
TCE/RJ 
PROCESSO N° 106.217-9/13 
RUBRICA                FLS. 174 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ALOYSIO NEVES 

 

     VOTO GC-7     220/2014 
 
 

PROCESSO:      TCE/RJ  No  106.217-9/2013 

ORIGEM:            TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

ASSUNTO:          RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - 

AUDITORIA DE CONFORMIDADE - ORDINÁRIA  

PERÍODO:           2013  

 
Trata o presente processo do Relatório de Auditoria 

Governamental, na modalidade Levantamento de Auditoria, de 
autorização Ordinária, para verificação do controle e gestão dos 
precatórios do Estado do Rio de Janeiro. 

 

            Para a realização da auditoria, foram definidos os objetivos abaixo 
elencados, com base na análise das Contas de Governo relativas ao 
exercício de 2012: 

 

           1 - Definir as responsabilidades dos órgãos e agentes envolvidos 
nos procedimentos de contabilização dos precatórios, em especial após a 
adoção do regime especial de pagamento previsto pela EC nº 62/09; 

                2 - Compreender o fluxo dos procedimentos desde a expedição 
dos precatórios judiciais até o pagamento, incluindo eventos incidentais, 
como cessão de direitos de crédito contra o Estado e compensação com 
dívida ativa; 

                3 - Verificar se o Estado do Rio de Janeiro vem cumprindo 
corretamente o regime especial para pagamento de precatórios, 
mediante o levantamento da metodologia de cálculo das parcelas a 
serem depositadas; 

                4 - Apontar possíveis fragilidades nos procedimentos adotados 
para a contabilização do estoque de precatórios no ERJ. 

 
            Para o alcance dos objetivos, foram abordadas as seguintes 
Questões de Auditoria (à fl. 157): 
 

“1 - O estoque de precatórios evidenciado pela contabilidade tem por 

base relatórios que espelham adequadamente o estoque de precatórios?  

2 - A baixa contábil dos precatórios pagos com base em compensação 

com créditos de dívida ativa está ocorrendo tempestivamente e pelo valor 
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correto?  

3 - O ERJ pagou, no período 2010-2012, o montante de precatórios 

devido sob regime especial, em razão da normatização vigente (EC 62/09)?” 

                    Com base no Levantamento de Auditoria, realizado por 
entrevistas in loco com responsáveis pela Divisão de Precatórios do 
Tribunal de Justiça do ERJ, Procuradoria Geral da Dívida Ativa da PGE-
RJ, e pelos setores da Secretaria de Estado de Fazenda, Coordenadoria 
de Precatórios e Contadoria Geral, o Corpo Instrutivo, às fls. 
169verso/170, apresenta a seguinte proposta de encaminhamento: 
  

1. CIÊNCIA ao Egrégio Plenário do teor deste Relatório de Auditoria de 

Levantamento; 

2. COMUNICAÇÃO à Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, Drª Leila Maria Carrilo Cavalcanti Ribeiro Mariano com 

base no § 1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, na forma do 

art. 3º da Deliberação nº 234/2006, alterada pela Deliberação nº 

241/2007 ou, na impossibilidade, na ordem sequencial do art. 26 do 

Regimento Interno do TCE-RJ para que, em prazo a ser determinado 

pelo Plenário, adote as medidas necessárias ao atendimento das 

Determinações a seguir elencadas: 

2.1 Até que sobrevenha a decisão do STF acerca da modulação dos 

efeitos da inconstitucionalidade parcial da EC nº 62/09, observe os 

apontamentos constantes dos itens 3.2, 3.3 e 3.4 do presente relatório 

de auditoria, promovendo as adequações necessárias no cálculo do 

regime especial, no registro das compensações de precatórios com 

dívida ativa e na atualização monetária dos precatórios; 

2.2 Promover o encaminhamento à Secretaria de Estado de Fazenda, de 

relatórios analíticos mensais das compensações de precatórios 

ocorridas no período de modo a possibilitar a correta evidenciação 

contábil deste fato; 

3. COMUNICAÇÃO ao Senhor Renato Augusto Villela, Secretário de 

Fazenda, com base no § 1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 

204/96, na forma do art. 3º da Deliberação nº 234/2006, alterada pela 

Deliberação nº 241/2007 ou, na impossibilidade, na ordem sequencial 

do art. 26 do Regimento Interno do TCE-RJ para que, em prazo a ser 

determinado pelo Plenário, adote as medidas necessárias ao 

atendimento da Determinação a seguir elencada, considerando o 

disposto no art 4º , par. 1º. da LC 63/90, que determina a inclusão de 

receita de ICMS compensada na base de cálculo das transferências 

municipais: 
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“2.3 - Adotar medidas, observando os limites da LRF e da Lei nº 4.320/64, 

para que os Municípios sejam ressarcidos da parcela que lhes cabe, do 

montante do ICMS já compensado pela LIGHT S/A, nos termos da Lei 

Estadual nº 4.584/05, que não integrou a base de cálculo dos 

respectivos repasses constitucionais.” 

4. COMUNICAÇÃO ao Contador Geral do Estado, Sr. Julio Iglesias, com 

base no § 1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, na forma do 

art. 3º da Deliberação nº 234/2006, alterada pela Deliberação nº 

241/2007 ou, na impossibilidade, na ordem sequencial do art. 26 do 

Regimento Interno do TCE-RJ para que, em prazo a ser determinado 

pelo Plenário, adote as medidas necessárias ao atendimento da 

Determinação a seguir elencada: 

4.1 – Elaborar rotina contábil para a evidenciação das compensações de 

precatório com dívida ativa, tomando por base as informações a serem 

encaminhadas periodicamente pelo TJERJ, nos termos da 

Comunicação contida no item 2 desta proposta de encaminhamento; 

5.  CIÊNCIA do inteiro teor do presente relatório ao Conselho Nacional de 

Justiça; 

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador 
Vittorio Constantino Provenza, em seu pronunciamento à fl. 173, 
acompanha o entendimento do Corpo Instrutivo. 

 

É o Relatório. 
 

           Esta Auditoria Governamental decorre de questões levantadas no 
processo das Contas de Gestão do Governo do Estado do Rio de Janeiro 
referentes aos exercícios 2010 e 2011 a respeito do pagamento dos 
precatórios a partir da Emenda Constitucional nº 62/09. 
 

A análise do caso de que trata a presente Auditoria 
Governamental teve que ser reformulada no decorrer dos trabalhos em 
virtude do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
4357/DF, considerando inconstitucionais dispositivos da EC nº 62/09, a 
qual alterava o artigo 100 da CF, criando o regime especial para 
pagamento dos precatórios.  

 
A Emenda Constitucional nº 62/09 permitiu aos estados e 

municípios com estoque de precatórios a pagar optar pelo regime de 
pagamento.  

 
O ERJ fez a opção pela adoção do regime especial para o 

pagamento do estoque no prazo de 15 anos, durante o qual pagaria, 
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anualmente, o equivalente a 1/n avos do total dos precatórios devidos, 
onde “n” refere-se à quantidade de anos restantes para o término do 
regime especial. 

 
Em decorrência do julgamento da ADI nº 4357/DF, os 

procedimentos para o pagamento dos precatórios deverão ser 
reformulados, observando apenas a ordem cronológica das decisões, 
conforme previsto na CF/88 antes da referida emenda constitucional. 

 
Mas, conforme relatado à fl. 155verso, por decisão do Supremo 

Tribunal Federal, em  11.04.13, o pagamento dos precatórios na forma do 
regime especial deverá ser mantido até a reformulação dos 
procedimentos.  

 
O Levantamento de Auditoria verificou os procedimentos 

realizados pelo ERJ, no período de 2010/2012, no sentido do atender a 
EC nº 62/90.  

 
Destaco que, no mesmo período de implantação do regime 

especial de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/90, o ERJ 
passou a permitir a compensação de precatórios vencidos com débitos 
inscritos em dívida ativa, autorizada pela  Lei Estadual nº 5.647/10 e nº 
6136/11. 

 
            E, por isso, também foram verificados os procedimentos adotados 
visando ao controle e contabilização das compensações de precatórios 
com dívida ativa. 
 
            Em seu relatório, às fls. 154/170, o Corpo Instrutivo dispõe, com 
preciosidade, sobre cada ponto verificado, inclusive em relação à  
compensação dos precatórios com a dívida ativa. 
 
            Também foi trazida a este processo a matéria sobre a verificação 
da operação de resgate de dívida da CEDAE pelo ERJ, mediante a 
compensação de créditos tributários de ICMS constituídos contra a 
LIGHT S/A, no valor total de R$152.225.895,69, em atenção à decisão 
proferida no Processo TCE-RJ nº 104.749-1/06, em 27.10.09, tratada no 
item 3.5.1, às fls. 167/168-verso.  
 
            Neste ponto, ressalto que no item 3.3, às fls. 162verso/165verso, 
que trata das compensações de precatórios judiciais com débitos em 
favor do Estado não foi abordada a questão dos direitos dos entes 
municipais decorrentes das repartições constitucionais das receitas 
tributárias. 
 
             Considerando a similaridade dos fatos de compensação de 

créditos tributários tratados nos itens 3.3.1 Compensação prevista no 
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art. 100, § 9º da CF, 3.3.2 Compensação prevista nas leis estaduais 

nº 5647/10 e 6136/11 e 3.5.1 Determinação proferida no processo 

TCE/RJ nº 104.749-1/06, o Secretário de Estado de Fazenda deverá ser 
comunicado para que adote as medidas necessárias para o devido 
repasse aos entes municipais dos créditos tributários decorrentes das 
compensações. 
 

 Pelo exposto, manifesto-me de acordo com o Corpo Instrutivo e 
o Ministério Público Especial. 

 

 VOTO: 

 

             I – Pela CIÊNCIA ao Plenário do teor deste Relatório de Auditoria 
de Levantamento; 

            II – Pela COMUNICAÇÃO, nos termos da Lei Complementar nº 
63/90,  ao atual Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, para que, no prazo legal, adote as medidas necessárias ao 
atendimento das seguintes Determinações: 

            II.1 -  Até que sobrevenha a decisão do STF acerca da modulação 
dos efeitos da inconstitucionalidade parcial da EC nº 62/09, observe os 
apontamentos constantes dos itens 3.2, 3.3 e 3.4 do relatório desta 
Auditoria Governamental, promovendo as adequações necessárias no 
cálculo do regime especial, no registro das compensações de precatórios 
com dívida ativa e na atualização monetária dos precatórios; 

             II.2 - Promover o encaminhamento à Secretaria de Estado de 
Fazenda, de relatórios analíticos mensais das compensações de 
precatórios ocorridas no período de modo a possibilitar a correta 
evidenciação contábil deste fato. 

              III – Pela COMUNICAÇÃO, nos termos da Lei Complementar nº 
63/90,  ao atual Secretário de Estado de Fazenda, para que, no prazo 
legal, adote as medidas necessárias ao atendimento ao item 2.3 da 
Decisão Plenária do dia 27.10.09, no Processo TCE-RJ nº 104.749-1/06, 
a seguir transcrita: 

2.3 - Adotar medidas, observando os limites da LRF e da Lei nº 4.320/64, 
para que os Municípios sejam ressarcidos da parcela que lhes cabe, do 
montante do ICMS já compensado pela LIGHT S/A, nos termos da Lei 
Estadual nº 4.584/05, que não integrou a base de cálculo dos respectivos 
repasses constitucionais. 

              IV – Pela COMUNICAÇÃO, nos termos da Lei Complementar nº 
63/90,  ao atual Secretário de Fazenda, para que, no prazo legal,  adote 
as medidas necessárias ao atendimento da  seguinte Determinação: 
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               DETERMINAÇÃO 

               Repasse aos entes municipais dos créditos tributários 
decorrentes das compensações dos precatórios com os créditos 
tributários inscritos em dívida ativa. 

               V – Pela COMUNICAÇÃO, nos termos da Lei Complementar nº 
63/90,  ao atual Contador Geral do Estado para que, no prazo legal, 
adote as medidas necessárias ao atendimento da  seguinte 
Determinação: 

               DETERMINAÇÃO 

               Elaborar rotina contábil para a evidenciação das compensações 
de precatório com dívida ativa, tomando por base as informações a 
serem encaminhadas periodicamente pelo TJERJ. 

                VI – Pela CIÊNCIA do inteiro teor do presente relatório ao 
Conselho Nacional de Justiça; 

     VII – Pela DETERMINAÇÃO à SSE, para que quando da 
efetivação das comunicações acima encaminhe conjuntamente cópia 
integral da instrução, do parecer do Ministério Público Especial e de meu 
Voto. 

 
 
Plenário,         
 
 
 
   

ALOYSIO NEVES 

CONSELHEIRO RELATOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ctas9 


