.935.248.568 

*exceto precatórios 
Fonte: RREO – 6º bimestre 

 

 

A dívida consolidada previdenciária corresponde, sobretudo, ao valor 

líquido das reservas matemáticas da entidade (passivos relativos aos 

benefícios concedidos e a conceder). 

 

A redução da dívida verificada entre 2009 e 2010 está associada ao 

aumento observado nos haveres financeiros do RIOPREVIDÊNCIA, como 

abordado no item 2.4.2 deste relatório. 
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Amparada no relatório da Contadoria Geral do Estado, que 

considerou o aumento da dívida fiscal líquida como fator preponderante para o 

descumprimento do Resultado Nominal, o Corpo Instrutivo procedeu à análise 

dos componentes do cálculo em destaque e assim se manifestou (item 5.9.3 do 

seu relatório): 

 

Por fim, a partir da análise dos componentes do cálculo do 
resultado nominal, verifica-se que, de fato, o não cumprimento 
pode ser explicado, em boa medida, pelo aumento da dívida por 
contratos, tanto em razão da celebração de novos contratos e 
emissões, quanto em decorrência do reajustamento da dívida 
fundada interna, associada, sobretudo, à acentuada variação do 
IGP-DI de 2010 (de 11,30%), que reajusta o saldo de parcela 
significativa dos contratos, não obstante o aumento no nível geral 
dos preços, medido pelos índices de inflação, também refletir nas 
receitas correntes do estado em 2010 – sobretudo nas tributárias. 

 

Por conseguinte, procedeu a CAD à consolidação dos 

Demonstrativos da Dívida Fundada Interna e Externa do exercício em questão 

(apresentados às fls. 643v e 644v), conforme demonstro: 

Tabela 198:Demonstrativo da Dívida Fundada em 2010 

Valores em R$ 1,00  

Dívida 
Fundad

a 

Saldo em 
31.12.09 

Movimento do Exercício 

Saldo em 
31.12.10 

% 
Partic. 

Var. 
nom.       

%                
saldo 
2010/ 
2009 

Emissão Reajustamento Resgate 

Interna 
50.269.862.27

8  
  676.922.421    5.973.145.178  

 
1.094.184.90

8  

 
55.825.744.969  

96,55% 11,05% 

Externa 1.321.334.965  933.315.833    (82.654.900)  174.326.845  
   

1.997.669.053  
3,45% 51,19% 

Total 
51.591.197.24

3  
1.610.238.254    5.890.490.278  

 
1.268.511.75

3  

 
57.823.414.021  

100,00% 12,08% 

Fonte: demonstrativo da dívida fundada interna (fl. 50 do doc. TCE-RJ nº 9.098-5/11) e fls. 12 e 13 do doc. TCE-RJ nº 4.943-
9/11. 
Obs.: Excluídas as empresas não dependentes.  

Da análise dos dados acima apresentados, constata-se que, em 

relação ao saldo em 31.12.09 (R$51.191.197 mil), houve um aumento de 

R$6.232.217 mil na Dívida Fundada do Estado, resultando em um saldo de 

R$57.823.414 mil ao final do exercício de 2010. Observa-se que o aumento em 

questão deve-se, significativamente, aos reajustamentos ocorridos no período, 

da ordem de R$5.890.490 mil. 
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Em prosseguimento, realçou o Corpo Instrutivo que as estimativas 

dos parâmetros macroeconômicos constantes do Anexo de Metas Fiscais da 

LDO, utilizados pelo Executivo Estadual nas projeções das metas para 2010, 

não ocorreram da forma esperada, conforme se demonstra: 

 

Tabela 199: Parâmetros macroeconômicos previstos na LDO/2010 e 

observados em 2010 

 

Parâmetros macroeconômicos 
Fixados na 

LDO   
Observados 

em 2010 

PIB nacional  (variação % anual) 3,54 7,49 

Taxa de Câmbio  (R$/US$ - valor anual) 2,24 1,66 

IGP-DI (variação % anual) 4,73 11,30 

IPCA (variação % anual) 4,65 5,90 

Taxa Selic (fim de período) 9,49 10,66 

PIB (valor absoluto em R$) 3.024 3.674 

Fonte: LDO (LE 5.497/09), Ipea, PEA, FGV, BC. 

 

Os parâmetros ora demonstrados evidenciam desvios significativos 

entre as expectativas e os valores efetivamente verificados, durante a 

execução orçamentária de 2010. 

 

Com efeito, a inflação medida pelo IPCA fechou o ano em 5,9%, 

variação superior à taxa observada em 2009 (4,31%) bem como àquela 

prevista para 2010 (4,65%). O IGP-DI, índice utilizado na correção da maior 

parcela dos contratos que compõem o saldo da dívida pública estadual, 

apresentou a já mencionada variação anual de 11,30%, contrariando a 

previsão do Banco Central, de 4,73%, fato que robustece a assertiva 

supracitada, que credita, significativamente, ao inesperado comportamento do 

IGP-DI, o não cumprimento da meta de Resultado Nominal para o exercício de 

2010. 
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Ressalto, por oportuno, que o Resultado Nominal apurado no 5º 

bimestre de 2010 (Processo TCE-RJ nº 117.584-3/10) alcançava o montante 

de R$1.803 milhões, valor inferior à meta fixada para o exercício (R$3.173 

milhões), não havendo naquela ocasião, portanto, descumprimento da meta 

prevista. 

 

Desta feita, considerando que o déficit do Resultado Nominal se deu 

tão somente no último bimestre de 2010, e a sua efetiva apuração somente 

ocorreu após o encerramento do exercício, restou prejudicada a adoção, pelo 

Governo, das medidas preconizadas no  

art. 9º da LRF, que assim estabelece: 

 

Art. 9º - Se verificado, ao final de um bimestre, que a 
realização da receita poderá não comportar o cumprimento das 
metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo 
de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, 
por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, 
segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

 

 

Os fatos expostos me levam a relevar a ocorrência e assim não 

acolher a sugestão de Ressalva e Determinação, pelo referido 

descumprimento, proposta pelo Corpo Instrutivo. 

 
4.1.2 – Resultado Primário 

 

O Resultado Primário é um indicador de "auto-suficiência", que 

evidencia se o Ente público dependerá ou não de recursos de terceiros para 

cobertura de suas despesas.  

 

 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 1142 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 

Com o advento da LRF, o Resultado Primário assumiu grande 

relevância como indicador de saúde financeira, ficando clara, através do seu 

artigo 9º, a obrigatoriedade dos Entes em ajustarem as suas finanças, 

efetuando, por ato próprio e nos montantes necessários, a limitação de 

empenho e movimentação financeira, caso seja constatado, ao final de cada 

bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da 

meta estabelecida para o exercício. 

 

A LDO previu um resultado primário para 2010 de  

R$2.303.374 mil a valores correntes e de R$2.201.541 mil em valores 

constantes. 

 

Por sua vez, a LOA para o exercício de 2010 (Lei Estadual  

nº 5.632/10) englobou o “Demonstrativo da compatibilidade da programação 

dos orçamentos com o Anexo de Metas Fiscais”, previsto no art. 5º, I, da 

LRF, contendo os seguintes valores: 

 

Tabela 200: Demonstrativo da compatibilidade da programação dos 

orçamentos com o Anexo de Metas Fiscais da LDO/2010 

Resultado Primário 

 R$ mil preços correntes 

DISCRIMINAÇÃO LDO 2010 LOA 2010 

Receita total 39.904.623 45.620.685 

(-) Rendimentos de aplicações financeiras 275.867 382.770 

(-) Operações de crédito 642.442 1.855.586 

(-) Receitas de alienações 245 100.048 

(-) Amortização de empréstimos 62.402 138.243 

Receita Fiscal (A) 38.923.667 43.144.038 

    

Despesa total 39.904.623 45.629.638 

(-) Juros e enc. amort.da dívida 3.284.330 3.827.084 

(-) Concessão de empréstimos - 81.156 

Despesa Fiscal (B) 36.620.293 41.721.398 

      

Resultado Primário (A) - (B) 2.303.374 1.422.640 

Obs: Excluídas e CEDAE e a Imprensa Oficial 
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O Resultado Primário apurado no exercício de 2010 foi  apresentado 

junto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Estado relativo ao 

6º bimestre daquele ano (Doc. 9.099-9/11 – fls. 18). Os valores realizados 

foram os seguintes: 

 
Tabela 201: Demonstrativo do Resultado Primário – 6º Bimestre/2010 

 

    R$ 1,00 

Receitas primárias 
 

Previsão 
atualizada 

No 6º  
bim. 2010 

Até o 6º  
bim. 2010 

Até o 6º  
bim. 2009 

Receitas primárias correntes (I) 41.623.278.534 8.579.635.032 46.021.259.410 38.598.603.238 

Receitas primárias de capital (II) 1.520.759.563 79.915.363 752.147.753 626.886.762 

Receita primária total (III)= (I + II) 43.144.038.097 8.659.550.395 46.773.407.163 39.225.490.000 

 
 

Despesas primárias 
 

Dotação  
atualizada 

Liquidadas 
no 6º  

bimestre 
2010 

Liquidadas 
até o 6º  

bimestre 
2010 

Inscritas em 
RPNP 
2010 

Liquidadas  
até o 6º  

bim. 2009 

Inscritas em 
RPNP 2009 

              

Despesas primárias correntes (IV) 41.534.778.720 8.003.666.023 39.976.274.455 199.094.523 34.752.895.449 246.893.025 

Despesas primárias de capital (V) 7.824.787.487 1.603.276.435 5.038.464.416 144.827.248 2.629.248.054 149.961.245 

Reserva de contingência (VI) 300.000 0 0 0 0 0 

Despesa primária total 
(VII)=(IV+V+VI) 49.359.866.207 9.606.924.458 45.014.738.870 343.921.771 37.382.143.503 396.854.270 

        

Resultado primário (VIII) = (III-VII) (6.215.828.110) (947.392.063) 1.758.668.293 1.414.746.522* 1.843.346.496 1.446.492.226 

Fonte: SIAFEM-RJ/SIG – Secretaria de Estado de Fazenda. 

Obs: 1 - Excluídas a Imprensa Oficial e a CEDAE por não se enquadrarem no conceito de empresa dependente 
.        2 – Imprensa Oficial e CEDAE não constam nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 2010. 
         3 – Desconsiderados os centavos 

 

 

Receita Primária total até o 6º bim. 2010 46.773.407.163 

(-) Despesas Primárias totais Liquidadas até o 

6º bim. 2010 
45.014.738.870 

(-) Inscrições em RPNP 2010 343.921.771 

*Resultado Primário 1.414.746.522 

 

 

Assim, o Resultado Primário acumulado do exercício foi 

superavitário em R$1.414.747 mil. Todavia, tal resultado configura-se inferior à 

meta fixada na LOA em R$7.893 mil.  
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Sobre tal fato, ponderou o Corpo Instrutivo (item 5.9.3 de seu 

relatório): 

No que se refere ao resultado primário em 2010, também não 
se alcançou a meta para o exercício, de R$1.422.640 mil. No 
entanto, o resultado primário obtido, de R$1.414.747 mil, 
manteve-se próximo, com diferença de R$7.893 mil a menor, o 
que pode indicar que a gestão fiscal do Executivo estadual 
dirigiu-se para o cumprimento dessa meta. 

 
A CGE, em seu relatório, aponta o aumento da dívida fiscal 

líquida como fator determinante do não cumprimento do 
resultado nominal (fls. 194 e 247), ao passo que o 
descumprimento do resultado primário é atribuído (fl. 193) ao 
“aumento das despesas com investimentos e à utilização de 
recursos oriundos de operações de crédito”. 

 
De fato, em 2010 houve aumento das despesas de 

investimentos e do ingresso de recursos provenientes de 
operações de crédito na comparação com 2009, como visto nos 
tópicos 3.3.5, que analisa a receita, 3.4.3.2, que examina a 
despesa, 5.6.1 e 5.6.1.1.4, que tratam da dívida pública e 5.6.2, 
referente às operações de crédito. 

 
As despesas liquidadas no grupo investimentos, no montante 

de R$5.022 milhões, representaram mais de 10% das despesas 
liquidadas no exercício, e apresentaram, em valores correntes, 
incremento de R$2.347 milhões, ou 87,75%, em termos 
nominais, em relação ao exercício de 2009, taxa equivalente a 
77,83%, em termos reais, conforme examinado no tópico 3.4.3.2 
do presente relatório.

132
 

 
Todavia, ante a dotação inicialmente prevista na LOA/2010 

para o grupo investimentos, de R$4.946 milhões, as despesas 
liquidadas em 2010, de R$5.022 milhões, apresentaram uma 
diferença menos significativa, de 1,51%, ou, aproximadamente, 
R$75 milhões, mas, de toda forma, superior àquela apurada 
entre a meta e o resultado primário de, aproximadamente, R$8 
milhões.

133
 

 
Já os recursos obtidos por meio de operações de crédito em 

2010, excluídas no cômputo as receitas primárias, foram 
346,42% superiores, em termos reais, ao arrecadado no 
exercício anterior, alcançado a cifra de R$1.295 milhões, ou 
2,65% da receita estadual total, conforme examinado nos tópicos 
3.3.5, 5.6.1.1.4 e 5.6.2 do presente relatório, embora não tenham 
superado o valor inicialmente previsto na LOA/2010, de R$1.855 
milhões.

134
 

 
_________________________ 
132 

Excluídos os valores referentes às empresas não dependentes – Cedae e IO -, 
bem como as receitas e despesas intraorçamentárias. 

133
 Excluídos os valores referentes às empresas não dependentes – Cedae e IO -, 

bem como as receitas e despesas intraorçamentárias. 
134

 Excluídos os valores referentes às empresas não dependentes – Cedae e IO -, 
bem como as receitas e despesas intraorçamentárias. 
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Ademais, como comentado, os parâmetros econômicos utilizados 

nas definições das metas não se comportaram como esperado, o que afeta os 

resultados das receitas e despesas. Desta forma, em face do exposto, também 

entendo que tal descumprimento da meta fixada possa ser relevado. 

 

 

4.1.3 – Outros Demonstrativos da LRF 
 

 

Os demonstrativos previstos nos incisos I, II, III, IV e V, do § 2º, do 

artigo 4º da LRF não foram elaborados de acordo com as disposições definidas 

pela Secretaria do Tesouro Nacional. São eles: 

 

1) Avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas a 2008; 

2) Demonstrativo das metas fiscais anuais comparadas com as 

fixadas nos três exercícios anteriores; 

3) Evolução do patrimônio líquido; 

4) Origem e aplicação dos recursos da alienação de ativos; 

5) Avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de 

previdência dos servidores; 

6) Estimativa e compensação da renúncia de receita. 

7) Estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de 

caráter continuado; 

 

Tal fato impede maiores análises desta Corte e deve se constituir em 

Determinação nas contas. 

 

Especificamente sobre aqueles dois últimos relatórios destaco: 
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1) Renúncia da Receita 

 

Segundo as informações publicadas, as metas fiscais para os 

próximos três exercícios incorporaram o impacto da concessão dos incentivos 

e benefícios de natureza tributária, uma vez que as estimativas tomaram por 

base a série histórica recente dos diversos componentes da receita. 

 

Consta ainda do mencionado anexo que o Estado está tomando 

medidas para melhorar a medição do custo fiscal, aprimorando seus 

mecanismos de previsão e controle dos benefícios fiscais. 

 

Estas informações não atendem ao disposto na LRF, por não 

evidenciarem quais condições o ente irá utilizar para cada renúncia de receita. 

 

Ainda sobre esta questão, ressaltou o Corpo Instrutivo (item 3.1.2.1 

de seu relatório): 

 
 

Destaca-se que, no exercício de 2010, apesar de não constar na 
LDO conforme exige o caput do art. 14 da LRF, o GERJ editou a LE 
nº 5.647/10, que dispõe sobre a compensação de créditos inscritos 
em dívia ativa com precatórios vencidos e dá outras providências, 
dentre elas anistia de até 100% nas multas e encargos legais e 45% 
nos juros, além de parcelamento em até 60 meses. 

 
 
2)  Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter 

continuado 

 

Foram estimados os seguintes acréscimos em relação às despesas 

de 2009 (total de R$851,4 milhões): 

 

- crescimento vegetativo da folha de pagamento (R$623,3 milhões, 

e; 
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- aumento das transferência constitucionais pelo aumento da receita 

(R$228,1 milhões). 

Contudo, as informações apresentadas são insuficientes para 

atendimento ao dispositivo da LRF sob exame, haja vista a ausência de análise 

técnica demonstrando a forma pela qual os valores apresentados foram 

obtidos. 

Quanto às receitas provenientes da alienação de ativos, estas não 

podem ser utilizadas “... para o financiamento de despesa corrente, salvo se 

destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos 

servidores públicos” (artigo 44 da LRF). 

 
Foram arrecadadas, em 2010, receitas da espécie no valor de 

R$45.991.799, que assim foram aplicadas: 

 
Tabela 202: Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Provenientes da 

Alienação de Ativos/2010 

   R$1,00 

DESPESAS 

(Aplicação dos recursos da 

alienação de ativos) 

 

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

(d) 

DESPESAS EXECUTADAS 

até o bimestre 

 

Saldo a 

executar 

(g)=(d-(e+f)) 

Liquidadas 

(e) 

Inscritas em 

 RPNP (f) 

APLICAÇÃO DE RECURSOS DA 

ALIENAÇÃO DE ATIVOS 
45.991.799 45.991.799 0 0 

Despesas de capital 45.188.087 45.188.087 0 0 

Investimentos 45.188.087 45.188.087 0 0 

Inversões financeiras 0 0 0 0 

Amortização da dívida 0 0 0 0 

Despesas correntes dos Regimes 

de Previdência 
803.712 803.712 0 0 

Regime próprio dos servidores 

públicos 
803.712 803.712 0 0 

Total 45.991.799 45.991.799 0 0 

 

SALDO FINANCEIRO 

A APLICAR 

EXERCÍCIO 

ANTERIOR(h) 

EXERCÍCIO 

(i)=(b-(e+f)) 

SALDO 

ATUAL 

- - - 

Fonte: RREO – 6º bimestre de 2010. 
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Tendo em vista que as receitas de alienação de ativos foram 

aplicadas em investimentos e no RIOPREVIDÊNCIA, conclui-se que tais 

despesas se deram em conformidade com as disposições do artigo 44 da Lei 

Complementar nº 101/00 – a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. 

 

 

4.2 – RISCOS FISCAIS 
 

 

Este anexo, referido no § 3º do artigo 4º da LRF, deve prever os 

principais passivos contingentes para o exercício de 2010 e elencar as ações 

judiciais em andamento que envolvem o Estado, as quais, em caso de decisões 

desfavoráveis transitadas em julgado, poderão elevar a despesa ou reduzir a 

receita em valores não contemplados pelo seu orçamento. 

 

Não foi apresentado o montante dos valores referentes a esses 

passivos, tendo sido informada a dificuldade de estimá-los, visto que, mesmo 

considerando os valores iniciais, a aplicação de multa, outros reajustes e juros 

de mora “podem elevar a valores extremamente expressivos e até exceder o 

valor do principal da ação”. 

 

A Lei Orçamentária para o exercício de 2010 (Lei nº 5.632/10) 

contempla uma previsão de Reserva de Contingência no valor de  

R$300.000,00, que obedece ao disposto na LDO. Esta, em seu artigo 9º, 

estabelece que a Reserva de Contingência deverá ser em montante 

equivalente a até o limite de um por cento da receita corrente líquida, destinada 

a atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 

imprevistos, após o reconhecimento pelo Poder Executivo (art. 5º, inciso III, 

alínea “b” da Lei Complementar nº 101/00). 
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Contudo, não integrou o Anexo de Riscos Fiscais o “Demonstrativo 

de Riscos Fiscais e Providências”, nos termos do modelo definido no Manual 

de Demonstrativos Fiscais, 2ª Edição, aprovado pelas Portarias da STN nos  

462 e 757 de 2009. 

 

No entanto, o demonstrativo de riscos fiscais, nos moldes 

determinados pelo Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN, é 

imprescindível para que seja calculada a reserva de contingência. Ademais, faz-se 

necessária a indicação, neste demonstrativo, das providências a serem tomadas 

em relação aos riscos fiscais, caso estes se concretizem. 

 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 1150 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 

4.3 – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS CONTRAÍDAS EM FIM DE 

MANDATO– ARTIGO 42 DA LRF 
 

 

A Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF) – “...estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal” (artigo 1º). Ainda segundo a lei, ações de 

uma gestão responsável devem, dentre outras questões, coibir a possibilidade 

de desequilíbrio nas finanças públicas (§1º do artigo 1º). 

 

Além dos princípios gerais insertos na LRF, para o período de fim de 

mandato, foram definidas normas específicas, objetivando não prejudicar 

administrações posteriores, onerando seus orçamentos e prejudicando a 

necessária continuidade administrativa. 

 

Dentre tais normas, destaca-se a disposta em seu artigo 42, que veda, 

nos dois últimos quadrimestres de um mandato, a assunção, pelo gestor, de 

obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, 

ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja 

suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

 

A verificação do atendimento ou não da referida disposição, pelo Poder 

Executivo do Estado em 2010, foi objeto de detida análise pelo Corpo 

Instrutivo. 

 

Inicialmente, pela especificidade da matéria, permito-me transcrever, 

na íntegra, o texto onde se encontra explicitada a metodologia utilizada pelos 

técnicos desta Corte em seus estudos: 
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Considerando a necessidade de disciplinar nesta Corte os 
procedimentos para obtenção dos meios e das informações 
indispensáveis para se avaliar o atendimento às regras de final de 
mandato e, paralelamente, aprimorar os métodos de trabalho então  
aplicados,  conferindo  à fiscalização do Tribunal de Contas maior 
eficácia e eficiência, foi publicada a Deliberação TCE-RJ  
n.º 248/08, que instituiu, no âmbito estadual e municipal, o módulo 
“Término de Mandato” no Sistema Integrado de Gestão Fiscal 
(SIGFIS), disciplinando o encaminhamento dos elementos pertinentes 
à análise do cumprimento dos dispositivos da LRF. 

 

Para efeito de análise do art. 42 da LRF, esta Corte de Contas 
estabeleceu uma metodologia de avaliação, baseada nos 
entendimentos firmados pelo Conselho Superior de Administração no 
processo TCE-RJ nº 300.469-1/01, que foi aplicada para análise dos 
términos de mandatos de 2004 e 2008 dos Prefeitos Municipais e de 
2006 do Governo do Estado (Processo TCE-RJ nº 103.111-3/07). 

 

O objetivo principal do art. 42 da LRF é manter o equilíbrio das 
contas públicas, vedando ao gestor, em final de mandato, assumir 
obrigações sem o lastro financeiro suficiente para o seu pagamento e 
transfira ao seu sucessor a obrigação de fazê-lo, prejudicando a 
gestão seguinte. No entanto, para que se possa avaliar corretamente 
o dispositivo legal, é preciso que se observe com exatidão o conceito 
de “contrair obrigação de despesa”  descrito no referido artigo. 

 

De acordo com a metodologia que tem sido aplicada por esta Corte, 
é considerada como “obrigação contraída” a celebração pela 
administração de contrato ou outro instrumento congênere que 
caracterize a assunção de obrigação tendo como contraprestação o 
fornecimento de bem ou prestação de serviço, conforme art. 62 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Sendo assim, para efeito do art. 42 da LRF, 
serão consideradas como obrigações contraídas, as despesas 
realizadas  entre 01.05 e 31.12.10, excetuando-se as que constam do 
PPA ou as contratações de fornecimento de bens ou de serviços 
preexistentes, contínuos e essenciais à administração pública. 

 

As despesas cujos fatos geradores, ou seja, cujas necessidades que 
motivaram a obrigação, já existiam antes de 01.05.10, serão 
consideradas preexistentes. 

 

As despesas relacionadas com a aquisição de bens e/ou a 
realização de serviços, em que a necessidade da administração não 
se esgota com a prática de um ato instantâneo, isto é, as que 
correspondem a uma necessidade permanente da administração, 
serão consideradas como de natureza contínua. 

 

As despesas essenciais à administração pública são as 
enquadradas nos critérios citados a seguir:  

 

 preparo e distribuição de alimentação nos serviços obrigatórios 

(saúde, educação, etc); 

 serviços de telefonia fixa e móvel; 

 taxas de água e esgoto; 

 iluminação, força motriz e gás; 
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 combustíveis e lubrificantes destinados a veículos de uso 

administrativo; 

 medicamentos em geral destinados ao Sistema de Saúde; 

 artigos para uso escolar e didático; 

 serviços de asseio e higiene; 

 impostos, taxas e multas; 

 serviços de vigilância e policiamento; 

 descentralização de recursos para apoio à nutrição dos alunos 

da rede de ensino; 

 restituições; 

 despesa de outra natureza relacionada às atividades 

finalísticas ou de apoio administrativo da unidade gestora, 

imprescindível para que não haja interrupção ou redução na oferta 

regular de bens e serviços pelo ente; 

 outras despesas, não relacionadas acima, que sejam 

decorrentes da decretação de estado de calamidade. 

 

Cabe ressaltar que essas despesas devem ser acompanhadas das 
devidas justificativas, que serão submetidas à avaliação desta Corte. 

 

Serão consideradas como “encargos compromissados a pagar” os 
valores das dívidas de curto prazo e consignações existentes, que 
tiveram fato gerador anterior a 01.05.10, e aquelas que foram 
efetuadas nos dois últimos quadrimestres no último ano de mandato, 
mas não se enquadram nos critérios que determinam as “obrigações 
contraídas”. Tais despesas são destacadas com o objetivo de cumprir 
o parágrafo único do art. 42 da LRF. 

 

O objetivo da Lei é muito claro e exige que o gestor ao decidir 
contrair uma nova obrigação, somente o faça se as suas 
disponibilidades financeiras, descontado tudo o que já está 
comprometido, sejam suficientes para saldá-la. 

 

Em cumprimento ao determinado na Deliberação TCE-RJ nº 248/08, 
foram encaminhados a esta Corte, através do Ofício GAB/CGE nº 
036, de 15.02.11, Doc. TCE nº 4.493-4/11, as informações relativas à 
disponibilidade de caixa, aos contratos em vigor e às obrigações 
financeiras do ERJ em 31.12.10. 

 

Verificaram-se, nas planilhas enviadas inicialmente, inconsistências 
relativas ao preenchimento, tanto em função dos critérios adotados 
para tipificação dos empenhos, quanto em função de erros formais de 
preenchimento. Não houve padronização do entendimento das UG de 
como classificar as despesas quanto ao caráter essencial, contínuo e 
preexistente, visto que uma despesa de mesma natureza foi tipificada 
de várias formas; enquanto outras sequer foram tipificadas.  

 

Entretanto, quando da apresentação das contas, em 04.04.11, 
enquanto a CGE, através do Ofício GAB/CGE nº 090/11, esclareceu o 
seu entendimento em relação à metodologia a ser aplicada  ao  artigo  
42 da LRF, no que diz respeito à necessidade de tipificação da 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 1153 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

despesa realizada nos dois últimos quadrimestres, quanto aos três 
aspectos, alegando que o enquadramento da despesa em apenas um 
deles seria o suficiente para se subentender os demais. 

 

Analisando as planilhas encaminhadas, ficou evidenciado que, na 
tipificação dos empenhos não foi exigida a classificação de todos os 
critérios, mas apenas de um deles.  Este foi o entendimento da 
Contadoria desde a estruturação no início da tipificação da despesa, 
uma vez que ao publicar a Portaria nº 143, de 29.04.10, através da 
qual foi incluído no documento “Nota de Empenho - NE”, do SIAFEM-
RJ, o campo destinado à tipificação da despesa orçamentária, 
estabeleceu no parágrafo único o que deveria ser tipificado como 
despesa essencial e, no art. 4º, as despesas orçamentárias que não 
seriam objeto de tipificação. 

 

Ainda assim, verificou-se que tanto a tipificação das despesas 
previstas no art. 3º quanto no 4º, não foi fiel a própria orientação da 
Portaria, uma vez que algumas sofreram tipificação inadequada, como 
por exemplo a classificação de despesas de pessoal e encargos, 
como não essencial, não contínua e não preexistente; e outras que, a 
princípio, somente precisariam ser tipificadas quanto à 
essencialidade, indicaram situação negativa para preexistência e 
continuidade.  Nota-se, portanto, que não se trata apenas de um erro 
de entendimento, mas do próprio preenchimento. 

 

Nestes termos, foi necessário avaliar todos os Restos a Pagar, de 
despesas realizadas a partir de 01.05.10, que não constavam do PPA 
e cuja tipificação não apontou as características conjugadas de 
essencialidade, continuidade e preexistência (situação que 
descaracteriza o enquadramento da despesa como assunção de 
obrigação), e identificar, com base nas características da unidade 
gestora e no histórico do empenho, se a classificação estava 
adequada. Nos casos em que se verificou erro de tipificação, foi 
adotada a mesma metodologia aplicada aos Municípios, bem como a 
Decisão Plenária na PCGOV – Exercício de 2006 (Processo TCE nº 
103.111-3/07), em que foram discriminadas o que esta Corte tem 
entendido a respeito do enquadramento das despesas, quanto à sua 
natureza (se essenciais, contínuas e preexistentes). 

 

Considerando tais inconsistências, pelo princípio do 
conservadorismo, para as disponibilidades e as obrigações 
financeiras, foram utilizados os dados contábeis como fonte de 
informação, subtraindo das planilhas apenas os dados que dependem 
de outros controles, que não o contábil.  

 

Destaca-se que, quando da análise do art. 42, esta Corte tem 
aplicado o voto proferido pelo Exmo. Conselheiro Relator José 
Maurício de Lima Nolasco nos autos do processo TCE-RJ nº 212.525-
2/05, em 11.04.2006, consignando que não devem ser consideradas, 
para efeito de avaliação do art. 42 da LRF, as disponibilidades 
financeiras e as obrigações assumidas pelos institutos ou fundos de 
previdência. Sendo assim, não foram incluídos nesta análise os 
registros relativos ao Rioprevidência. 

 

Desta forma, para o término de mandato ocorrido em 31.12.10 do  
GERJ,  foram  mantidos  os  critérios que vem sido adotados por esta 
Corte, aplicados às especificidades apresentadas nas presentes 
contas, conforme metodologia descrita no Doc. TCE nº 12.305-9/11, 
que pode ser resumida da seguinte forma: 
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 Disponibilidade Financeira: foram utilizados os valores 
demonstrados no balanço patrimonial do Poder Executivo, excluídas 
as parcelas que, embora constem do Ativo Disponível, não 
representam recursos com livre movimentação e/ou existem 
restrições para o uso imediato, bem como as relativas à fonte de 
recursos – convênios, às disponibilidades do RPPS e às 
disponibilidades negativas dos demais Poderes; 

 

 Encargos e Despesas Compromissadas a Pagar: foi 
composto por todas as obrigações do Poder Executivo registradas no 
passivo financeiro do balanço patrimonial como depósitos 
(consignações e depósitos de diversas origens) e obrigações em 
circulação (obrigações do exercício, restos a pagar

1
, serviço da dívida 

a pagar, credores – entidades e agentes e sentenças judiciais). Foram 
considerados, ainda, na composição deste grupo, a parcela não 
empenhada dos contratos realizados, em que ficou configurada a 
constituição de uma obrigação nova; 

 

 Disponibilidade Financeira Líquida: é o resultado da 
apuração da disponibilidade deduzida das despesas compromissadas 
a pagar, ou seja, representa o limite que o gestor disporia para 
assumir novas obrigações; 

 

 Despesa Contraída: representa o total de obrigações 
contraídas no período de 01.05 a 31.12,10, que não estavam 
previstas no PPA ou não se  enquadraram no conceito de despesa 
essencial, continua e preexistente. 

_______________________________________________________
_____________ 

1
 Descontados os valores de Restos a Pagar de obrigações assumidas entre 01.05 e 

31.12.10, considerados como despesa contraída. 

 
 
Os fatos apontados levam a concluir que a base de dados enviada pelo 

Estado não possibilitou a plena utilização do módulo “Término de Mandato” do 

SIGFIS. 

 

Sendo a contabilidade a fonte primeira de informação de qualquer 

gestão, posição que reiteradamente expresso em meus pronunciamentos nesta 

Corte, considero própria a medida de se utilizar tais dados, recorrendo-se aos 

extracontábeis, quando da necessidade de maior detalhamento. Este é o ponto 

central da metodologia adotada pela instrução: ratificar pela contabilidade o 

total do universo extracontábil fornecido pelo  Estado (tabelas do SIGFIS que 

totalizam os valores de itens do patrimônio), para após avaliar a natureza das 

despesas contraídas a partir de 1º de maio de 2010 (período de vedação do 

artigo 42 da LRF), empenho por empenho, adotando os entendimentos 

reiterados desta Corte sobre o assunto. 
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Não há comentários ou reparos a fazer em tal metodologia, que 

resultou nos seguintes números (planilhas acostadas ao Documento TCE nº 

12.305-9/11, com detalhamento contido no CD em anexo): 

 
 

 
 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA 

 
 

R$ 

Descrição Valor  

Disponível   

     Caixa 179.946,62 

     Bancos Conta Movimento 1.124.151.969,34 

     Aplicações Financeiras 3.427.768.560,39 

     Rede Arrecadadora 469.099.649,15 

     Depósito à Disposição no Tesouro Estadual 30.311.384,28 

     Fundos de Investimento 558.529.134,52 

Subtotal 1 5.610.040.644,30 

(-) Rede Arrecadadora (*) 312.451.754,60 

(-) Depósito à Disposição no Tesouro Estadual 30.311.384,28 

Subtotal 2 5.267.277.505,42 

(-) Disponibilidade - Fonte Convênios 700.400.226,00 

Subtotal 3 4.566.877.279,42 

(-) Disponibilidade – RPPS 570.566.769,00 

    

Subtotal 4 3.996.310.510,42 

(-) Disponibilidade negativa do TJ 306.711.634  

(-) Disponibilidade negativa da ALERJ 48.584.119  

TOTAL 3.641.014.757,00 

Fonte: Balanço Patrimonial do Poder Executivo  

  

(*) Arrecadação a Repassar   
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OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 

 

R$ 

Descrição Valor  

Depósitos   

     Consignações 599.040.442,03 

     Depósitos de Diversas Origens 306.595.529,23 

Subtotal 1 905.635.971,26 

Obrigações em Circulação   

     Obrigações do Exercício 2.693.554,30 

     Restos a Pagar 2.619.219.823,16 

     Serviço da Dívida a Pagar 99.956,40 

     Credores - Entidades e Agentes 25.711.391,85 

     Sentenças Judiciais 64.789.032,03 

Subtotal 2 2.712.513.757,74 

Obrigações Financeiras do Executivo 3.618.149.729,00 

(-) Obrigações – RPPS 344.915.695,04 

Obrigações Financeiras do Executivo sem RPPS 3.273.234.033,96 

(-) Restos a Pagar de FR – Convênios 304.710.775,09 

Obrigações Financeiras do Executivo sem Convênios 2.968.523.258,87 

(-) Restos a Pagar de 01.05 a 31.12.10 1.280.901.616,32 

Obrigações Financeiras do Executivo – Antes da Análise das Despesas Contraídas 1.992.332.417,64 

Fonte: Balanço Patrimonial do Poder Executivo  

 
 

CONTRATOS 

 
  

Descrição Valor  Fonte(*) 

 Total dos Contratos Realizados 18.793.801.637,85 CONT.01 

(-) UGs que não devem ser computadas para o Poder Executivo 1.793.278.504,31 CONT.02 

(-) Contratos que constam do PPA  (1ª planilha encaminhada) 13.290.883.668,42 CONT.03 

(-) 
Contratos referentes a despesas essenciais, contínuas e preexistentes, 
conforme tipificação do Estado 208.014.187,14 CONT.04 

(-) Contratos realizados antes de 01.05.10 1.257.947.111,45 CONT.05 

(-) Contratos que constam do PPA  (2ª planilha encaminhada) 2.176.259.553,69 CONT.06 

(-) 
Contratos referentes a despesas essenciais, contínuas e preexistentes, 
conforme metodologia aplicada 67.382.912,84 CONT.07 

(=) Total da Despesa Contraída 35.700,00   

 

Valor dos Contratos Empenhado 14.900,00  

 

Total a Ser Incluído como Despesa Contraída 20.800,00  

(*) Planilha constante de CD anexo 
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RESTOS A PAGAR - RESUMO DA APURAÇÃO DAS UGS 

 

  Registros RPP RPNP  TOTAL 

Total ug não excluída 13921 604.355.038,65 1.999.748.865,85 2.604.103.904,50 

Total ug excluída 2081 171.351.379,83 190.347.873,63 361.699.253,46 

Total 16002 775.706.418,48 2.190.096.739,48 2.965.803.157,96 

 
 
 

RESTOS A PAGAR - RESUMO DA APURAÇÃO DA FR - CONVÊNIOS 

 

  Registros RPP RPNP  TOTAL 

Total sem Convênios 7748 493.932.587,87 1.805.460.541,54 2.299.393.129,41 

Total de Convênios Excluídos 6173 110.422.450,78 194.288.324,31 304.710.775,09 

Total 13921 604.355.038,65 1.999.748.865,85 2.604.103.904,50 

 
 
 

RESTOS A PAGAR - RESUMO DA APURAÇÃO DA DATA 

 

  Registros RPP RPNP  TOTAL 

Total RP após 01.05.10 5757 63.412.412,42 1.217.489.203,90 1.280.901.616,32 

Total RP anterior 01.05.11 1991 430.520.175,45 587.971.337,64 1.018.491.513,09 

Total  7748 493.932.587,87 1.805.460.541,54 2.299.393.129,41 

 
 
 
RESTOS A PAGAR - RESUMO DA APURAÇÃO DAS DESPESAS ESSENCIAIS, CONTÍNUAS 

E PREEXISTENTES, CONFORME TIPIFICAÇÃO DA SEFAZ 

 

  Registros RPP RPNP  TOTAL 

Total da despesa tipificada como 

essencial, contínua e preexistente 1275 7.016.275,32 278.360.052,10 285.376.327,42 

Total da despesa não tipificada 
como essencial, contínua e 
preexistente 4482 56.396.137,10 939.129.151,80 995.525.288,90 

Total 5757 63.412.412,42 1.217.489.203,90 1.280.901.616,32 

 
 

RESTOS A PAGAR - RESUMO DA APURAÇÃO DAS DESPESAS ESSENCIAIS, CONTÍNUAS 
E PREEXISTENTES, CONFORME METODOLOGIA DO TCE 

 

  Registros RPNP RPP  TOTAL 

Encargos ou despesas comp. a 
pagar 3448 19.942.411,91 744.994.360,97 764.936.772,88 

Despesas Contraídas - Art.42 1034 36.453.725,19 194.134.790,83 230.588.516,02 

Total 4482 56.396.137,10 939.129.151,80 995.525.288,90 
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APURAÇÃO DA DESPESA CONTRAÍDA 

 
Total Restos a Pagar (*) 2.965.803.157,96 

(-) RP de Ugs, não consideradas para o Poder Executivo 361.699.253,46 

Total do Poder Executivo 2.604.103.904,50 

(-) RP que serão custeados com FR – Convênio 304.710.775,09 

Total de RP do Poder Executivo sem a FR – Convênios 2.299.393.129,41 

(-) RP de despesas empenhadas antes de 01.05.10 1.018.491.513,09 

Total de RP do Poder Executivo de despesa empenhada após 01.05.10 1.280.901.616,32 

(-) RP de despesas essenciais, contínuas e preexistentes, conforme tipificação da SEFAZ 285.376.327,42 

Total de RP do Poder Executivo, após tipificação da SEFAZ 995.525.288,90 

(-) RP de despesas essenciais, contínuas e preexistentes, conforme metodologia do TCE 764.936.772,88 

TOTAL DA DESPESA CONTRAÍDA 230.588.516,02 

(*) Conforme relação encaminhada, que está de acordo com o SIAFEM  

 

 
 

DESPESAS COMPROMISSADAS A PAGAR 

 

Descrição Valor  Tabela - 
Fonte 

Obrigações Financeiras do Executivo - Antes da Análise das Despesas Contraídas 1.992.332.417,64 OBR.01 

Restos a Pagar de despesas realizadas após 01.05, que não se enquadram no conceito de 
despesa contraída 

1.050.313.100,30  RP.05/06   

TOTAL DOS ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS A PAGAR 3.042.645.517,94   

 
 

 
OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS 

 

Descrição Valor  Tabela - 
Fonte 

Restos a Pagar de despesas realizadas após 01.05 1.280.901.616,32 OBR.01 

Restos a Pagar de despesas realizadas após 01.05, que não se enquadram no conceito de 
despesa contraída 

1.050.313.100,30  RP.05/06   

TOTAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS  230.588.516,02   

 

Contratos Valor  
Tabela - 

Fonte 

Contratos considerados como despesa contraída 20.800,00 CONT.08 

TOTAL DE CONTRATOS CONSIDERADOS COMO OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS  20.800,00   

   

   

TOTAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS  230.609.316,02   
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Concluindo, apontou a instrução: 

 
 

Com base nas informações expostas, a análise do art. 42 da LRF 
pode ser representada da seguinte forma: 

 
 

                             AVALIAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LRF 
Em R$ 

Disponibilidades 

Financeiras  

A 

Encargos e das Despesas 

Compromissadas a Pagar  

B 

Disponibilidade 

Líquida de Caixa 

C = A – B 

3.641.014.757,00 3.042.645.517,94 598.369.239,06 

 

Em R$ 

Disponibilidade 
Líquida de 

Caixa 

C 

Obrigações de Despesa 
Contraídas 

D 

Suficiência de 
Caixa 

E = C – D 

598.369.239,06 230.609.316,02 367.759.923,04 

 

Com base nos dados apresentados, verifica-se que o Poder 
Executivo cumpriu o disposto no art. 42 da LRF. 

 
Destaca-se, no entanto, que devido às inconsistências verificadas 

nas planilhas de restos a pagar encaminhada por força da 
Deliberação TCE-RJ nº 248, ao final do Relatório, será feita uma 
DETERMINAÇÃO à Contadoria-Geral do Estado para que aprimore 
os critérios de tipificação das despesas, quanto aos conceitos de 
essencialidade, continuidade e preexistência. 

 
 
A Determinação sugerida pelos técnicos será por mim acolhida na 

conclusão deste Relatório. 

 

Os números expostos levam a concluir que o Poder Executivo do 

Estado do Rio de Janeiro contraiu, nos dois últimos quadrimestres de 2010, 

despesas para as quais dispunha da suficiente disponibilidade de caixa, em 

atendimento e conforme os preceitos do artigo 42 da LRF. 
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Quando da análise das Contas de Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, relativas ao exercício de 2009, apreciadas nos autos do Processo 

TCE/RJ n.º 105.901-9/10, o Plenário desta Corte de Contas, em Sessão de 

20.05.10, decidiu pela Emissão de Parecer Prévio Favorável a sua aprovação 

pela Assembléia Legislativa, com Ressalvas, Determinações e 

Recomendações.. 

 

Nos termos do disposto no inciso VIII, do artigo 99, da Constituição 

Estadual, as referidas contas foram julgadas e aprovadas pela Assembléia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, conforme Decreto Legislativo n.º 1º, 

de 22 de fevereiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo, em 

23 de fevereiro de 2011. 

 

O cumprimento das "Determinações" decididas foi objeto de análise 

feita pelo Corpo Instrutivo nos autos deste processo, juntamente com as 

Contas de Gestão deste exercício. 

 

Entretanto, quanto ao mérito das mesmas, entendo que não deva 

emitir qualquer juízo, uma vez que tais Determinações já estão sendo objeto de 

apreciação pelo Conselheiro Relator daquelas Contas que lhes deram origem, 

ao qual se encontra vinculado por força do princípio da prevenção. 

 

Desta forma, transcrevo a seguir os comentários do Corpo Instrutivo, 

destacando que, quando da análise do cumprimento das referidas 

Determinações, foram utilizadas como fonte subsidiária as considerações 

delineadas pela Auditoria Geral do Estado (Capítulo 8 do Relatório apresentado 

pela CAD): 

 

5 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES 

PROFERIDAS NAS CONTAS DE GESTÃO DE 2009 
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Determinação nº / 

Destinatário (s) 
CONTEÙDO 

TÓPICO 

DE 

ANÀLISE 

SITUAÇÃO 

01  

Seplag 

Providenciar, quando da elaboração dos próximos projetos de lei do orçamento anual, 
incluindo o do exercício de 2011, a eliminação de dispositivos contrários às 
disposições do §8, do artigo 165 e do inciso VII do artigo 167, ambos da CRFB/88, tal 
qual o disposto no artigo 6º da LOA do exercício de 2009. 

3.1.3.6 NAT 

02  

Sulog da Seplag 

Proceder à reavaliação de cada registro que compõe o saldo da conta “Bens 
Imóveis”, realizando os ajustes necessários, a fim de que os saldos retratem com 
fidedignidade a real situação patrimonial do estado. 

4.2.4.1 NAT 

03  

Rioprevidência 

Expurgar da soma dos recebimentos mensais a título de dívida ativa o montante dos 
créditos remidos e cancelados e apurar a média ponderada de recebimentos para 
cada exercício, somente com base na soma dos valores mensais efetivamente 
recebidos, bem como efetuar os registros da atualização mensalmente e na média 
percentual apurada com base nos três exercícios imediatamente anteriores, conforme 
previsto na Portaria CGE nº 103, de 02 de fevereiro de 2005, que aprova o Manual de 
Procedimentos Contábeis da Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro. 

4.2.4.2.1 AP 

04  

CGE 

Efetivar as medidas para implementação, no exercício de 2010, das rotinas e 
procedimentos contábeis com vistas ao registro da atualização dos valores das 
obrigações relativas a precatórios e sentenças judiciais, objetivando a correta 
apresentação do patrimônio e a análise das causas e suas mutações. 

4.2.2 e 

5.6.3.3 
NAT 

05 

Sefaz 

a) Transferir para a gestão do Rioprevidência todas as contas que registrem as cota-
parte das receitas arrecadadas oriundas da recuperação de créditos inscritos em 
dívida ativa, referentes ao período de abril/05 a dez/09, excluídas as destinadas por 
lei a outras finalidades que já estejam registradas no Plano de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro; 
b) Discriminar no Siafem, em subalíneas próprias, contendo o número do respectivo 
diploma legal, todas as parcelas da receita oriunda da Dívida Ativa destinadas a 
outros fins, inclusive uma subalínea referente ao DE nº 37.050/05; 
c) Adotar providências para que o montante não repassado pelo Tesouro Estadual ao 
Rioprevidência desde 2005 seja reconhecido na Contabilidade, em contrapartida ao 
lançamento no ativo da autarquia, devendo a rotina criada no Siafem para tal registro 
ser enviada a esta Corte, quando do encaminhamento das CG referentes ao exercício 
de 2010. 

5.8.1.1 NAT 

06  

Diversos órgãos e 

entidades 

Regularizar o repasse das contribuições patronais devidas ao Rioprevidência, nos 
exercícios de competência e valores dispostos no quadro elaborado. 4.2.4.2..6 AP 

07  

Diversos órgãos e 

entidades 

Regularizar os repasses das contribuições previdenciárias retidas dos servidores 
ativos, referentes a exercícios pretéritos devidos ao Rioprevidência, conforme registro 
na conta contábil 2.1.1.1.1.1.03.02 – RPPS – Servidores Ativos. 

4.2.2.1.1 AP 

08  

Seplag 

a)Elaborar plano de amortização, nos termos da Portaria MPS nº 403/08, 
especialmente seus artigos 18 e 19, visando equacionar o passivo atuarial a 
descoberto do Rioprevidência apontado no Demonstrativo de Resultados da 
Avaliação Atuarial referente a 2009; 
b)Encaminhar a esta Corte, juntamente com a documentação constituinte das CG 
2010, relatório descrevendo o plano de amortização em que conste, no mínimo, o 
cronograma físico-financeiro, com as respectivas metas mensuráveis no tempo e a 
referência às dotações autorizadas para sua execução nas peças orçamentárias. 

5.8.5 NAT 

09  

Seplag / Seeduc 

Quando da utilização dos recursos do Fundeb, registrar as despesas de forma a 
evidenciar que foram, exclusivamente, aplicadas na educação básica, conforme 
disposto no artigo 23 da LF nº 11.494/07 c/c arts. 70 e 71 da LDB. 

6.2.3.1 NAT 

10  

Sefaz-CGE 

Adotar medidas cabíveis a fim de que sejam disponibilizados, em favor da Faperj, os 
recursos qualificados como créditos a receber, registrados na conta contábil 
1.9.9.3.2.01.00, observando o percentual mínimo a ser aplicado, em cumprimento ao 
disposto no art.332 da CE. 

6.3.6 NAT 
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Determinação nº / 

Destinatário (s) 
CONTEÙDO 

TÓPICO 

DE 

ANÀLISE 

SITUAÇÃO 

11 

Seplag 

Fazer constar, quando da elaboração da LDO para os próximos exercícios, o 
demonstrativo I – metas anuais, de acordo com o padrão estabelecido no Manual 
Técnico de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria STN nº 462/09, 
especialmente quanto à apresentação das metas anuais, em valores correntes e 
constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante 
da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes, 
identificando os valores percentuais das metas fiscais previstas para o exercício 
financeiro a que se referem, em relação ao valor projetado do PIB nacional.  

3.1.2.1 AT 

12 

Seplag 

Quando da elaboração das metas anuais, observar o que dispõe o art. 4º, §2º, II, do 
art. 4º da LCF nº 101/00, apresentando comparativo entre as metas pretendidas com 
as fixadas nos três exercícios anteriores. 

3.1.2.1 NAT 

13 

Seplag 

Encaminhar, quando das próximas CG, inclusive às referentes ao exercício de 2010, 
demonstrativo que apresente o valor apurado de excesso de arrecadação ao final do 
exercício, por UO ou FR, conforme o caso, e o confronto deste excesso com o valor 
do crédito adicional aberto no exercício por excesso de arrecadação, bem como o 
valor da economia orçamentária gerada na referida UO e/ou FR, conforme o caso. 

3.1.3.6 AT 

14 

CGE 

Implementar no Siafem opção de gerar balanço patrimonial individualizado por 
unidade gestora executante/unidade/orçamentária e fonte de recursos, com a 
disponibilização do acesso ao SIG dos valores analíticos que compõem o referido 
balanço. 

3.1.3.6 NAT 

15 

SUE/TCE-RJ 

Avaliar, por meio do setor competente, o cumprimento das determinações de nos 06 e 
07, quando da realização da próxima Inspeção a ser realizada nos órgãos abrangidos 
por aquelas determinações.  

8.1.1 AT 

16 

Sefaz 

Proceder à conciliação dos valores da dívida ativa efetivamente arrecadados com os 
registrados nas respectivas contas contábeis de arrecadação, antes do seu 
encaminhamento à Procuradoria da Dívida Ativa, de modo a evitar as diferenças 
frequentemente verificadas nas CG. 

4.2.4.2.1 NAT 

17 

CGE 

Elaborar rotinas e procedimento contábil para que seja constituída a provisão para 
perdas das parcelas a receber pelo Rioprevidência, decorrentes da outorga da 
concessão Flumitrens-Supervia, classificada na conta 1.2.2.6.5.00.00. 

4.2.4.2.3 AT 

18 

Rioprevidência 

Registrar provisão para perdas, em atendimento ao Princípio Contábil da Prudência, 
em virtude da incerteza levantada pelo Tesouro Estadual acerca dos direitos da 
autarquia em receber as parcelas decorrentes da outorga da concessão Flumitrens – 
Supervia, classificada na conta 1.2.2.6.5.00.00, a partir da rotina e procedimento 
contábil estabelecidos pela CGE. 

4.2.4.2. AT 

19 

Rioprevidência 

Regularizar o repasse a terceiros dos valores retidos concernentes a exercícios 
anteriores, a título de consignações, em especial as obrigações ainda registradas na 
Contabilidade do ERJ em relação ao Iaserj. 

4.2.2.1.1 NAT 

20 

Sefaz 

Enviar a este Tribunal, quando do encaminhamento à STN do relatório anual da 
execução do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, relativo ao exercício 
anterior, contendo análise detalhada do cumprimento de cada meta ou compromisso, 
bem como das ações executadas, conforme previsto na sistemática de 
acompanhamento do programa, cópia do relatório, com o intuito de possibilitar a 
verificação do cumprimento das metas e o acompanhamento das ações 
desenvolvidas.  

5.2.2 NAT 

21 

Sesdec 

a) Elaborar o Plano Estadual de Saúde, relativo aos exercícios de 2012/2015, 
tempestivamente, em conformidade com as Portarias nos 3.085/06 e 3.332/06, ambas 
do Ministério da Saúde, com o objetivo específico de que seu conteúdo possa orientar 
a elaboração do Plano Plurianual do ERJ para os exercícios de 2012/2015, em seu 
capítulo destinado à função saúde; 
b) Elaborar a Programação Anual de Saúde (PAS) de 2011 no prazo legal 
estabelecido pela Portaria MS nº 3.332/06, de forma que este instrumento de gestão 
do SUS possa instruir a elaboração da LOA do Estado do Rio de Janeiro, do exercício 
de 2011, na função saúde; 
c) Elaborar o Relatório Anual de Gestão do SUS, apurando seus resultados com base 
no conjunto de indicadores definidos na Programação Anual de Saúde, de modo que 
este instrumento possa aferir os resultados alcançados com a execução da 
Programação Anual de Saúde do ano anterior, observando o fluxo apontado na 
Portaria GM nº 3.176/08. 

7.1.4 AP 
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22 

SUE/TCE-RJ 

Promover, por meio de setor competente, o acompanhamento ou o monitoramento da 
implementação do projeto referente ao Sistema de Cobrança de Penalidades 
Administrativas, especialmente no que se refere ao amplo escopo de funcionalidades 
de tal sistema, noticiado pelo Instituto Estadual do Ambiente nas presentes CG. 

8.1.1 AT 

23 

Sefaz 

a) Proceder ao empenhamento, liquidação e pagamento do valor de 
R$52.205.144,03, a título de transferências ao Fundeb – Despesas de Exercícios 
Anteriores, disponibilizando-o, efetivamente ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, via Fundeb, tendo em vista a metodologia de cálculo utilizada 
por este Tribunal; 
b) Complementar o total dos valores repassados, como contribuições para formação 
do FUNDEB Estadual referentes ao exercício de 2010, com o montante de 20% das 
receitas arrecadadas com multas e juros de mora dos impostos que compõem a base 
de cálculo de tais contribuições, aplicando-se, para os próximos exercícios, a mesma 
metodologia de cálculo utilizada; e 
c) Informar, a este Tribunal, quando do encaminhamento das próximas CG, incluindo 
as de 2010, a memória de cálculo dos valores devidos e efetivamente repassados ao 
FUNDEB, no exercício anterior e de referência, bem como os procedimentos 
contábeis utilizados para evidenciar o cumprimento de tal determinação. 

6.2.2 AG 

24 

CGE 

Encaminhar, juntamente com a documentação componente das CG referentes ao 
exercício de 2010, demonstrativo evidenciando a conciliação dos valores referentes à 
execução financeira dos recursos recebidos do Fundeb, constantes dos extratos 
bancários e/ou demais demonstrativos extra contábeis, com os valores constantes 
dos demonstrativos contábeis, evidenciados no Siafem e no SIG. 

6.2.3.2 AG 

25 

AGE 

Fazer constar, nas próximas CG, a base de cálculo da receita tributária, na 
demonstração da aplicação do mínimo constitucional da Faperj, com os valores 
referentes à dívida ativa tributária, às multas e juros de mora dela  decorrentes e às 
multas e juros dos tributos em espécie para fins de apuração do percentual aplicado 
com recursos da Faperj, conforme determinação 36 proferida nas CG 2007, 
promovendo os devidos ajustes e conciliações dos valores registrados nas contas 
pertinentes ao encaminhar retificações posteriores. 

6.3.6 AT 

26 

CGE 

Providenciar para que, quando da elaboração das CG 2010, não sejam mais 
consideradas as despesas de devolução de recursos de convênios celebrados pelo 
ERJ com a Fundação Nacional de Saúde e com o Fundo Nacional de Saúde, bem 
como as referentes aos pagamentos de autos de infração, para fins de apuração do 
percentual aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS). 

7.4.4 NAT 

27 

Seplag- 

Sefaz 

Viabilizar os instrumentos necessários que permitam correlacionar os recursos do 
Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais – FECP, que se destinarão 
a custear as ações governamentais a cargo do Fundo Estadual de Habitação de 
Interesse Social – Fehis, possibilitando, assim, a verificação do cumprimento do art. 
3º, §3º, da LCE nº 122/08. 

6.5.6 NAT 

28 

Sefaz 

Encaminhar, quando do envio da documentação componente das próximas CG, 
relatório circunstanciado acerca do cumprimento do Termo de Ajuste de Contas, 
celebrado em 27.08.09, entre o Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do 
ERJ, incluindo a demonstração da movimentação dos saldos contábeis das contas 
dos recursos a serem repassados ao Fecam. 

6.6.5 NAT 

29 

AGE 

Adotar procedimentos com vistas a acompanhar e controlar a efetiva implementação 
das medidas levadas a efeito pelos órgãos estaduais para os quais este tribunal emita 
determinações e recomendações, quando da emissão de parecer prévio sobre as 
Contas de Gestão do governador do estado, em atendimento à Instrução Normativa 
AGE/Sefaz nº 03/08. 

5.2.2 NAT 

 

AT: atendida 

AP: atendimento parcial 

NAT: não atendida 

EAT: em atendimento 

AG: será sugerida verificação em auditoria governamental 
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Especificamente quanto a três Determinações, destacou o Corpo 

Instrutivo:  

 

8.2.1 - Análise das determinações n
os 

21, 15 e 22  

Cuida o presente tópico da análise das respostas oferecidas pelos 
órgãos jurisdicionados, em atenção às determinações acima 
referidas proferidas nas CG 2009, merecendo os seguintes 
comentários: 

DETERMINAÇÃO Nº 21 

À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL 

a) Ao elaborar o Plano Estadual de Saúde 2012/2015 o faça 
tempestivamente, em conformidade com as Portarias nº 3.085/06 
e nº 3.332/06, ambas do Ministério da Saúde, com o objetivo 
específico de que seu conteúdo possa orientar a elaboração do 
PPA do ERJ 2012/2015 em seu capítulo destinado à função 
saúde;  

Em relação a este tópico, a Secretaria de Estado de Saúde e 
Defesa Civil apresentou o seguinte esclarecimento:  

O período de apuração do Plano Estadual de Saúde é o primeiro 
ano de gestão do chefe do executivo estadual, com termo inicial 
para a sua execução no segundo ano de gestão. 

 A Sesdec está se preparando para o início da elaboração, em 
2011, no aguardo da definição do processo eleitoral, e das 
diretrizes do futuro detentor do próximo mandato. 

A determinação acima decorreu da constatação, em sede de 
auditoria, de que o Plano Estadual de Saúde do quadriênio 
2008/2011 somente foi aprovado pelo Conselho de Saúde em 
dezembro de 2008. Na mesma vertente, não vem sendo observada 
a compatibilização do processo de planejamento com o 
orçamentário.  

Na resposta apresentada, foi declarado que “a Sesdec está se 
preparando para o início da elaboração, em 2011...”. Sendo assim, 
a determinação pode ser considerada, no momento atual, atendida, 
já que o cumprimento da exigência legal está tramitando 
tempestivamente, conforme declarado. Além disso, a 
tempestividade da formulação final do plano e demais instrumentos 
de planejamento será avaliada oportunamente, quando da 
realização da auditoria de monitoramento, ora em fase de 
programação. 

b) Elabore a Programação Anual de Saúde (PAS) de 2011 no prazo 
legal estabelecido pela Portaria MS nº 3.332/06, de forma que este 
instrumento de gestão do SUS possa instruir a elaboração da LOA 
do ERJ do exercício de 2011, na função saúde. 

 

Em resposta a este tópico, a Sesdec apresentou, por intermédio 
da AGE, a seguinte ponderação: 
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Encontra-se em fase de elaboração, com finalização programada 
para fevereiro de 2011.  

A elaboração está dentro do cronograma. Contudo, data vênia, 
parece ter havido equivoco no que tange à determinação do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado, quando este coloca que o 
Plano Anual de Saúde (PAS) de 2011 deve instruir a elaboração 
da Lei Orçamentária Anual, do exercício de 2011, na Função 
Saúde. Para que cumprisse essa missão o PAS 2011 deveria 
estar pronto quando do período de planejamento da LOA 2011, o 
que não ocorre.  

 

Ademais o que diz o §3º, da Portaria 3.332/2006 do Ministério da 
Saúde é que o PAS deve ter como bases para a sua elaboração 
a LDO e a LOA, contudo, sempre um passo atrás, para que, ao 
final se coadune como o orçamento do mesmo ano. 

 

Nesta linha, o que entendemos ser verdadeiro é que a 
elaboração da LOA deve ser orientada na Função Saúde pelo 
PES – Plano Estadual de Saúde, que vigora por quatro anos. 

 

Da análise da resposta da Sesdec, depreende-se que não foi 
atendida a determinação plenária vez que, de fato, não houve a 
efetiva apresentação da Programação Anual de Saúde do exercício 
de 2011, conforme preceitua o art. 3º, § 1º, da Portaria MS nº 
3.332/06. 

Em reforço ao entendimento desta Coordenadoria, vale trazer à 
luz o parecer sobre a matéria, de autoria da Dra. Lenir Santos, 
reconhecida especialista em direito sanitário, manifestado 
recentemente na publicação do Ministério da Saúde intitulada 
“Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS): uma construção 
coletiva – trajetória e orientações de operacionalização”, a seguir 
transcrito: 

Os prazos para a elaboração dos planos de saúde, das 
programações anuais e respectivos relatórios devem guardar 
 consonância com os abaixo. 

 

PPA – o Poder Executivo deve elaborá-lo até o dia 30 de agosto 
do primeiro ano de governo, cabendo ao Poder Legislativo 
 a sua aprovação até o dia 15 de dezembro do mesmo ano. 
(PPA - Plano Plurianual). 

 

LDO – deve ser apresentada, anualmente, pelo Governo, até o 
dia 30 de abril. 

 

LOA – deve ser apresentada, anualmente, pelo Executivo federal 
ao Legislativo, até o dia 30 de agosto; estados e 
 municípios devem fazê-lo até 30 de setembro. 

Isso significa que os prazos e as decisões das Conferências e 
Conselhos devem guardar compatibilidade como os prazos 
acima, sob pena de os planos de saúde e as programações 
anuais não  
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fazerem parte do PPA, da LDO e da LOA, sendo, portanto, 
inócuos. 

 

 

Com efeito, em que pese o entendimento esposado pela 
Sesdec, é necessária a definição da Programação Anual de Saúde 
precedente ao planejamento orçamentário. No entanto, 
considerando que o processo da programação solicitada já fora 
iniciado, conforme informado, entende-se que poderá ser objeto de 
acompanhamento por esta Coordenadoria, em sede de auditoria.  

 

c) Elabore o Relatório Anual de Gestão do SUS, apurando seus 
resultados com base no conjunto de indicadores definidos na 
PAS, de modo que este instrumento possa aferir os resultados 
alcançados com a execução da programação anual de saúde do 
ano anterior, observando o fluxo apontado na Portaria GM nº 
3.176/08. 

 

Em relação a este tópico, a Sesdec apresentou o seguinte 
comentário:  

 

O Relatório Anual de Gestão (RAG) relativo ao exercício de 2009 
foi encaminhado em 10 de setembro de 2009 e aguarda análise e 
aprovação do Conselho Estadual de Saúde. 

O Relatório Anual de Gestão (RAG) relativo ao exercício de 2010 
está programado para aprovação do Conselho Estadual de Saúde 
dentro do prazo estipulado pelo Ministério da Saúde, através da 
Portaria GM nº 3.176/08. 

 

A resposta encaminhada pela Sesdec não atende à solicitação 
desta Corte de Contas, nem à Portaria GM/MS nº 325, de 21/02/08, 
em que a aprovação do Relatório de Gestão pelo Conselho de Saúde 
passou a ser um indicador nacionalmente pactuado, com meta de 
100% para a realização do mesmo.  

 

Regulamentado pela LF nº 8.142/90, o Relatório Anual de 
Gestão é a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da 
saúde nos municípios, estados, Distrito Federal e União. Além de 
comprovar a aplicação de recursos do SUS, os relatórios de gestão 
também apresentam os resultados alcançados com a execução da 
Programação Anual de Saúde. Eles orientam ainda a elaboração 
da nova programação anual e eventuais redirecionamentos que se 
façam necessários no plano de saúde. 

 

Para melhor ilustrar o fluxo dos relatórios de gestão, 
transcreveu-se o diagrama abaixo, extraído da Portaria MS/GM nº 
3.176/08: 
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A Sesdec não adotou providências para o cumprimento das 
determinações supra, conforme reporta o relatório da AGE, às fls. 
145 e 146 do presente processo. Sendo assim, quando da 
conclusão deste relatório será sugerida a reiteração da 
Determinação à Sesdec, para que adote as providências relativas 
aos itens b e c.  

 

DETERMINAÇÕES N
os

 15 e 22 

O cumprimento das determinações nos 15 e 22 compete à 
Subsecretaria de Controle Estadual (SUE), unidade da Secretaria 
Geral de Controle Externo (SGE) desta Corte, cuja atribuição, 
conferida pelo Ato Normativo TCE-RJ nº 80/05, alterado pelo Ato 
Normativo TCE-RJ nº 107/09, é de coordenar o trabalho das 
coordenadorias de contas e inspetorias gerais na realização de 
auditorias governamentais e no exame de processos, em órgãos e 
entidades estaduais, e proceder à revisão de suas instruções.  

Assim, com vistas à verificação do atendimento das supracitadas 
determinações, foi emitido o memorando CAD nº 18, de 05.04.11, 
dirigido àquela Subsecretaria, solicitando informações acerca das 
medidas adotadas em razão das determinações em relevo. Em 
resposta a SUE, por meio do memorando nº 40, de 08.04.11, prestou 
as seguintes informações: 

(...) que o Relatório de Inspeção realizada pela 2ª Inspetoria-
Geral de Controle da Administração Indireta – 2ª IGI no 
Rioprevidência (TCE-RJ nº 115.571-2/10) abordou parte da 
matéria aduzida na determinação nº 15; 
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(...) que está programada, no Plano Anual de Atividades de 
Auditoria Governamental/2011, a realização de Auditoria de 
Levantamento no Instituto Estadual do Ambiente – INEA, pela 1ª 
Inspetoria-Geral de Controle da Administração Indireta – 1ª IGI, 
tendo por objetivo conhecer a rotina e o controle dos processos 
administrativos sancionatórios, oriundos da fiscalização realizada 
pelo INEA, matéria esta aduzida na determinação nº 22.  

 

Em complemento, a SUE encaminhou, ainda, informações 
quanto às providências adotadas no âmbito da 2ª Coordenadoria 
de Contas (2ª CCT), no que concerne à análise dos processos de 
prestações de contas dos órgãos e entidades abrangidos pelas 
determinações nos 06 e 07. 

Desse modo, restam atendidas as determinações de nos 
15 e 22.  

 

Acolherei a Determinação proposta na instrução. 

 

Concluindo, o Corpo Instrutivo apresentou os seguintes números 

sobre as Determinações dirigidas às unidades da administração estadual: 

 

 05 (cinco) foram atendidas, correspondendo a 18,51% do 
total; 

 16 (dezesseis) não foram atendidas, correspondendo a 
59,25% do total; 

 04 (quatro) foram parcialmente atendidas, correspondendo a 
14,81% do total, e 

 02 (duas) terão acompanhamento em sede de auditoria 
governamental.  

 

Foi ainda ressaltado que tais números não coincidem com aqueles 

informados pela AGE (52% das Determinações implementadas, 41% em 

implementação e 7% não implementadas). 
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O ato de prestar contas, muito mais do que uma obrigação 

constitucional, um dever do gestor da coisa pública, é um instrumento de 

transparência. Assim, é fonte para o pleno exercício do controle. Também deve 

ser entendido como um direito daquele que gere bens e valores públicos – o 

direito subjetivo de obter um julgamento popular de sua administração. 

 

As Contas de Governo do Estado do Rio de Janeiro, referentes ao 

exercício de 2010, foram devidamente prestadas a esta Corte. 

 

Saliento que adotei a terminologia apresentada pelo Corpo Instrutivo 

– Contas de Governo, ao invés de Contas de Gestão, por ser a mais utilizada, 

nacionalmente, quando se trata do objeto analisado nestes autos. 

 

Inicialmente, há que se destacar aspectos relacionados ao 

panorama econômico do exercício de 2010. 

 

O ano de 2010 marcou o início da recuperação da economia 

mundial, tendo em vista a crise instalada na economia norte-americana.  

 

O Produto Interno Bruto brasileiro, ao contrário do apurado em 2009, 

retornou à trajetória de crescimento. Todos os setores da economia 

apresentaram taxa positiva de expansão. 

 

A economia fluminense também apresentou, em 2010, desempenho 

positivo, com expressiva expansão do nível geral de atividade. Houve pois um 

contexto favorável em termos de nível de atividade econômica e, 

consequentemente, de ampliação da base de arrecadação das receitas 

estaduais. 

6  RESUMO E CONCLUSÕES 
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Toda esta conjuntura tem reflexos na gestão pública do Estado. 

 

 
Após detido estudo das Contas em questão alguns aspectos devem 

ser destacados: 

 

 

1) Gestão Orçamentária 

 

Através da Lei Orçamentária para 2010 o Estado previu arrecadar 

receitas no valor de R$ 47,4 bilhões, fixando a despesa no mesmo montante. 

Este valor não contempla as receitas e despesas das estatais não dependentes 

(CEDAE e IO), entretanto, contém a movimentação intraorçamentária. 

 

Desconsiderando-se os valores intraorçamentários, a previsão da 

receita passa a ser de R$ 45,6 bilhões. 

 

Efetivamente, foram arrecadados R$ 48,8 bilhões, valor que superou 

a previsão orçamentária em R$ 3,2 bilhões, conforme abaixo: 

 

 

Tabela 31: Resultado da Arrecadação/2010 

                Em R$ 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO  

Receitas Previstas 
 45.620.685.223,00  

Receitas Arrecadadas  
 48.806.070.635,20  

SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO 
 3.185.385.412,20  

       Fonte: SIG 
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A arrecadação estadual também superou a estimativa do 

Demonstrativo das Metas Bimestrais de Arrecadação, assim: 

 

 

Tabela 203: Resultado da Arrecadação – com base nas metas bimestrais/2010 

Em R$ 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO  

Receitas Estimadas no Demonstrativo das Metas Bimestrais de Arrecadação 45.660.297.816 

Receitas Arrecadadas  48.806.070.635 

SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO 3.145.772.819 

Fonte: SIG e  DO de 04.02.2010 - Excluídas as Receitas Intraorçamentárias, I.O. e CEDAE 

 

 

Créditos adicionais retificaram as despesas fixadas, que passaram a 

perfazer a soma de R$ 55 bilhões. 

 

Tabela 24: Orçamento Final da Despesa/2010 

 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

(A) Orçamento Inicial 47.403.409.302,00 

(B) Alterações: 14.792.615.380,63 

Créditos Extraordinários 0,00 

 Créditos Suplementares 14.792.615.380,63 

Créditos Especiais 0,00 

(C) Anulações de Dotações 7.140.877.665,38 

(D) Cancelamentos de Dotações 12.478.698,77 

ORÇAMENTO FINAL APURADO (A+B-C-D) 55.042.668.318,48 

Fonte: SIG e Relatório da Contadoria Geral do Estado 
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Tais despesas adicionais tiveram as seguintes fontes de 

financiamento: 

 

 

Tabela 22: Suplementações ao Orçamento do Estado com 

indicação de autorização na LOA/2010 

Em R$   
 

ALTERAÇÕES 
FONTE DE 
RECURSOS 

Anulação 7.140.877.665,38 

Excesso 5.141.927.849,66 

Superávit 1.217.976.946,59 

Op. Crédito 210.967.875,00 

Transferências da União 784.975.490,00 

Transferências de Convênios 295.889.554,00 

Total das Alterações 14.792.615.380,63 

Fonte: SIAFEM e Demonstrativos de Créditos Adicionais e das Alterações do QDD (Volumes 6.1 a 6.6) 

 
 

Estas retificações foram autorizadas pela LOA. Foi verificada a 

devida existência de recursos para a abertura de tais créditos, com as 

seguintes exceções: 

 

a) crédito suplementar aberto pela Secretaria de Educação, com 

base no superávit financeiro do exercício anterior, sem que este tenha 

acontecido. Considerando que a unidade registrou uma economia 

orçamentária, que supera o crédito aberto, tal fato foi relevado; 

 

b) crédito suplementar aberto por diversas unidades, com base no 

excesso de arrecadação da fonte de recursos 00 (ordinários não vinculados), 

sem que este tenha acontecido. Considerando que houve cancelamento de 

despesas fixadas nesta fonte, em valor que supera os créditos sem recursos, 

tal fato foi relevado; 
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c) crédito suplementar aberto pelo Fundo Estadual de Saúde, com 

base no excesso de arrecadação da unidade, sem que este tenha acontecido. 

Considerando se tratar da fonte de recursos “convênio” e a prática adotada de 

se estabelecer, no termo firmado, a vinculação entre o empenhamento da 

despesa e o recebimento dos correspondentes recursos, tal fato foi relevado. 

 

Houve a realização de R$49 bilhões em despesas, resultando uma 

economia orçamentária de R$4 bilhões, como se demonstra: 

 

 

Tabela 47 : Economia Orçamentária/2010 

Em R$ 

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO 

Despesas autorizadas 53.015.059.908,32 

Despesas realizadas 49.028.269.397,36 

ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA 3.986.790.510,96 
Fonte:  SIG  

 

 

A execução de receitas e despesas de 2010 resultou, pois, em um 

déficit orçamentário de R$222 milhões, considerando as despesas 

empenhadas. Quando utilizada a despesa liquidada total, o resultado passa a 

ser superavitário em R$130 milhões. 
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Tabela 27: Resultados da Execução Orçamentária/2010 

  Valores em R$1,00 

Exercício de 2010 Total 

Receita Arrecadada     [a] 48.806.070.635,20 

Despesa Empenhada [b] 
49.028.269.397,36 

Despesa Liquidada [c] 
48.676.075.989,73 

Despesa Paga [d] 
46.527.596.895,21 

Resultado da Execução Orçamentária   Despesas Empenhadas [a-b] 
(222.198.762,16) 

Resultado da Execução Orçamentária  Despesas Liquidadas [a-c] 
129.994.645,47 

Restos a Pagar – Despesas não Pagas [b-d] 
2.500.672.502,15 

 

Fonte: Demonstrativo da Execução Orçamentária da Receita e da Despesa 

Nota: Os resultados acima não levam em consideração os recursos financeiros de 2009 que custearam 
despesas em 2010 (créditos adicionais abertos com base no superávit financeiro do exercício anterior). 
 

 

 

O Estado arrecadou em 2010 as seguintes receitas: 

 

Gráfico 49 : Receitas por categoria econômica/2010 

T R IB UT Á R IA

R $  29.086.555.271

59,6%

OUT R A S R EC EIT A S 

C OR R EN T ES

R $  2.361.858.489

4,8%

D EM A IS R EC EIT A S

R $  2.331.803.381

4,8%

P A T R IM ON IA L

R $  8.609.317.396

17,6%
T R A N SF ER ÊN C IA S 

C OR R EN T ES

R $  5.121.299.589

10,5%

OP ER A ÇÕES D E 

C R ÉD IT O

R $  1.295.236.509

2,7%

 

Fonte: SIG 
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Entre os anos de 2009 e 2010 houve um aumento na arrecadação 

total, em valores nominais, de R$8,2 bilhões, assim:  

 

Tabela 34: Receitas por categoria econômica – 2009/2010 

 

   em R$ 1,00 

CATEGORIA ECONÔMICA 
ARRECADAÇÃO 

2009 
(A) 

ARRECADAÇÃO 
2010 
(B) 

DIFERENÇA 
(C=B-A) 

RECEITAS CORRENTES 39.100.494.285 46.563.868.509 7.463.374.224 

Receita Tributária 24.884.732.091 29.086.555.271 4.201.823.180 

Receita de Contribuições 905.213.539 1.040.247.231 135.033.692 

Receita Patrimonial 6.778.109.176 8.609.317.396 1.831.208.220 

Receita Agropecuária 174.111 162.944 -11.167 

Receita Industrial 4.428.237 214.109 -4.214.128 

Receita de Serviços 313.421.329 344.213.481 30.792.152 

Transf. Correntes 4.598.378.975 5.121.299.589 522.920.614 

Outras Receitas Correntes 1.616.036.827 2.361.858.489 745.821.662 

        

RECEITAS DE CAPITAL 1.490.599.230 2.242.202.127 751.602.897 

Operações de Crédito 274.808.655 1.295.236.509  1.020.427.854 

Alienação de Bens 448.090.719 45.991.799  -402.098.920 

Amortização de Empréstimos 140.813.095 148.826.066  8.012.971 

Transf. De Capital 626.688.618 741.948.593  115.259.975 

Outras Receitas de Capital 198.143 10.199.160  10.001.017 

TOTAL 40.591.093.515    48.806.070.635    8.214.977.120  

Fonte: SIG    

 

Em termos reais, este aumento foi de 13,88%.  

 

As receitas que tiveram maior participação neste aumento foram a 

tributária, a patrimonial, as outras receitas correntes e as operações de crédito: 

 

. Tributária - a variação decorreu, basicamente, do incremento da 

arrecadação do ICMS (com o adicional do Fundo Estadual de Combate à 

Pobreza – 3,8 bilhões). Este incremento acompanhou a conjuntura econômica 

e também derivou de ações fiscais do Estado; 

 

. Patrimonial – tal aumento teve origem, sobretudo, nos 

recebimentos das participações governamentais do petróleo (variação de 

R$1,5 bilhão entre 2009 e 2010); 
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. Outras receitas correntes – a variação decorreu do aumento na 

arrecadação da dívida ativa e seus acessórios (multas e juros) – R$ 513 

milhões e do ingresso de R$400 milhões decorrentes de saques da conta “B”, 

compensados com a redução de outros itens; 

 
. Operações de crédito - foram impactadas pelo ingresso de recursos 

do BIRD (R$879 milhões), no âmbito do Programa de Desenvolvimento 

Econômico, Social e de Sustentabilidade Fiscal do Estado, e pelo 

financiamento das contrapartidas estaduais ao Programa de Aceleração de 

Crescimento – PAC ( R$ 303 milhões). 

 

Dentre as receitas arrecadadas em 2010 devem ser destacadas as 

seguintes: 

  

 ICMS - principal receita própria estadual, totalizando 

R$ 24,4 bilhões, com o adicional do ICMS destinado ao Fundo 

Estadual de Combate à Pobreza (R$ 2,3 bilhões), sendo equivalente 

a 49,9% de todas as receitas do Estado em 2010. Daquele total, R$ 

5,6 bilhões correspondem à cota-parte destinada aos Municípios; 

 

 da indenização pela extração de petróleo (royalties e 

participações especiais) – R$ 6,4 bilhões. Destes, R$ 294,5 milhões 

correspondem à cota-parte destinada aos Municípios.  Esta receita 

representou 13,1% da arrecadação total do Estado. 
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Passando para a execução das despesas estaduais, em 2010, os 

seguintes valores são observados: 

 

 

Gráfico 50: Despesas por categoria econômica/2010 

OUTRAS DESPESAS 

CORRENTES

R$ 28.585.408.566

58,7%

AMORTIZAÇÃO DA 

DÍVIDA

R$ 1.227.768.256

2,5%

PESSOAL E 

ENCARGOS

R$ 11.390.865.888

23,4%
JUROS E ENCARGOS 

DA DÍVIDA

R$ 2.334.210.622

4,8%

INVESTIMENTOS

R$ 5.022.230.629

10,3%

INVERSÕES 

FINANCEIRAS

R$ 115.592.028

0,2%

 

Fonte: SIG  

 

 

As principais funções de governo contempladas na execução 

orçamentária foram: 
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Gráfico 51: Despesas por função de governo/2010 

 

R$ 6.169.171.982

R$ 1.466.465.924

R$ 1.788.050.284

R$ 2.694.742.844

R$ 3.473.964.658

R$ 3.882.997.235

R$ 6.181.106.242

R$ 8.133.534.951

R$ 14.886.041.871

DEMAIS FUNÇÕES

URBANISMO

TRANSPORTE

JUDICIÁRIA

SAÚDE

SEGURANÇA PÚBLICA

EDUCAÇÃO

PREVIDÊNCIA SOCIAL

ENCARGOS ESPECIAIS

 

Fonte: SIG 

 

Acompanhando o comportamento das receitas, também houve 

expressivo aumento das despesas efetuadas em 2010, em relação àquelas de 

2009, assim: 

 

Tabela 53: Despesas Liquidadas por Categoria Econômica 2009/2010 

 

   em R$ 1,00 

CATEGORIA ECONÔMICA 
DESPESAS 

LIQUIDADAS 
2009   (A) 

DESPESAS 
LIQUIDADAS 

2010  (B) 

DIFERENÇA 
(C=B-A) 

DESPESAS CORRENTES 37.007.193.057 42.310.485.077 5.303.292.020 

Pessoal e Encargos Sociais 9.734.389.939 11.390.865.888 1.656.475.949 

Juros e Encargos da Dívida 2.293.140.484 2.334.210.622 41.070.138 

Outras Despesas Correntes 24.979.662.634 28.585.408.567 3.605.745.933 

        

DESPESAS DE CAPITAL 4.023.304.938 6.365.590.913 2.342.285.975 

Investimentos 2.674.946.451 5.022.230.629  2.347.284.178 

Inversões Financeiras 125.406.227 115.592.028  -9.814.199 

Amortização da Dívida 1.222.952.260 1.227.768.256  4.815.996 

TOTAL 41.030.497.995    48.676.075.990       7.645.577.995  

Fonte: SIG    
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Esta variação nominal de 18,6%, e real de 12,4%, teve origem no 

aumento das despesas com pessoal, com outras despesas correntes e com 

investimentos. Tais aumentos tiveram as seguintes origens: 

 

.  pessoal e encargos sociais – aumento em virtude, sobretudo, da 

concessão de reajustes salariais; 

 

. outras despesas correntes – incremento nas transferências aos 

Municípios, dado o aumento da arrecadação estadual; reajustes concedidos a 

inativos, como extensão dos reajustes dos ativos e aumento das despesas com 

outros serviços de terceiros; 

 

. investimentos – o aumento na arrecadação de impostos e royalties 

propiciou mais investimentos. Ainda em 2010 há que se ressaltar o ingresso 

dos recursos do PAC, também contribuindo para o aumento dos investimentos 

estaduais. 

 

2) Gestão Patrimonial 

 

O Estado apresentou, ao fim de 2010, um passivo real a descoberto 

de R$ 94,8 bilhões, como demonstrado na tabela adiante: 

 

 

Tabela 77: Composição do patrimônio público/2010 

 

DESCRIÇÃO 
VALOR (R$ 

1,00) 

ATIVO REAL (a=b+c)     99.134.570.440  

     Ativo Financeiro (b)       6.452.267.844  

     Ativo Permanente (c)     92.682.302.596  

PASSIVO REAL (d=e+f)  193.952.351.345  

     Passivo Financeiro (e) 4.206.000.662 

     Passivo Permanente (f) 189.746.350.683 

PASSIVO REAL A DESCOBERTO (g=d-
a) 

    94.817.780.905 
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Fonte: Balanço Patrimonial do Estado – 2010. 

 

 

O maior ativo estadual corresponde à previsão de recebíveis de 

royalties do petróleo, no valor de R$51,2 bilhões, de responsabilidade do 

RIOPREVIDÊNCIA. O maior passivo também pertence à unidade e 

corresponde às provisões matemáticas previdenciárias de R$110,6 bilhões. 

 

Naquele resultado está contido o resultado previdenciário obtido pelo 

RIOPREVIDÊNCIA – passivo real a descoberto de R$ 52,3 bilhões, ou seja, 

55,1% de todo o saldo estadual.  

 

Ainda dentre os itens patrimoniais cabe destacar o endividamento 

público. A evolução da Dívida Pública é demonstrada na tabela a seguir: 

 

 

Tabela 121: Total da dívida estadual – 2009/2010 
 

                    Valores em R$1,00 

Componentes 

Saldo em Saldo em Var. nom. % 

31.12.09 31.12.10  10/09 

DÍVIDA PÚBLICA 57.767.300.821 62.029.414.683 7,38% 

I – Flutuante 6.176.103.578 4.206.000.662 -31,90% 

II - Fundada  51.591.197.243 57.823.414.021 12,08% 

Interna 50.269.862.278 55.825.744.968 11,05% 

Externa 1.321.334.965 1.997.669.053 51,19% 

OUTROS 16.376.771.252 18.541.392.446 13,22% 

III - Outras Obrigações 15.183.351.292 14.416.377.924 -5,05% 

IV - Regime Especial – Precatórios - 3.781.728.504 0,00% 

V - Precatórios e Sentenças Judiciais 1.193.419.960 343.286.018 -71,24% 

TOTAL DA DÍVIDA PÚBLICA 74.144.072.073 80.570.807.129 8,67% 
 

Fonte: Balanço Patrimonial e Demonstrativos da Dívida. 
 

 

Entre 2009 e 2010 o estoque da dívida pública do Estado sofreu 

uma variação positiva de 8,67%. 
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Para esse resultado foram determinantes:  

 

. a elevação da dívida Fundada Interna (11,05%) – pela contratação 

de novas operações de crédito e pela atualização dos saldos devedores dos 

contratos do Estado; 

 

. a queda de 31,90% na dívida flutuante – pela redução dos valores 

referentes às sentenças judiciais, em virtude de tal quantia ter sido transferida 

para o passivo permanente, em face do Regime Especial dos precatórios, que, 

dentre outras medidas, criou a possibilidade de pagamentos em até 15 anos; 

 

. a elevação de 13,22% dos outros componentes – em face, 

sobretudo, do registro das obrigações decorrentes do Regime Especial dos 

precatórios no longo prazo. 

 

 

3) Limites Constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e de 

outras legislações 

 

 

As análises das Contas demonstram que o Poder Executivo atendeu 

aos parâmetros previstos nas Constituições Federal e Estadual e em outras 

legislações, bem como cumpriu os limites fixados na Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Apresenta-se assim um resumo de tais 

aferições: 
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QUADROS RESUMO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 
 

 
a) CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

LIMITE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL LIMITE FIXADO VALOR ALCANÇADO 

 
Gastos com Pessoal do 

Poder Executivo 

artigo 169 da Constituição Federal   

inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF 
(Limite de Alerta) 

no máximo 44,11% da 
Receita Corrente 

Líquida 

 
 

26,83% da Receita 

Corrente Líquida § único do artigo 22 da LRF  
(Limite Prudencial) 

no máximo 46,55% da 
Receita Corrente 

Líquida 

alínea “c”, inciso II, artigo 20 da LRF 
(Limite Legal) 

no máximo 49% da 
Receita Corrente 

Líquida 

FUNDEB 

Inciso XII do artigo 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias 

no mínimo 60% dos 
recursos do  FUNDEB 

no pagamento de 
profissionais da 

educação básica em 
efetivo exercício do 

magistério 

89,93% dos recursos 

recebidos do FUNDEB 
foram utilizados no 

pagamento dos 
profissionais  do 

magistério da 
educação básica em 

efetivo exercício 

artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07 

§ 2º do artigo 21 da Lei Federal nº 
11.494/2007 

Aplicação anual de, no 
mínimo, 95% dos 

recursos do Fundo 

Foram aplicados 
98,68% dos referidos 

recursos 

Gastos com Ensino 
artigo 212 da Constituição Federal no mínimo 25% da 

Receita de Impostos 

25,17% da Receita de 

Impostos 

 
Gastos com Saúde 

§4º c/c inciso II do artigo 77 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias 

no mínimo 12,00% das 
Receitas de Impostos  

referidas no artigo 77 do 
ADCT 

12,13% das Receitas 

de Impostos referidas 
no artigo 77 do ADCT 
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b) CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 

 

 
 

LIMITE 
FUNDAMENTAÇÃO  

LEGAL 
%  

MÍNIMO DE RECURSOS A SEREM 
DESTINADOS 

% DAS DESPESAS 
LIQUIDADAS FRENTE 

AOS RECURSOS 
MÍNIMOS 

FECAM 
artigo 263 da Constituição do 
Estado  

5% da compensação financeira a 
que se refere o § 1º, do artigo 20, da 

Constituição Federal 
6,07% 

 

LIMITE 
FUNDAMENTAÇÃO  

LEGAL 
REPASSE MÍNIMO 

 
DESPESAS LIQUIDADAS 

 

FAPERJ 
artigo 332 da Constituição Estadual - 
Emenda Constitucional  Estadual nº 
32/03 (*) 

 

R$ 282 milhões 

 

R$ 302 milhões 

Nota: (*) Destinação à FAPERJ de 2% da receita tributária do Estado, deduzidas as transferências e vinculações 
constitucionais e legais  

 
 

LIMITE 
 

FUNDAMENTAÇÃO  
LEGAL 

LIMITE FIXADO VALOR ALCANÇADO 

FAPERJ 

artigo 5º da Lei Complementar Estadual 
nº 102/02 

no máximo 5% do 
total das receitas da  
FAPERJ devem ser 

empregadas em 
despesas 

administrativas 

3,5% 

 
  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

RECEITA À CONTA DO 
FECP 

 

 
DESPESA 

EMPENHADA/ 
LIQUIDADA 

 

 

FECP 

artigo 221 da Constituição Estadual  

R$ 2,3 bilhões 

 

R$ 2,3 bilhões Leis Estaduais nºs 

4.056/02 e 4.086/03 

 
  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

APLICAÇÕES MÁXIMAS 
(R$ mil) (*) 

 
DESPESA 

EMPENHADA 
(R$ mil) 

FECP § 4º do artigo 3º da Lei Estadual nº 4.056/02  20% dos recursos do FECP 
em pessoal 

18,45% 

 

 
LIMITE 

 
FUNDAMENTAÇÃO  

LEGAL 
LIMITE FIXADO VALOR ALCANÇADO 

FEHIS 
§ 3º do artigo 3º da Lei Estadual 

nº 4.056/02 
no mínimo 10% dos 
recursos do FECP 10,18% 
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3) LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) 
 

 
 

LIMITE 
 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

META  
 

RESULTADO 
ALCANÇADO 

 

 
Metas Bimestrais de 

Arrecadação 

artigo 13 da LRF  
 

R$ 45,7 bilhões 

 
 

R$ 48,8 bilhões 
Metas da Distribuição Bimestral da 
Receita – expediente publicado no 
D.O. de 04/02/2010 

Resultado Nominal 

(*)  

§1º, artigo 4º da LRF Aumento de 
endividamento de 

R$ 3,2 bilhões 
(valores correntes) 

 

Aumento de 
endividamento de 

R$ 6,6 bilhões 
(valores correntes) 

Lei Estadual nº 5.497/09 - Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – Anexo 
de Metas Fiscais 

 
Resultado Primário 

(*)  

§1º, artigo 4º da LRF  
R$ 1,42 bilhão 

(valores correntes) 
 

 
R$ 1,41 bilhão 

(valores correntes) 
 

Lei Estadual nº 5.632/10 - Lei de 
Orçamento Anual 

 

Nota: (*) Os parâmetros macroeconômicos utilizados nas definições das metas fiscais não se comportaram como 
o esperado. Dada a imprevisibilidade de tais fatos e a não possibilidade de controle sobre eles, o não 
cumprimento das metas de Resultado Nominal e Primário foi relevado. 

 

 
 

LIMITE 
 

FUNDAMENTAÇÃO  
LEGAL 

 
LIMITE 
FIXADO 

 
VALOR 

ALCANÇADO 

 
 

Dívida Consolidada Líquida 

artigo 30 da LRF  
200% da Receita 
Corrente Líquida 

 
156,23% da Receita 

Corrente Líquida 
artigos 3º e 4º da Resolução nº 
40/2001 do Senado Federal 

 
Operações de Crédito 

inciso III, §1º do artigo 32 da LRF  
16% da Receita 
Corrente Líquida 

 
3,75% da Receita 
Corrente Líquida inciso I, artigo 7º da Resolução nº 

43/2001 do Senado Federal 

 
Garantias e Contragarantias 

artigo 40 da LRF  
22% da Receita 
Corrente Líquida 

 
5,76% da Receita 
Corrente Líquida artigo 9º da Resolução nº 43/2001 do 

Senado Federal 

 

 
 

LIMITE 
 

FUNDAMENTAÇÃO  
LEGAL 

 
DISPONIBILIDADE 

LÍIQUIDA DE 
CAIXA 

 
OBRIGAÇÕES DE 

DESPESAS 
CONTRAÍDAS NOS 

DOIS ÚLTIMOS 
QUADRIMESTRES 

DE 2010 

 
SUFICIÊNCIA DE 

CAIXA 

Restos a Pagar artigo 42 da LRF R$ 598 milhões R$ 230 milhões R$ 368 milhões 

 

 
 

LIMITE 
 

FUNDAMENTAÇÃO  
LEGAL 

 
VEDAÇÕES 

 
APLICAÇÕES 

 

Alienação de 
Ativos 

 

artigo 44 da LRF 

Aplicação em despesa corrente, salvo 
se destinada por lei aos regimes de 
previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos 

Todo o valor recebido 
(R$ 46 milhões) foi aplicado em 

despesas de capital – investimentos 
e despesas do RIOPREVIDÊNCIA. 
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4) LEIS FEDERAIS Nº

S
 7.990/89 E 10.195/01 

 

 
 

LIMITE 
 

FUNDAMENTAÇÃO  
LEGAL 

 
VEDAÇÕES 

 
APLICAÇÕES 

 
 
 
 

Royalties 

 
 
 
artigo 8º da Lei Federal 
nº 7.990/89 e Lei 
Federal nº 10.195/01 

 
 
Pagamento de despesas do quadro 
permanente de pessoal e dívidas do 
ente, excetuando-se aquelas com a 
União. Tais recursos podem ser 
aplicados na capitalização dos 
fundos de previdência. 

Não há indícios da utilização nos 
itens vedados. Houve aplicações 

com ressarcimento à União, 
pagamentos de dívida junto ao 
Banco do Brasil, cota-parte dos 

Municípios, PASEP, despesas com 
FECAM (desdobradas também não 

se verifica a aplicação em item 
vedado),  capitalização do 

RIOPREVIDÊNCIA, entre outras 
que não estão vedadas pela 

legislação pertinente. 

 

 

 

 

Destaco que as conclusões obtidas representam, na verdade, parte 

da gestão pública Estadual, cuja caracterização total só pode se dar pelo 

conhecimento de todas as demais decisões que esta Corte já tomou ou venha 

a tomar sobre a mesma. 
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CONSIDERANDO que, nos termos da legislação em vigor, o 

Tribunal de Contas, conforme o artigo 75 da Constituição Federal, combinado 

com o artigo 122 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, é responsável 

pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

do Estado; 

 

CONSIDERANDO que, com fulcro no artigo 123, da Constituição do 

Estado do Rio de Janeiro, combinado com o artigo 36 da Lei Complementar nº 

63/90, é de competência desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as 

contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e sugerir as medidas 

convenientes para a final apreciação da Assembléia Legislativa; 

 

CONSIDERANDO que as Contas de Gestão do Chefe do Poder 

Executivo do Estado do Rio de Janeiro, constituídas dos respectivos Balanços 

Gerais e das demonstrações técnicas de natureza contábil e extracontábil, 

foram elaboradas com observância das disposições legais e normativas 

pertinentes e prestadas dentro do prazo constitucional; 

 

CONSIDERANDO o Relatório apresentado pela Auditoria Geral do 

Estado, Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo; 

 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, em 09.08.2007, 

ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade  

nº 2238, por unanimidade, deferiu a medida cautelar requerida na ação, 

suspendendo a eficácia do artigo 56 da Lei Complementar  

nº 101/2000;  

7  PROJETO DE PARECER PRÉVIO 
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CONSIDERANDO que, em face da decisão do Supremo Tribunal 

Federal, foram aqui analisadas as Contas do Chefe do Poder Executivo, 

deixando as Contas dos Chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário e do 

Ministério Público para apreciação nas respectivas Prestações de Contas de 

Ordenadores de Despesas;  

 

CONSIDERANDO a detalhada análise realizada pelo Corpo 

Instrutivo deste Tribunal que, em sua conclusão, opina pela emissão de 

Parecer Prévio Favorável, com Ressalvas, Determinações e 

Recomendações à aprovação das Contas do Chefe do Poder Executivo; 

  

CONSIDERANDO o parecer exarado pelo Ministério Público junto 

ao Tribunal de Contas, representado pelo Procurador-Geral Horacio Machado 

Medeiros; 

 

CONSIDERANDO o minucioso e percuciente exame a que procedeu 

minha Assessoria Técnica;  

 

CONSIDERANDO que o parecer deve refletir a análise técnica das 

Contas examinadas, ficando o julgamento das mesmas sujeito à Assembléia 

Legislativa; 

 

CONSIDERANDO que o Estado efetuou aplicações na manutenção 

e desenvolvimento do ensino equivalentes a 25,17% da sua receita de 

impostos, percentual este superior ao mínimo estabelecido no artigo 212 da 

Constituição Federal, que é de 25% daquela receita; 
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CONSIDERANDO que foi aplicado na remuneração dos 

profissionais do magistério da educação básica o equivalente a 89,93% dos 

recursos anuais totais do FUNDEB, percentual este superior ao mínimo 

estabelecido no inciso XII do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, que é de 60% dos recursos referidos; 

 

CONSIDERANDO que o Poder Executivo do Estado efetuou gastos 

com pessoal equivalentes a 26,83% de sua Receita Corrente Líquida, 

percentual este inferior ao gasto máximo estabelecido na alínea “c” do inciso II 

do artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF (49% daquela base); 

 

CONSIDERANDO que foi gasto nas ações e serviços públicos de 

saúde o equivalente a 12,13% dos impostos citados no inciso II do artigo 77 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, conforme § 4º do mesmo 

artigo, quando o mínimo a ser aplicado seria de 12,00% daqueles;  

 

CONSIDERANDO que a Dívida Consolidada Líquida do Estado em 

31.12.10 (excluída a dívida do sistema previdenciário, conforme preconizado 

na Portaria nº 462/2009 da Secretaria do Tesouro Nacional) encontra-se em 

conformidade com as disposições da Resolução nº 40/01 do Senado Federal; 

 

CONSIDERANDO que foram observados os limites referentes a 

Operações de Crédito e concessão de Garantias e Contragarantias, consoante 

Resolução nº 43/01 do Senado Federal; 
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CONSIDERANDO que o Poder Executivo atendeu ao limite 

estabelecido no artigo 263 da Constituição Estadual, pertinente aos valores 

relativos ao Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento 

Urbano– FECAM, em face do pagamento de despesas equivalentes a R$ 314 

milhões, quando a receita mínima a ser destinada ao mesmo, proveniente da 

compensação financeira a que se refere o §1º do artigo 20 da Constituição 

Federal, era de R$ 306 milhões; 

 

CONSIDERANDO que o Poder Executivo atendeu ao limite 

estabelecido na Constituição Estadual, haja vista terem sido repassados à 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro – FAPERJ recursos superiores ao limite estabelecido no artigo 332 da 

citada Constituição; 

 

CONSIDERANDO que o Poder Executivo atendeu ao disposto na Lei 

Estadual nº 4.056/2002 e alterações e ao Decreto Estadual  

nº 33.123/03, em face dos mandamentos do artigo 221 da Constituição Estadual, 

haja vista terem sido destinados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza 

(FECP) os recursos previstos na citada legislação; 

 

CONSIDERANDO que, nos termos da legislação em vigor, ficam 

ressalvadas de prévia quitação as responsabilidades de ordenadores e 

ratificadores de despesas, bem como de pessoas que arrecadaram e geriram 

dinheiro, valores e bens estaduais, ou pelos quais seja o Estado responsável, 

cujos processos pendem de exame por esta Corte de Contas; 

 

CONSIDERANDO, finalmente, que as falhas, impropriedades ou 

omissões verificadas nesta Prestação de Contas se encontram apontadas neste 

Relatório, sendo então propostas as devidas Ressalvas, Determinações e 

Recomendação;  
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VOTO: 

 

 

PELA EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação 

pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro das Contas do Chefe 

do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, Excelentíssimo Senhor 

Governador Sérgio Cabral, referentes ao exercício de 2010, com as 

RESSALVAS, DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÃO a seguir indicadas:  
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RESSALVAS COM DETERMINAÇÕES: 
 
 

1) Instrumentos de Planejamento e Controle Governamental (item 2.1.1) 
 

RESSALVA I - INCONSISTÊNCIAS NA ABERTURA DE 
CRÉDITOS ADICIONAIS  

Igualmente ao ocorrido nas Leis Orçamentárias de exercícios 
pretéritos, a Lei Estadual nº 5.632, de 04 de janeiro de 2010 – Lei do Orçamento 
Anual para 2010 – mantém dispositivos que tornam ilimitados os montantes dos 
créditos suplementares passíveis de abertura, contrariando o disposto no artigo 
165, §8º, e artigo 167, VII, ambos da Constituição Federal/88. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 1  

À SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Suprimir, quando da elaboração dos próximos projetos de Lei do 
Orçamento, incluindo o do exercício de 2012, dispositivos contrários às 
disposições do artigo 165, §8º, e do artigo 167, inciso VII, ambos da Constituição 
Federal/88, tal como o disposto no artigo 6º da Lei Orçamentária Anual para 2010. 

 

RESSALVA II - ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR 
SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO PATRIMONIAL DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR EM UNIDADE GESTORA QUE APRESENTOU 
DEFICIT FINANCEIRO  

Abertura de créditos adicionais por superavit financeiro na unidade 
gestora 180100 – Secretaria de Estado de Educação, cujo balanço patrimonial, ao 
final do exercício de 2009, não indicava superávit financeiro na fonte de recursos 
12 para a abertura de tais créditos. Irregularidade relevada em face do não 
comprometimento do resultado orçamentário da unidade (economia 
orçamentária). 

 

DETERMINAÇÃO Nº 2 

À SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

Realizar a abertura de créditos adicionais, tendo como fonte de 
recursos o superavit financeiro do exercício anterior, quando efetivamente 
existirem recursos disponíveis suficientes para tanto, com base na diferença entre 
o ativo e o passivo financeiro, apurada no balanço patrimonial de cada entidade 
requisitante, considerando, quando for o caso, as vinculações de recursos. 
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2) Receitas Orçamentárias e Resultado da Arrecadação (item 2.1.2.1) 
 

RESSALVA III – NÃO REGISTRO DA RECEITA DECORRENTE 
DA COMPENSAÇÃO E DA ANISTIA CONCEDIDAS PELA LEI ESTADUAL 
nº 5.647/2010 

Foi constatado que cerca de R$900 milhões, referentes à divida ativa 
anistiada e compensada com precatórios (Lei Estadual nº 5.647/2010), não 
foram registrados na respectiva rubrica de receita, refletindo na base de cálculo 
dos repasses constitucionais da arrecadação tributária estadual aos 
municípios, descumprindo o preceituado no artigo 158, incisos III e IV, da 
Constituição Federal/88. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 3 

À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

Estabelecer, por intermédio da Contadoria Geral do Estado, rotina 
contábil para o registro das compensações e transações efetuadas nos termos 
dos artigos 170 e 171 do Código Tributário Nacional, bem como para todos os 
benefícios fiscais que resultem em renúncia de receitas, na forma prevista no 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 3ª edição, aprovado pela 
Portaria STN nº 664/10. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 4 

À PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E SECRETARIA DE 
ESTADO DE FAZENDA 

Registrar a receita da dívida ativa pelo seu valor bruto, deduzindo os 
valores anistiados ou compensados em conta redutora de receita (código 
490000000), conforme preceitua o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público – 3ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 664/10. 
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3) Gestão Patrimonial (item 2.3) e Precatórios (item 3.1.4) 
 

RESSALVA IV - INCONSISTÊNCIAS APURADAS NO BALANÇO 
PATRIMONIAL  

Na análise do balanço patrimonial, foram apuradas impropriedades 
que comprometeram a precisa mensuração, avaliação e evidenciação dos 
elementos que integram o patrimônio público e, por conseguinte, o saldo de 
2010, acarretando subavaliação dos bens imóveis, superavaliação da dívida 
ativa, subavaliação das outorgas de concessões, subavaliação das sentenças 
judiciais e superavaliação dos precatórios.   

 

DETERMINAÇÃO Nº 5 

À SUPERINDENTÊNCIA CENTRAL DE RECURSOS, LOGÍSTICA E 
DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO 

Proceder à reavaliação de cada registro que compõe o saldo da 
conta bens imóveis, realizando os ajustes necessários a fim de que os saldos 
retratem, com fidedignidade, a real situação patrimonial do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 6 

À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PROCURADORIA 
DA DIVIDA ATIVA 

Proceder à conciliação dos valores da dívida ativa efetivamente 
arrecadados com os registrados nas respectivas contas contábeis de 
arrecadação, de modo a demonstrar as diferenças entre as informações 
contábeis e as apresentadas pela Procuradoria da Dívida Ativa. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 7 

AO RIOPREVIDÊNCIA 

Efetuar os registros da atualização da dívida ativa mensalmente, e 
na média percentual apurada, com base nos três exercícios imediatamente 
anteriores, conforme previsto na Portaria CGE nº 103, de 02.02.05, que aprova 
o Manual de Procedimentos Contábeis da Dívida Ativa do Estado do Rio de 
Janeiro. 
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DETERMINAÇÃO Nº 8 

À CONTADORIA GERAL DO ESTADO  

Estabelecer rotina contábil para o registro da compensação de 
créditos oriundos do regime de compensação de precatórios com dívida ativa. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 9 

À PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Encaminhar, periodicamente, ao Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro (artigo 7º da Portaria Conjunta SECC/PGE nº 32/2010) a 
relação de créditos arrecadados em função do regime de compensação de 
precatórios com dívida ativa, com vistas à baixa nos respectivos registros 
contábeis, segregando os valores oriundos de dívida ativa tributária dos 
demais, apontando também as respectivas rubricas, alíneas e subalíneas da 
receita. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 10 

À DIVISÃO DE PRECATÓRIOS DO TJ-RJ 

Registrar a baixa dos precatórios compensados com valores da 
dívida ativa, na quantia total de R$395.413.401 (exercício de 2010), bem como 
registrar as operações realizadas nos exercícios subsequentes, tomando por 
base os relatórios encaminhados pela Procuradoria Geral do Estado (artigo 97, 
§4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c artigo 7º da 
Portaria Conjunta SECC/PGE nº 32/10), a fim de que o saldo da conta 
precatórios retrate com fidedignidade a real situação patrimonial do Estado. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 11 

À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

Efetuar os registros contábeis relativos aos direitos a receber das 
outorgas de concessões do Metrô – Opportrans e suas respectivas baixas, bem 
como evidenciar, por meio de demonstrativo próprio, a composição dos saldos, 
de acordo com os correspondentes contratos e seus termos aditivos, a fim de 
que os saldos retratem com fidedignidade a real situação patrimonial do 
Estado. 
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DETERMINAÇÃO Nº 12 

À CONTADORIA GERAL DO ESTADO 

Efetivar as medidas para implementação, no exercício de 2011, das 
rotinas e procedimentos contábeis com vistas ao registro da atualização dos 
valores das obrigações relativas a precatórios e sentenças judiciais relativas às 
Unidades Gestoras abaixo relacionadas, para que os saldos registrados 
passem a retratar, com fidedignidade, a real situação patrimonial do Estado: 

 

Unidade Gestora Sigla Unidade Gestora Sigla 

44100 DER 244100 FEEMA 

123100 IPERJ 244300 SERLA 

123400 RIOPREV 254100 FSC 

123401 RP - ALERJ 260400 PCERJ 

123402 RP - TCE 261100 PMERJ 

123403 RP - TJ 293100 IASERJ 

123404 RP - EXEC 296100 FES 

123410 RP - MP 324200 F. LEÃO XIII 

124100 FESP 370100 EGE - SARE 

134100 FIPERJ 370200 EGE - SEFAZ 

144100 FENORTE 404100 Faperj 

154100 FUNARJ 404310 AC UERJ 

160100 SEDEC 404400 FAETEC 

220100 SEDEIS 404500 UENF 

223200 JUCERJA 424100 FIA 

243200 INEA 437100 TURISRIO 

 
 

RESSALVA  V_ - EXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS E NÃO 
TRANSFERIDOS AO RIOPREVIDÊNCIA  

Da análise dos registros contábeis quanto às obrigações a repassar 
ao Rioprevidência, verificaram-se as seguintes impropriedades: 

 

 Existência de saldo na conta contábil 2.1.1.1.1.03.02 – RPPS – 
servidores ativos, no total de R$2.958.075, relativo às contribuições 
de servidores ativos nos exercícios anteriores não repassadas ao 
Rioprevidência até 25.04.11;  
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 Não houve a regularização do repasse das consignações relativas 
a exercícios anteriores a 2005. Tal situação é corroborada pela 
manutenção do montante de R$42.014.484,14, registrado na conta 
IASERJ – Servidores, demonstrando o saldo existente em 
08.04.11; 

 Existência de saldo na conta contábil 1.1.2.1.3.01.00 – repasses 
previdenciários – ativo civil e ativo militar–, no total de 
R$9.254.080,00, relativo às contribuições patronais não 
repassadas ao Rioprevidência até 25.04.11.  

 

DETERMINAÇÃO Nº 13 

À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

Providenciar para que os órgãos e entidades a seguir regularizem o 
repasse das contribuições patronais devidas ao Rioprevidência, conforme 
registro na conta contábil 1.1.2.1.3.01.00 – repasses previdenciários – ativo 
civil e ativo militar. 

Valores em R$1,00 

UNIDADE GESTORA 
Exercício de 
Competência 

Valor 

12010 - Secretaria de Estado de Planejamento 2010 16.112 

30100 - Tribunal de Justiça 2010 1.207.942 

45200 - Empresa de Obras Publicas do ERJ – EMOP 2009 6.331 

45200 - Empresa de Obras Publicas do ERJ – EMOP 2010 7.858 

90100 - Procuradoria Geral do Estado 2010 7.275 

100100 - Ministério Público  2008 2.197.599 

124100 -  Fund. Centro Est. Estat, Pesq e Form. Servidor Público 2010 122.772 

150100 - Secretaria de Estado de Cultura - SEC  2007 21.670 

150100 - Secretaria de Estado de Cultura - SEC  2008 115.328 

154100 - Fund. Anita Mantuano de Artes do ERJ -  FUNARJ 2009 162.977 

154100 - Fund. Anita Mantuano de Artes do ERJ -  FUNARJ 2010 242.038 

154400 - Fund Museu de Imagem e do Som 2009 3.682 

154400 - Fund Museu de Imagem e do Som 2010 167 

160100 – Secretaria de Estado da Defesa Civil 2010 1.490 

170100 - Secretaria de Estado de Esporte 2010 334 

180100 - Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC 2008 22.233 

180100 - Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC 2009 3.389.093 

210600 - Subsecretaria Militar da Casa Civil 2008 54 

210700 - Depto. Geral de Ações Sócio-Educativas – DEGASE 2008 300.000 

243200 - Instituto Estadual do Ambiente 2009 60.381 

243200 - Instituto Estadual do Ambiente 2010 3.330 

260100 – Secretaria de Estado de Segurança 2010 134.049 

261100 - Polícia Militar do ERJ 2004 354.239 

261100 - Polícia Militar do ERJ 2005 137.204 
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UNIDADE GESTORA 
Exercício de 
Competência 

Valor 

261100 - Polícia Militar do ERJ 2010 554.155 

320100 - Sec. Est. de Assist. Social e Direitos Humanos 2008 36.911 

403200 – Centro de Tecnol. de Inf. Comum ERJ – PRODERJ 2010 34.132,60 

404600 - Fund. Centro de Ciências e Educ. Sup. Dist. ERJ – CECIERJ 2009 17.765 

404600 - Fund. Centro de Ciências e Educ. Sup. Dist. ERJ – CECIERJ 2010 96.958 

Total 9.254.080 
Fonte: Siafem – posição 25/04/11 

 
 

DETERMINAÇÃO Nº 14 

À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

Providenciar para que os órgãos e entidades a seguir relacionados 
procedam à regularização dos repasses das contribuições previdenciárias 
retidas dos servidores ativos, referentes a exercícios pretéritos, no total de 
R$2.958.075,00, devidas ao Rioprevidência, conforme registro na conta 
contábil 2.1.1.1.1.03.02 – RPPS – Servidores Ativos. 

Valores em 
R$1,00 

UNIDADE GESTORA 
Exercício de 
Competência 

Valor R$ 

20100 - Tribunal de Contas 2010 8.111 

50100 - Sec. de Estado de Defesa do Consumidor 2005 4.046 

90100 -  Procuradoria Geral do Estado 2010 866 

150100 – Sec. de Estado de  Planejamento e Gestão 2009 132 

150100 – Sec. de Estado de  Planejamento e Gestão 2010 442 

154200 - Fund. Casa França-Brasil 2010 231 

160100 – Sec. de Estado de Defesa Civil 2009 11.009 

170100 – Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 2010 998 

210700 - Depto. Geral de Ações Sócio-Educativas - DEGASE 2008 7.294 

240100 – Secretaria de Estado do Ambiente 2010 841 

254100 – Fundação Santa Cabrini 2007 34.469 

260400 - Polícia Civil do ERJ 2010 30.000 

261100 – Polícia Militar do ERJ 2009 38.521 

261100 – Polícia Militar do ERJ 2010 1.328.586 

280100 - Sec. de  Est. de Justiça Defesa do Consumidor 2006 45.449 

370200 – Encargos Sociais do Estado 2004 181 

370200 – Encargos Sociais do Estado 2010 1.395.195 

404400 – Fund. Apoio a Escola Técnica do ERJ 2009 42.410 

404600 – Fund. Centro de Ciências e Educ. Sup.Dist. ERJ 2009 7.246 

424100 – Fundação para Infância e Adolescência 2010 2.047 

Total 2.958.075 

Fonte: Siafem 
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DETERMINAÇÃO Nº 15 

AO RIOPREVIDÊNCIA 

Regularizar o repasse a terceiros dos valores retidos concernentes a 
exercícios anteriores, a título de consignações, em especial as obrigações 
ainda registradas na Contabilidade do Estado em relação ao IASERJ. 

 

 

4) RIOPREVIDÊNCIA (item 2.4.2)  
 

RESSALVA VI – DESEQUILÍBRIO ATUARIAL DO 
RIOPREVIDÊNCIA 

Verificou-se resultado previdenciário deficitário, no exercício de 
2010, de R$55.157 bilhões, bem como deficit técnico atuarial de R$46.667 
bilhões, sem que tenha sido instituído plano de amortização, evidenciando o 
não cumprimento, pelo Estado, do artigo 69 da Lei Complementar nº 101/00 - 
LRF c/c artigo 40 da Constituição Federal/88. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 16 

À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E À SECRETARIA DE 
ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

a) Elaborar plano de amortização, nos termos da Portaria MPS 
nº 403/08 (especialmente seus artigos 18 e 19), visando ao equacionamento do 
passivo atuarial a descoberto do Rioprevidência, apontado no Demonstrativo 
de Resultados da Avaliação Atuarial referente a 2010; 

b) Encaminhar a esta Corte, juntamente com a documentação que 
constituirá as Contas de Governo referentes ao exercício de 2011, relatório 
descrevendo o plano de amortização em que conste, no mínimo, o cronograma 
físico-financeiro com as respectivas metas mensuráveis no tempo e a 
referência às dotações autorizadas para sua execução nas peças 
orçamentárias. 
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5) Despesas com Pessoal (item 3.2)  
 

RESSALVA VII – NÃO INCLUSÃO DA TOTALIDADE DAS 
DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO 

Verificou-se, por meio da planilha eletrônica encaminhada em 
atendimento ao artigo 4º, inciso XIII, da Deliberação TCE-RJ nº 248/08, que várias 
unidades gestoras possuem contratações de terceirização de mão-de-obra, cujos 
valores não foram registrados na rubrica outras despesas de pessoal decorrentes 
de contratos de terceirização, contrariando o disposto no artigo 18, §1º, da Lei 
Complementar Nº 101/00 - LRF. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 17 

À SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Proceder ao levantamento dos órgãos/entidades que possuem 
contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de 
servidores e empregados públicos, cujos valores não se encontram registrados 
no grupo de despesa com pessoal, para subsidiar a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual, incluindo as dotações na natureza de despesa própria 
(319034 – outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de 
terceirização). 

DETERMINAÇÃO Nº 18 

À CONTADORIA GERAL DO ESTADO 

Orientar as unidades gestoras para que passem a registrar na 
rubrica 319034 – outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de 
terceirização, as despesas oriundas de tais contratos, de modo a refletir com 
fidedignidade o montante das despesas com pessoal. 

RESSALVA VIII– NÃO ENCAMINHAMENTO DE 
DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO TÉRMINO DE MANDATO 

Não foi apresentada a relação das leis ou atos que tenham provocado 
aumento da despesa com pessoal, das despesas realizadas no exercício com 
pessoal efetivo, comissionado e contratado por prazo determinado, mês a mês e, 
ainda, informações sobre a concessão, no exercício, de revisão geral anual da 
remuneração dos servidores públicos, em desacordo com o disposto na 
Deliberação TCE-RJ nº 248/08. Tal fato impossibilitou as verificações do 
cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar nº 
101/00 – LRF. 
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DETERMINAÇÃO Nº 19 

À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E À SECRETARIA DE 
ESTADO PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Apresentar, nas Contas de Governo dos próximos términos de 
mandato, toda a documentação prevista na legislação que disciplinar a matéria 
à época. 

 
 
 
6) FUNDEB (item 3.3.1)  
 

RESSALVA IX – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COTA-
PARTE/FUNDEB SOBRE JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS. 

Não foi comprovada a inclusão da totalidade de juros e multas de 
impostos, referentes a 2010, na base de cálculo dos recursos repassados ao 
FUNDEB. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 20 

À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

Complementar o total dos valores repassados como contribuições 
para formação do FUNDEB estadual referentes aos montantes devidos até 
2010, considerando na base de cálculo os valores das receitas arrecadadas 
com multas e juros de mora dos impostos, aplicando-se, para os próximos 
exercícios, a mesma metodologia de cálculo. 

 
 

RESSALVA X– NÃO HOUVE ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL PARA INCLUIR NO ORÇAMENTO DE 2010 O SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO FUNDEB DE 2009. 

O saldo remanescente dos recursos do FUNDEB de um exercício 
deve ser aplicado até o fim do primeiro trimestre do exercício subsequente. 
Para que seja possível tal aplicação, como disposto no parágrafo 2º, do artigo 
21, da Lei Federal nº 11.494/07, há a necessidade da abertura de um crédito 
adicional ao orçamento. Este crédito tem como fonte de recurso o superávit 
financeiro dos valores do fundo e deverá, como explicitado, ser aberto no 
primeiro trimestre do ano seguinte. Considerando a existência de recursos 
remanescentes de 2009 tal procedimento deveria ter sido adotado em 2010. 

 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 1204 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

DETERMINAÇÃO Nº 21 

À SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E À 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Atentar para o disposto no parágrafo 2º, do artigo 21, da Lei Federal 
nº 11.494/07, para a utilização de eventuais saldos remanescentes do 
FUNDEB do ano anterior. 

 
 

RESSALVA XI– IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A 
ADEQUAÇÃO DE DESPESAS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO, SUBFUNÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO, CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB, AOS 
OBJETIVOS DO FUNDO E DISPOSIÇÕES DA LEI DE DIRETRIZES E 
BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL-LDB  

Constatou-se a liquidação de despesas que somaram 
R$2.173.439.389,10, em que não foi possível evidenciar que as aplicações 
ocorreram, exclusivamente, em manutenção e desenvolvimento da educação 
básica, impossibilitando a verificação do cumprimento dos artigos 70 e 71 da 
LF nº 9.394/96 (LDB) c/c com o artigo 23 da LF nº 11.494/07.   

 

DETERMINAÇÃO Nº 22  

À SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E À 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Registrar, de forma segregada, nas subfunções próprias, a despesa 
utilizada com recursos do FUNDEB, para que seja dada transparência à 
aplicação dos referidos recursos, conforme disposto no artigo 23 da LF nº 
11.494/07 c/c os artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 
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7) FECAM (item 3.5)  
 
 
 

RESSALVA XII– IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A 
ADEQUAÇÃO DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FECAM 
AOS OBJETIVOS DO FUNDO  

Apurou-se a existência de projeto com denominação genérica (1551 
- Projetos a Cargo do FECAM), fato que impossibilitou a análise da adequação 
das respectivas despesas aos objetivos da aplicação dos recursos do Fundo, 
conforme artigo 263, §3º, da Constituição Estadual. 

 

 

DETERMINAÇÃO Nº 23 

À SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

Quando da elaboração dos instrumentos de planejamento e 
orçamento do Estado, não utilizar denominações e descrições genéricas para 
os projetos a serem implantados pelo Estado, posto que tal procedimento 
dificulta a análise da sua conformidade quanto a eventuais vinculações, 
objetivos ou restrições de observância obrigatória.  
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8) FAPERJ (item 3.7)  
 
 
 

RESSALVA XIII – EXISTÊNCIA DE VALORES REFERENTES A 
EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO REPASSADOS PARA A FAPERJ 

Foi verificada a existência de valores a receber pela FAPERJ, de 
exercícios pretéritos (1997 a 2003), que ainda não foram repassados pelo 
Estado, em descumprimento à Determinação desta Corte proferida nas Contas 
de 2009, conforme verificado na conta contábil 1.9.9.3.2.01.00 - créditos a 
receber. 

 

 

 

DETERMINAÇÃO Nº 24 

À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E À CONTADORIA 
GERAL DO ESTADO 

Adotar medidas cabíveis a fim de que sejam disponibilizados, em 
favor da FAPERJ, os recursos qualificados como créditos a receber, 
registrados na conta contábil 1.9.9.3.2.01.00, observando o percentual mínimo 
a ser aplicado, em cumprimento ao disposto no artigo 332 da Constituição 
Estadual. 
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DETERMINAÇÕES SEM RESSALVAS: 
 
 
1) Instrumentos de Planejamento e Controle Governamental (item 2.1.1) 
 

OBSERVAÇÃO Nº 1 

Impossibilidade de confirmação dos valores do superavit financeiro 
apurado em balanço patrimonial, por Unidade Gestora e fonte de recursos, 
informados pela Contadoria Geral do Estado, tendo em vista a inexistência de 
mecanismos nos sistemas de informações disponíveis (SIAFEM/SIG) que 
permitam gerar balanços patrimoniais por unidade gestora, unidade 
orçamentária e fonte de recursos. 

 

 

DETERMINAÇÃO Nº 25 

À CONTADORIA GERAL DO ESTADO  

Implementar no SIAFEM/RJ e no SIG rotina para geração de 
balanço patrimonial individualizado por unidade gestora, unidade orçamentária 
e fonte de recursos. 

 
OBSERVAÇÃO Nº 2 

 
A Secretaria de Fazenda-SEFAZ apresentou metodologia para 

análise da abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, 
contemplando os valores das metas bimestrais de arrecadação, publicadas em 
cumprimento ao disposto no artigo 13 da Lei Complementar Nº 101/00 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Contudo, estes valores não estão disponíveis por 
fonte de recursos nos sistemas de informações (SIAFEM/SIG), impossibilitando 
a avaliação da citada metodologia. 
 

 

DETERMINAÇÃO Nº 26 

À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

Encaminhar, quando das próximas Contas de Governo, inclusive as 
referentes ao exercício de 2011, demonstrativo que apresente os valores das 
metas bimestrais de arrecadação, bem como os valores da execução das 
respectivas receitas ao final do exercício, segregadas por fonte de recursos. 
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2) Gestão Patrimonial (item 2.3) 
 
 

OBSERVAÇÃO Nº 3 

Foi verificada a ocorrência de diversas reclassificações de contas e 
mudanças de critérios de evidenciação, sem acompanhamento das respectivas 
notas explicativas. 

 
 
DETERMINAÇÃO Nº 27 

À CONTADORA GERAL DO ESTADO 

Fazer constar das notas explicativas os fatos e justificativas que 
ocasionarem reclassificação de contas e mudanças de critérios de 
evidenciação dos demonstrativos contábeis. 

 

OBSERVAÇÃO Nº 4 

Na relação de bens imóveis não foram evidenciados os valores de 
avaliação ou reavaliação dos mesmos, individualizados e segregados de 
acordo com a sua utilização. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 28  

À SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

Incluir na relação de bens imóveis a evidenciação dos valores de 
avaliação ou reavaliação dos mesmos, individualizados e segregados de 
acordo com sua utilização, de forma a atender ao contido no artigo 3º, inciso III, 
alínea “a”, do DE nº 42.682/10. 

 

OBSERVAÇÃO Nº 5 

Não foram realizadas ações no sentido de controlar o patrimônio 
móvel e o cadastro patrimonial imóvel, previstas no Plano Plurianual-PPA 
2008/2011 (aprovado pela Lei Estadual nº 5.181/08 e revisado pela Lei 
Estadual nº 5.631/10). 
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DETERMINAÇÃO Nº 29 

À SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

Cumprir as metas estabelecidas no Plano Plurianual, no sentido de 
controlar o patrimônio móvel e o cadastro patrimonial imóvel implantado. 

 
OBSERVAÇÃO Nº 6 

 
 

Entre o registro da participação do Estado no patrimônio da CEDAE, 
indicado no SIAFEM (R$ 7.051.267 mil) e o montante apurado por equivalência 
patrimonial a partir do Balanço Patrimonial publicado e auditado da empresa 
(R$ 4.516.374mil), há uma diferença de R$ 2.534.893 mil. 

 
 

DETERMINAÇÃO Nº 30 

À CONTADORA GERAL DO ESTADO 

 

Verificar a diferença entre o registro da participação do Estado no 
patrimônio da CEDAE, indicado no SIAFEM (R$ 7.051.267 mil) e o montante 
apurado por equivalência patrimonial a partir do Balanço Patrimonial publicado 
e auditado da empresa (R$ 4.516.374mil), adotando as medidas cabíveis, de 
forma a que o Patrimônio do Estado reflita o real conjunto de bens, direitos e 
obrigações  

 
 

OBSERVAÇÃO Nº 7 

O artigo 1º, §1º, do Decreto Estadual nº 42.323, de 01.03.10, 
estabelece que “os valores remanescentes do Fundo da Dívida Pública, 
inscritos como créditos oriundos, que foram provenientes da aplicação de 
recurso de fonte 05, serão empregados na área de educação, vedada sua 
destinação ao pagamento de pessoal”.  Em razão de tal mandamento 
normativo, impõe-se o acompanhamento nas Contas de Governo de 2011. 

 
DETERMINAÇÃO Nº 31 

À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

Encaminhar, por ocasião das Contas de Governo atinentes ao 
exercício de 2011, demonstrativo dos valores aplicados em educação com 
recursos originários dos valores remanescentes do Fundo da Dívida Pública. 
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3) Dívida Ativa (item 2.3.4) 
 
 
 

OBSERVAÇÃO Nº 8  

Foi constatada falta de transparência nas informações prestadas 
pela Procuradoria Geral do Estado no que se refere à dívida ativa estadual, 
provocando imprecisão dos cálculos, prejudicando a contabilização dos valores 
envolvidos. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 32 

À PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Remeter demonstrativo evidenciando a segregação, por fundamento 
legal da extinção do crédito, de cada parcela integrante do montante baixado 
por Certidão da Dívida Ativa-CDA cancelada no exercício de 2010 (valor 
arrecadado, compensado, anistiado, remido e outros), providenciando, 
adicionalmente, a incorporação ao Sistema da Dívida Ativa Estadual de 
ferramenta destinada a produzir relatórios com essas informações para todas 
as CDA incluídas em seu banco de dados, enviando a este TCE-RJ, 
anualmente, em anexo à documentação de suporte à análise das Contas de 
Governo, demonstrativo com as informações mencionadas para cada CDA 
cancelada no exercício em análise. 
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4) Relatório da Auditoria Geral do Estado (item 2.4.1.2) 
 
 

OBSERVAÇÃO Nº 9 

Verificaram-se diversas impropriedades nos registros contábeis que 
não foram objeto de apontamento e análise pela Auditoria Geral do Estado, 
evidenciando a necessidade de um papel mais proativo da Auditoria Geral do 
Estado na sua função legal de assessorar a administração estadual quanto à 
adequação dos procedimentos a serem adotados e de avaliar os resultados 
alcançados, além de auxiliar o controle externo exercido pelo TCE-RJ.  

 

DETERMINAÇÃO Nº 33 

À AUDITORIA GERAL DO ESTADO 

Adotar procedimentos com vistas a assessorar, de forma mais 
efetiva, a administração estadual quanto ao cumprimento das metas 
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, à execução adequada do 
orçamento, ao correto registro das receitas e despesas, à observância dos 
limites constitucionais e legais, ao acompanhamento dos investimentos e das 
operações de crédito realizadas, ao crescimento da dívida pública, etc., de 
forma a cumprir adequadamente as suas funções previstas na LE nº 287/79 e 
no Decreto Estadual nº 3.148/80. 

 

OBSERVAÇÃO Nº 10 

Verificou-se a ausência do encaminhamento a esta Corte do 
relatório anual da execução do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, 
impossibilitando o acompanhamento das ações desenvolvidas no âmbito do 
programa, bem como a verificação do cumprimento das metas acordadas com 
a Secretaria do Tesouro Nacional-STN. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 34 

À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

Enviar cópia a este Tribunal do Relatório anual da execução do 
Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal relativo aos exercícios de 2009 e 
2010, quando do encaminhamento do mesmo à Secretaria do Tesouro 
Nacional. Este deve conter uma análise detalhada do atendimento ou 
desatendimento de cada meta ou compromisso, bem como das ações 
executadas, conforme previsto na Sistemática de Acompanhamento do 
Programa. 
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OBSERVAÇÃO Nº 11 

Constatou-se que a Auditoria Geral do Estado limitou-se a compilar 
os dados relativos ao cumprimento das determinações e recomendações 
proferidas por esta Corte de Contas, quando da emissão de parecer prévio às 
Contas de Governo do chefe do Poder Executivo do Estado, em atendimento à 
Instrução Normativa AGE/Sefaz nº 03, de 17.07.08, sem realizar efetivo 
controle das medidas implementadas. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 35 

À AUDITORIA GERAL DO ESTADO 

Adotar procedimentos com vistas a acompanhar e controlar a efetiva 
implementação das medidas levadas a efeito pelos órgãos e entidades 
estaduais para os quais este Tribunal emita determinações e recomendações 
quando da emissão de parecer prévio às Contas de Governo do Chefe do 
Poder Executivo do Estado, em atendimento à Instrução Normativa AGE/Sefaz 
nº 03, de 17.07.08. 
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4) Precatórios (item 3.1.4) 
 

OBSERVAÇÃO Nº 12 

Não foi possível evidenciar a correta contabilização dos créditos 
decorrentes do regime de compensação de precatórios com dívida ativa, 
instituído pela Emenda Constitucional nº 62/09 (artigo 100, §9º, da Constituição 
Federal/88), como contrapartida à baixa efetuada no estoque de dívida ativa no 
valor de R$395.413.401 (Sistema PRODERJ).  

 

DETERMINAÇÃO Nº 36 

À CONTADORIA GERAL DO ESTADO  

Fazer constar dos documentos que serão encaminhados por ocasião 
das próximas Contas de Governo a tabela a seguir evidenciada, de modo a 
demonstrar a movimentação das contas 212160600 – “Precatórios Judiciais” e 
221000000 – “Regime Especial”, de forma segregada e por tipo de sentença: 

 

 

UG Saldo 
Inicial 

Inscrições Pagamentos Compensações 
(Divida Ativa) 

Baixas 
(cancelamento/ 
transferência) 

Atualizações Saldo 
31/12/2011 
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5) Despesa com Pessoal (item 3.2) 
 

OBSERVAÇÃO Nº 13 

Não foi incluído no cômputo das despesas com inativos e 
pensionistas o valor de R$6.826.354,43, registrado na conta 339003 – 
pensões, indicando que estas não possuem caráter tipicamente previdenciário. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 37 

À CONTADORIA GERAL DO ESTADO  

Registrar em subelemento próprio as despesas com pensionistas 
que não possuam caráter tipicamente previdenciário, de forma a dar maior 
transparência aos registros das despesas com pessoal, evidenciadas no anexo 
I do Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o modelo aprovado pela 
Portaria STN nº 664/10. 

 

OBSERVAÇÃO Nº 14 

As despesas relativas a pessoal requisitado com ônus para o órgão 
requisitante não estão sendo registradas conforme prevê o Manual Técnico de 
Demonstrativos Fiscais, aprovado pelas Portarias STN nos 462 e 757/09. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 38 

À CONTADORIA GERAL DO ESTADO 

Aprimorar a rotina CNRC/SUNOT/CGE nº 08/09, de forma que fique 
evidenciado a quem caberá a apropriação da despesa relativa a pessoal 
requisitado, observando o disposto no Manual Técnico de Demonstrativos 
Fiscais, aprovado pela Portaria STN nº 664/10. 
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6) FUNDEB (item 3.3.1) 
 

OBSERVAÇÃO Nº 15 

Não foi enviada a esta Corte planilha que demonstrasse os valores a 
repassar ao FUNDEB em virtude da não transferência, em exercícios 
anteriores, das contribuições sobre multas e juros dos impostos que compõem 
o Fundo. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 39 

À CONTADORIA GERAL DO ESTADO 

Enviar junto às próximas contas planilha que contenha os valores a 
repassar ao FUNDEB, bem como o escalonamento dos repasses, a fim de que 
esta Corte possa acompanhar a regularização da situação apresentada. 

 

OBSERVAÇÃO Nº 16 

O Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB relativo a 2010 não continha a assinatura de todos os seus membros. 

  

DETERMINAÇÃO Nº 40 

À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Adotar providências no sentido de que o Parecer do Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB seja assinado por todos os 
seus membros. 
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7) Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (item 3.3.2) 
 

OBSERVAÇÃO Nº 17 

Foram considerados como gastos em manutenção e 
desenvolvimento do ensino despesas voltadas para a área de pesquisa. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 41 

À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EÀ SECRETARIA 
DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Deixar de computar como gastos na manutenção e desenvolvimento 
do ensino as despesas com projetos voltados para a pesquisa, que deverão ser 
consideradas para o cálculo do cumprimento do artigo 332 da Constituição 
Estadual. Tal medida deverá ser adotada a partir da elaboração do orçamento 
para o exercício de 2012. 
 
 

DETERMINAÇÃO Nº 42  

À AUDITORIA GERAL DO ESTADO E À CONTADORIA GERAL DO 
ESTADO 

Não considerar como gastos na manutenção e desenvolvimento do 
ensino, a partir do exercício de 2012, quando do acompanhamento do 
cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal/88, as despesas com 
projetos voltados para a pesquisa, que deverão ser considerados para o 
cálculo do atendimento do artigo 332 da Constituição Estadual. 
 

OBSERVAÇÃO Nº 18 

Foram considerados, como gastos na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, despesas com subvenções sociais, em desacordo 
com o disposto no artigo 71, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, bem como o pagamento de juros, multas e demais encargos sobre 
obrigações do Estado, que não podem ser consideradas como investimentos 
em educação. 
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DETERMINAÇÃO Nº 43 

À AUDITORIA GERAL DO ESTADO E À CONTADORIA GERAL DO 
ESTADO 

 
Não considerar como gastos na manutenção e desenvolvimento do 

ensino, a partir do exercício de 2012, quando do acompanhamento do 
cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal/88, despesas com 
subvenções sociais que estejam em desacordo com o disposto no artigo 71, II, 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como os pagamentos 
de juros, multas e demais encargos sobre obrigações do Estado, que não 
representam investimentos em educação. 
 

OBSERVAÇÃO Nº 19 

Foi computado, na fonte de recurso 07 – demais transferências da 
União provenientes de impostos, o montante de R$12.221.600,00, na 
subalínea 17219999 – demais transferências da União, sem que se tenha 
explicitado a natureza do referido valor.  Desta forma, o mesmo não foi utilizado 
nos cálculos dos limites constitucionais e legais. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 44 

À SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

Discriminar, quando da elaboração do orçamento para o exercício de 
2012, as alíneas e subalíneas de receita, de modo que se possa identificar a 
composição da fonte de recurso 07 - demais transferências da União 
provenientes de impostos. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 45 

Á SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

Adotar providências no sentido de evitar a utilização de subalíneas 
genéricas na fonte 07 - demais transferências da União provenientes de 
impostos-, permitindo a correta avaliação dos limites constitucionais. 
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8) Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (item 3.4) 
 

OBSERVAÇÃO Nº 20 

Foram consideradas despesas referentes à devolução de recursos 
de convênios e autos de infração para fins de apuração do percentual aplicado 
em ações e serviços públicos de saúde, o que representou, no exercício sob 
exame, o montante de R$12.064.350. Contudo, em virtude de suas naturezas, 
tais despesas não devem ser consideradas na apuração do mandamento 
constitucional. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 46 

À CONTADORIA GERAL DO ESTADO  

Deixar de considerar, quando da elaboração das Contas de Governo 
referentes ao exercício de 2011, para fins de apuração do percentual 
constitucional aplicado em ações e serviços públicos de saúde, as despesas de 
devolução de recursos de convênios celebrados pelo Estado e as referentes 
aos pagamentos de autos de infração. 
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9) FECAM (item 3.5) 
 

OBSERVAÇÃO Nº 21 

Foi constatada a inclusão de despesas no montante de 
R$6.872.204,0, para fins de cumprimento do limite constitucional previsto no 
artigo 263, §1º, inciso I da Constituição Estadual, realizadas nos projetos 1632 
– reestruturação das delegacias legais e outros órgãos investigativos 
(R$4.813.084,00) e 5002 – melhoria no sistema de transporte ferroviário 
(R$2.059.120,00), ações estas que não encontram amparo no rol de 
programas e projetos de recuperação e preservação do meio ambiente, 
estabelecido no referido artigo, não tendo sido, outrossim, eleita pelo Conselho 
Superior como ação prioritária para 2010. 

 
DETERMINAÇÃO N.º47  

À SECRETARIA DE ESTADO DE AMBIENTE E À CONTADORIA 
GERAL DO ESTADO 

Considerar, para fins de cumprimento do limite constitucional 
previsto no artigo 263, §1º, inciso I da Constituição Estadual, apenas as ações 
contempladas na Lei Orçamentária Anual e que tenham sido consideradas 
prioritárias, mediante a devida aprovação e acompanhamento de sua execução 
pelo Conselho Superior do FECAM. 

 
OBSERVAÇÃO Nº 22 

Foi assinado pelo Estado e pelo Ministério Público do Estado do Rio 
de Janeiro um Termo de Ajustamento de Conduta, em 27.08.09, objetivando 
estabelecer valores, prazos e condições dos repasses a serem transferidos 
pelo Estado ao FECAM, sendo o valor total acordado de R$363.139.084,07. 
Assim, considerando o valor vultoso de recursos que estão pendentes de ser 
repassados ao FECAM e, ainda, a possibilidade de serem abatidos os valores 
aplicados pelo Estado em projetos ambientais que superarem o limite mínimo a 
ser aplicado no FECAM, (tópico 3.1 do Termo de Ajustamento de Conduta), 
faz-se necessário um acompanhamento da variação de tais valores.  

 
DETERMINAÇÃO Nº 48 

À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

Encaminhar, quando do encaminhamento da documentação 
componente das próximas Contas de Governo, relatório circunstanciado acerca 
do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 27.08.09 
entre o Estado e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a 
demonstração da movimentação dos saldos contábeis das contas dos recursos a 
serem repassados ao FECAM. 
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10) FECP (item 3.8) 
 
 

OBSERVAÇÃO Nº 23 

Foram realizadas despesas em 2010 com recursos do FECP em 
valor superior ao arrecadado no ano, o que ocasionou um déficit orçamentário, 
que poderá se transformar em desequilíbrio financeiro na execução dos 
recursos do Fundo. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 49 

AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E ÀS 
DESIGUALDADES SOCIAIS - FECP 

Observar o necessário equilíbrio que deve haver entre receitas 
arrecadadas e despesas realizadas, de modo a se coibir a existência de déficits 
orçamentário e financeiro na fonte de recursos 22 – FECP. 
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11) FEHIS (item 3.9) 
 

OBSERVAÇÃO Nº 24 

No orçamento do exercício de 2010, havia somente um programa de 
trabalho com recursos do FECP identificado como FEHIS.  Assim, para 
comprovar o cumprimento do percentual mínimo de 10%, conforme comando 
do § 3º do artigo 3º da Lei Estadual nº 4.056/02, a Contadoria Geral do Estado 
elencou vários programas, cujas nomenclaturas não fazem menção ao Fundo.   

 

DETERMINAÇÃO Nº 50  

À SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E À 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

Identificar os projetos e despesas do FEHIS que são realizados com 
recursos do FECP, possibilitando assim a verificação do cumprimento do § 3º 
do artigo 3º da Lei Estadual nº 4.056/02. 
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12) Gestão Fiscal – Outros demonstrativos da LRF (item 4.1.3) 

 

OBSERVAÇÃO Nº 25 

No anexo de riscos e metas fiscais foram apresentados 
demonstrativos que não observaram os padrões estabelecidos no Manual de 
Demonstrativos Fiscais, aprovado pelas Portarias STN nos 462/09 e 757/09, a 
saber: avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior; metas 
fiscais anuais comparadas com as metas fixadas nos três exercícios anteriores; 
evolução do patrimônio líquido; origem e aplicação dos recursos obtidos com a 
alienação de ativos; avaliação da situação financeira e atuarial do Regime 
Próprio de Previdência Social; estimativa e compensação da renúncia de 
receita; margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 
Tal fato impediu maiores análises desta Corte 

 

DETERMINAÇÃO Nº 51 

À SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Observar as normas vigentes para elaboração dos demonstrativos 
que compõem o Anexo de Riscos e Metas Fiscais, quando da elaboração dos 
projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias para os próximos exercícios, de 
forma a atender os dispositivos do artigo 4º da Lei Complementar Nº 101/00 - 
LRF. 

 



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 1223 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro - 2010 

 
13) Obrigações financeiras contraídas em fim de mandato – artigo 42 da 
LRF (item 4.3) 

 

OBSERVAÇÃO Nº 26 

Foram observadas várias inconsistências nas planilhas de restos a 
pagar encaminhadas por força da Deliberação TCE-RJ nº 248/08, 
considerando que a tipificação das despesas, quanto à sua natureza essencial, 
contínua e preexistente, não foi feita de forma adequada. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 52 

À CONTADORIA GERAL DO ESTADO 

Adotar, no último exercício do final de cada mandato, os seguintes 
procedimentos:  

a) Orientar as diversas Unidades Gestoras sobre as vedações 
impostas ao gestor no último ano de mandato e apresentar a 
metodologia de cálculo do artigo 42 da Lei Complementar Nº 
101/00 - LRF, esclarecendo o que pode e o que não pode ser 
feito no período, bem como o que se enquadra no conceito de 
essencialidade, continuidade e preexistência; 

 
b) Aprimorar os critérios de tipificação das despesas quanto 
aos conceitos de essencialidade, continuidade e preexistência, 
atentando que todo empenho e todo contrato deverá ser 
sinalizado quanto aos três aspectos e não apenas em relação a 
um deles. 
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14) Análise do Cumprimento das Determinações Proferidas nas Contas de 
Gestão de 2009 (item 5) 
 

OBSERVAÇÃO Nº 27 

Não houve a definição da Programação Anual de Saúde precedente 
ao planejamento orçamentário, como também não foi elaborado o Relatório 
Anual de Gestão do Sistema Único de Saúde, deixando de ser observado o 
que preceitua a Portaria MS/GM nº 3.176/08. 

 

DETERMINAÇÃO Nº 53 

À SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E DEFESA CIVIL 

a) Elaborar a Programação Anual de Saúde (PAS) de 2012 no prazo 
legal estabelecido pela Portaria MS/GM nº 3.332/06, de forma que este 
instrumento de gestão do Sistema Único de Saúde possa instruir a elaboração 
da Lei Orçamentária Anual do Estado do exercício de 2012, no âmbito da 
função saúde; 

b) Formular o Relatório Anual de Gestão do Sistema Único de 
Saúde, apurando seus resultados com base no conjunto de indicadores 
definidos na Programação Anual de Saúde, de modo que este instrumento 
possa aferir os resultados alcançados com a execução da programação anual 
de saúde do ano anterior, observando o fluxo apontado na Portaria MS/GM nº 
3.176/08. 
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RECOMENDAÇÕES 
 
 
1) Relatório da Auditoria Geral do Estado (item 2.4.1.2) 
 
 

OBSERVAÇÃO Nº 28 

Foi verificado que a Auditoria Geral do Estado não está aparelhada 
de recursos humanos e materiais para desempenhar adequadamente suas 
tarefas legais, que ganham notoriedade e importância no atual momento de 
destaque do Estado do Rio de Janeiro no cenário internacional, em virtude da 
realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil em 2014 e das Olimpíadas 
na Cidade do Rio de Janeiro em 2016, que, juntamente com a exploração do 
pré-sal na Bacia de Campos, atrairão vultosos investimentos nos próximos 
anos. 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 1 

À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

Para que tome as providências necessárias com vistas a aparelhar 
adequadamente a Auditoria Geral do Estado de recursos humanos e materiais, 
a fim de que possa desempenhar satisfatoriamente suas atribuições previstas 
na Lei Estadual nº 287/79 e no Decreto nº 3.148/80. 
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Senhor Presidente 

 

 

Senhores Conselheiros 

 

 

Senhor Procurador-Geral do Ministério Público junto a este Tribunal 

 

 

Como Relator das Contas de Gestão apresentadas pelo 

Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, 

relativas ao exercício de 2010, antes de dar por cumprida a minha missão 

constitucional, registro o meu reconhecimento ao Presidente desta Casa, o 

Exmo Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior, pelo apoio que recebi, 

sendo disponibilizados ao meu Gabinete, bem como à minha Assessoria 

Técnica, os meios necessários para a realização deste trabalho. 

 

Do mesmo modo deixo consignado um agradecimento especial a 

todos os servidores da Assessoria Técnica do meu Gabinete que, com 

dedicação e eficiente desempenho, contribuíram para elaboração do Relatório, 

Voto e Parecer Prévio sobre as Contas do Chefe do Poder Executivo. 

 

Destaco ainda a colaboração dos servidores da Secretaria-Geral de 

Controle Externo que, com dedicação e qualidade técnica, participaram da 

elaboração da análise destas Contas, e, da mesma forma, da Coordenadoria 

de Comunicação Social, Imprensa e Editoração, pela elaboração da parte 

gráfica do meu relatório. 
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Ademais, convém mencionar que o apoio dado pela Secretaria-Geral 

de Administração, em especial pela Coordenadoria Setorial de Transportes e 

ainda pela Diretoria-Geral de Informática, foi de grande importância para a 

realização deste trabalho. 

Assim, solicito a V.Ex.a. que seja consignado nos assentamentos 

funcionais dos funcionários indicados na relação a seguir o meu elogio, 

reconhecimento e agradecimento a estes funcionários que, com dedicação e 

eficiente desempenho, em trabalho incansável, participaram, diretamente, de 

forma minuciosa e exaustiva, da tarefa de elaboração do Relatório e do Projeto de 

Parecer Prévio sobre as Contas de Gestão do Chefe do Poder Executivo do 

Estado, exercício de 2010. 
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Prestação de Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo do 

Estado do Rio de Janeiro 

 

Exercício de 2010 

 

Governador Sérgio Cabral 

 

Processo nº 105.080-3/11 

 
 

P AR E CE R  P RÉ V I O   

 
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

reunido nesta data, em Sessão Especial, dando cumprimento ao disposto no 

inciso I do artigo 123 da Constituição Estadual e no artigo 36 da Lei 

Complementar nº 63/90, tendo examinado e discutido a matéria, acolhendo o 

Relatório e o Projeto de Parecer Prévio do Conselheiro Relator, aprovando-os, 

e 

 

CONSIDERANDO que, nos termos da legislação em vigor, o 

Tribunal de Contas, conforme o artigo 75 da Constituição Federal, combinado 

com o artigo 122 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, é responsável 

pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

do Estado; 

9  PARECER PRÉVIO 
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CONSIDERANDO que, com fulcro no artigo 123, da Constituição do 

Estado do Rio de Janeiro, combinado com o artigo 36 da Lei Complementar nº 

63/90, é de competência desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as 

contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e sugerir as medidas 

convenientes para a final apreciação da Assembléia Legislativa; 

 

CONSIDERANDO que as Contas de Gestão do Chefe do Poder 

Executivo do Estado do Rio de Janeiro, constituídas dos respectivos Balanços 

Gerais e das demonstrações técnicas de natureza contábil e extracontábil, 

foram elaboradas com observância das disposições legais e normativas 

pertinentes e prestadas dentro do prazo constitucional; 

 

CONSIDERANDO o Relatório apresentado pela Auditoria Geral do 

Estado, Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo; 

 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, em 09.08.2007, 

ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade  

nº 2238, por unanimidade, deferiu a medida cautelar requerida na ação, 

suspendendo a eficácia do artigo 56 da Lei Complementar  

nº 101/2000;  

 

CONSIDERANDO que, em face da decisão do Supremo Tribunal 

Federal, foram aqui analisadas as Contas do Chefe do Poder Executivo, 

deixando as Contas dos Chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário e do 

Ministério Público para apreciação nas respectivas Prestações de Contas de 

Ordenadores de Despesas;  



TCE-RJ 
 
Processo: 105.080-3/11 
 
Rubrica:                    Fls. 1235 

 

Julio L. Rabello    

  Conselheiro-Relator 

 

Contas de Governo 

Estado do Rio de Janeiro – 2010 

 

CONSIDERANDO a detalhada análise realizada pelo Corpo 

Instrutivo deste Tribunal que, em sua conclusão, opina pela emissão de 

Parecer Prévio Favorável, com Ressalvas, Determinações e 

Recomendações à aprovação das Contas do Chefe do Poder Executivo; 

  

CONSIDERANDO o parecer exarado pelo Ministério Público junto 

ao Tribunal de Contas, representado pelo Procurador-Geral Horacio Machado 

Medeiros; 

 

CONSIDERANDO o minucioso e percuciente exame a que procedeu 

a Assessoria Técnica do Relator;  

 

CONSIDERANDO que o parecer deve refletir a análise técnica das 

Contas examinadas, ficando o julgamento das mesmas sujeito à Assembléia 

Legislativa; 

 

CONSIDERANDO que o Estado efetuou aplicações na manutenção 

e desenvolvimento do ensino equivalentes a 25,17% da sua receita de 

impostos, percentual este superior ao mínimo estabelecido no artigo 212 da 

Constituição Federal, que é de 25% daquela receita; 

 

CONSIDERANDO que foi aplicado na remuneração dos 

profissionais do magistério da educação básica o equivalente a 89,93% dos 

recursos anuais totais do FUNDEB, percentual este superior ao mínimo 

estabelecido no inciso XII do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, que é de 60% dos recursos referidos; 
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CONSIDERANDO que o Poder Executivo do Estado efetuou gastos 

com pessoal equivalentes a 26,83% de sua Receita Corrente Líquida, 

percentual este inferior ao gasto máximo estabelecido na alínea “c” do inciso II 

do artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF (49% daquela base); 

 

CONSIDERANDO que foi gasto nas ações e serviços públicos de 

saúde o equivalente a 12,13% dos impostos citados no inciso II do artigo 77 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, conforme § 4º do mesmo 

artigo, quando o mínimo a ser aplicado seria de 12,00% daqueles;  

 

CONSIDERANDO que a Dívida Consolidada Líquida do Estado em 

31.12.10 (excluída a dívida do sistema previdenciário, conforme preconizado 

na Portaria nº 462/2009 da Secretaria do Tesouro Nacional) encontra-se em 

conformidade com as disposições da Resolução nº 40/01 do Senado Federal; 

 

CONSIDERANDO que foram observados os limites referentes a 

Operações de Crédito e concessão de Garantias e Contragarantias, consoante 

Resolução nº 43/01 do Senado Federal; 

 

CONSIDERANDO que o Poder Executivo atendeu ao limite 

estabelecido no artigo 263 da Constituição Estadual, pertinente aos valores 

relativos ao Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento 

Urbano– FECAM, em face do pagamento de despesas equivalentes a R$ 314 

milhões, quando a receita mínima a ser destinada ao mesmo, proveniente da 

compensação financeira a que se refere o §1º do artigo 20 da Constituição 

Federal, era de R$ 306 milhões; 
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CONSIDERANDO que o Poder Executivo atendeu ao limite 

estabelecido na Constituição Estadual, haja vista terem sido repassados à 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro – FAPERJ recursos superiores ao limite estabelecido no artigo 332 da 

citada Constituição; 

 

CONSIDERANDO que o Poder Executivo atendeu ao disposto na Lei 

Estadual nº 4.056/2002 e alterações e ao Decreto Estadual  

nº 33.123/03, em face dos mandamentos do artigo 221 da Constituição Estadual, 

haja vista terem sido destinados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza 

(FECP) os recursos previstos na citada legislação; 

 

CONSIDERANDO que, nos termos da legislação em vigor, ficam 

ressalvadas de prévia quitação as responsabilidades de ordenadores e 

ratificadores de despesas, bem como de pessoas que arrecadaram e geriram 

dinheiro, valores e bens estaduais, ou pelos quais seja o Estado responsável, 

cujos processos pendem de exame por esta Corte de Contas; 

 

CONSIDERANDO, por fim, o voto do Relator, 
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RESOLVE:  

 
 

Emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação pela 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro das Contas do Chefe do 

Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, Excelentíssimo Senhor 

Governador Sérgio Cabral, referentes ao exercício de 2010, com as 

RESSALVAS, DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÃO contidas no voto do 

Relator. 

 
Plenário, 26 de maio de 2011. 

 
 
 

_______________________________________________________________ 
                                       CONSELHEIRO JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR 
                                                                        PRESIDENTE 

 
 

__________________________________________________ 
CONSELHEIRO ALUISIO GAMA DE SOUZA 

VICE-PRESIDENTE 

 
 

__________________________________________________ 
CONSELHEIRO JULIO LAMBERTSON RABELLO  

RELATOR 

 
 

_____________________________________________ 
CONSELHEIRO JOSÉ GOMES GRACIOSA 

 
 

__________________________________________________________________ 
                                  CONSELHEIRO MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR 

 
 

  _________________________________________________ 
CONSELHEIRO JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

 
 

                                                   __________________________________________________ 
CONSELHEIRO ALOYSIO NEVES GUEDES 

 
 

_____________________________________________ 
PROCURADOR HORACIO MACHADO MEDEIROS 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do  
Estado do Rio de Janeiro 
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 Certifico que o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, em sessão plenária realizada nesta data, decidiu por EMISSÃO 
DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL - EXECUTIVO com RESSALVA, 
DETERMINAÇÃO e RECOMENDAÇÃO, nos termos do voto do Conselheiro-
Relator Julio Lambertson Rabello. 

 

Secretaria-Geral das Sessões, 26 de maio de 2011. 

 

 

Gardênia de Andrade Costa 
Secretária-Geral das Sessões 
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