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Independência do Sistema dos Tribunais de Contas 

Quero deixar consignado a histórica decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, 

que deixou assentado, de uma vez por todas, a importância e independência do Sistema dos 

Tribunais de Contas na defesa dos ideais republicanos. Peço vênia a Vossas Excelências para 

mais uma vez lançar as palavras do Decano do Excelso Pretório Ministro Celso de Mello, que 

com a proficiência e simplicidade que lhe é peculiar assim se manifestou: 

 

“Revela-se inteiramente falsa e completamente destituída de fundamento constitucional 

a idéia, de todo equivocada, de que os Tribunais de Contas seriam meros órgãos 

auxiliares do Poder Legislativo. 
 

Na realidade, os Tribunais de Contas ostentam posição eminente na estrutura 

constitucional brasileira, não se achando subordinados, por qualquer vínculo de ordem 

hierárquica, ao Poder Legislativo, de que não são órgãos delegatários nem organismos 

de mero assessoramento técnico, como o reconhecem autorizadíssimos doutrinadores.” 
 

Celso de Mello 

Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Relator da ADIN nº 4.190-8/RJ 

(Aprovada, por unanimidade, pelos Ministros do STF) 

 

Digo Eu: 

Cumprir e fazer cumprir os principais fundamentos da administração pública, 

fiscalizando seus agentes e deles exigindo probidade e eficiência, é o que a sociedade 
espera dos Tribunais de Contas. 

 
Feito este breve introito, passo a Relatar: 

Apresentação das Contas 

Trata o presente processo das Contas do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

relativas ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Governador Luiz 

Fernando de Souza, encaminhadas a este Tribunal de Contas, pelo próprio, através do Ofício 

GG nº 129, de 30 de março de 2016, para Emissão de Parecer Prévio, conforme previsto no 

artigo 123, inciso I da Constituição do Estado. 



4 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 

Conselheiro-Relator 

Considerações Iniciais 

Distinção entre Contas do Governo e Contas de Gestão 

Inicialmente, devo ressaltar que, para o cumprimento do dever de prestar contas, o 

Chefe do Executivo Estadual deve demonstrar a atuação governamental e seus resultados no 

exercício financeiro, evidenciando a realização do Orçamento, dos Planos e Programas de 

Governo; o cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais de gastos com Saúde, 

Educação, Pessoal e Endividamento, dentre outros. São contas globais, que objetivam 

demonstrar o retrato da situação das finanças do Estado. Submetem-se a Parecer Técnico 

Prévio não vinculante dos Tribunais de Contas, e a julgamento definitivo, político e posterior, 

do Parlamento, que poderá ou não seguir as recomendações técnicas das Cortes de Contas. 

A Constituição define, no caput de seu artigo 71, a missão dos Tribunais de Contas 

em auxiliar o Legislativo no exercício do Controle Externo. Portanto, o Tribunal de Contas 

auxilia o Legislativo, o que é diferente de afirmar que é órgão auxiliar do Legislativo. Essa 

atribuição, apesar do rol de competências enumerado naquele dispositivo, é materializada 

principalmente com a análise das Contas do Governo, consubstanciada na emissão de 

Parecer Prévio, que auxiliará o Parlamento em sua decisão sobre a Prestação de Contas 

anual das realizações do Chefe do Executivo.  

Importante ressaltar que o Parecer Prévio das Contas do Governo tem caráter 

estritamente técnico e auxiliar, não importando em vinculação para a decisão do Legislativo, 

a qual possui caráter político e definitivo1. Em razão desse cunho político do julgamento pelo 

Parlamento, nada obsta que sua palavra final seja contrária ao parecer do Tribunal de 

Contas, mesmo que este demonstre as mais diversas irregularidades. 

Situação diversa ocorre com as análises de Contas de Gestão (Prestação de Contas 

de Ordenador de Despesas, segundo os normativos desta Corte de Contas), as quais não se 

confundem com as Contas do Governo. Também de competência dos Tribunais de Contas, 

as Contas de Gestão são previstas no inciso II do artigo 71 da Constituição Federal, segundo 

o qual compete ao Tribunal de Contas da União, e simetricamente aos dos Estados e dos 

Municípios “julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens 

e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 

instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a 

perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público”.  
                                           
1 O julgamento das Contas do Governo dos Chefes do Executivo é um ato administrativo composto, pois resulta da 
manifestação de dois Órgãos: a manifestação do Tribunal de Contas, expressa no parecer prévio, é instrumental em relação à 
da casa legislativa, que edita o ato principal. A decisão da Corte de Contas é condição necessária para o julgamento feito pelo 
Legislativo, não podendo este julgar sem que tenha havido a prévia apreciação da Casa de Contas. 
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Ao contrário da verificação de atuação governamental que ocorre em nível macro das 

Contas do Governo, nas Contas de Gestão são analisados atos administrativos de forma mais 

individualizada, como para a arrecadação de receitas, ordenamento de despesas, realização 

de licitações, contratações, empenho, liquidação, pagamento de despesas, admissão de 

pessoal e concessão de aposentadoria. Assim, diversamente das Contas do Governo, as 

análises de Contas de Gestão devem versar sobre gerência de recursos com a especificidade 

típica de cada ato verificado, de quaisquer que sejam seus responsáveis Ordenadores de 

Despesas, sejam eles ou não o Chefe do Executivo, com periodicidade anual ou não. 

Os efeitos da atuação do Tribunal, nas Contas do Governo e nas Contas de Gestão, 

são distintos por disposição da própria Carta Magna que, sem utilizar vocábulos ao acaso, 

estatui que os Tribunais de Contas “apreciem” as Contas do Governo e “julguem” as Contas 

de Gestão.  

Situação da Economia Mundial, Brasileira e do Estado do RJ 

Cenário Mundial 

No que concerne ao cenário mundial, uma commodity importante e que sempre 

merece atenção especial é o petróleo.  O ano de 2015 foi palco de uma queda bastante 

significativa nos preços do Barril.  Em dezembro de 2015 o preço vigente era cerca de 1/3 do 

preço praticado em dezembro de 2013, conforme Figura projetada.  Esta queda foi resultado 

de 2 principais fatores: um expressivo aumento da oferta e uma queda importante da 

demanda.  

 
Figura 5: Preço de final de mês - petróleo bruto - Brent (FOB) – US$ 
Fonte: IPEADATA 
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O aumento da oferta deveu-se à conjunção de dois fatores: aprimoramento da 

tecnologia para utilização do xisto como substituto do petróleo, o que aumentou os estoques 

diminuíssem sua produção.  Em 2016 não deve haver mudança neste comportamento 

americanos de gasolina, sem que os países membros da OPEP, liderados pela Arábia 

Saudita,, uma vez que Rússia e Arábia Saudita se recusam a diminuir suas produções, 

especialmente depois da volta do Irã ao cenário internacional depois do corte das sanções 

americana e da zona do euro. 

O Estado do Rio de Janeiro 

De acordo com as últimas Contas Regionais divulgadas pelo IBGE, relativas ao ano de 

2013, o PIB fluminense, de cerca de R$ 626.320.000.000,00 (seiscentos e vinte e seis 

bilhões, trezentos e vinte milhões de reais), representava 19,8% do PIB da Região Sudeste e 

11,8% do PIB nacional, sendo o segundo maior entre as 27 Unidades da Federação. 

Quanto ao PIB per capita, no mesmo ano, verifica-se que alcançou R$ 38.262,13 , 

sendo o terceiro mais elevado do país (somente atrás do DF e SP) e cerca de 45% maior que 

o PIB per capita do Brasil.  

A taxa acumulada do PIB fluminense no período de 2010/2013 de 39,2 % (trinta e 

nove virgula dois por cento) foi decorrente de um cenário nacional favorável devido às 

políticas de incentivo ao crédito promovidas pelo Governo Federal e a um ambiente que 

favoreceu as exportações de petróleo, fatos que não têm perspectiva de acontecerem 

novamente nos próximos anos.  

De acordo com o Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense do Ceperj, de 

dezembro de 2015, a economia do ERJ encolheu em 2015, tendo sido apuradas quedas de 

6,5% na indústria geral, 3,2% no comércio varejista e 3,1% no setor de serviços.  Em 

termos de emprego formal, em 2015 foram fechados 179 mil postos de trabalho no ERJ, dos 

quais 47.204 referem-se a postos na indústria de transformação, 43.183 na construção civil 

e 30.460 nos serviços. 

Este desempenho conferiu à indústria de transformação o pior resultado (-11,2%), 

por conta, principalmente, de quedas na fabricação de veículos automotores (- 32,8%), 

fabricação de borracha (pneus) (- 12,6%); metalurgia (- 12,5%) e refino de petróleo (- 

11,9%).  

Como resultado das quedas da indústria e do varejo, o nível de emprego formal caiu 

4,6%, recuando para os patamares de dezembro de 2011. 
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A taxa de desemprego da região metropolitana, depois de chegar aos menores 

patamares históricos em 2014, voltou a crescer, invertendo a trajetória de queda identificada 

desde que a série de dados é disponibilizada pelo IBGE. 

 
Figura 33: Taxa de desemprego - Região metropolitana - Rio de Janeiro (na semana) - % 
Fonte: IBGE 

No mês de dezembro de 2015 foram fechadas mais de 40 mil vagas, 22,5% das 

quase 180 mil que deixaram de existir no ano como um todo. 

A despeito da queda da atividade econômica, o piso salarial do ERJ tem sofrido 

aumentos anuais superiores aos aumentos concedidos para o salário mínimo nacional.  A 

Figura projetada mostra a evolução histórica destas correções.  Para o período entre os anos 

de 2009 e 2016 o ERJ concedeu um reajuste do seu piso 8,5% superior ao reajuste nacional, 

destacando-se o fato de que os reajustes foram historicamente superiores à variação do 

indicador oficial de inflação do País no ano anterior. 
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Figura 37: Evolução do Salário Mínimo – ERJ e Brasil comparado ao IPCA do ano anterior 
Fonte: https://www.idomestica.com/tabelas/salario-empregada-domestica/#salario-domestica-rj 
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Estes aumentos geram impactos diretos sobre as despesas estaduais, uma vez que 

os contratos firmados normalmente contêm cláusula de reajuste em função das variações do 

piso mínimo estadual. 

Curiosamente, os Estados que estabeleceram um salário mínimo superior ao piso 

Nacional estão atravessando grave crise financeira. 

Uma das fontes de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro é o Petróleo.  O Estado 

responde por quase 70% da produção brasileira de petróleo.   
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Figura 40: Produção nacional de petróleo por Unidade da Federação – milhões de BEP 
Fonte: ANP 

Apesar de o ERJ responder por quase 2/3 da produção de petróleo nacional e do 

incremento do volume produzido, a redução de quase 50% no valor internacional do Barril 

de petróleo comprometeu o volume de vendas deste produto e, pelo menos para o curto 

prazo, não se espera mudanças significativas nesta rubrica. 

Destaques Orçamentários 

Destaca-se que, a despeito da crise fiscal, das dificuldades de arrecadação e os 

efeitos negativos esperados, ainda assim o ERJ foi um dos estados que, em termos 

percentuais, mais investiu em relação ao valor autorizado na LOA, embora estes 

investimentos sejam decorrentes de operações de crédito, o que acarretou o 

aumento do endividamento do Estado. 
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Figura 42 – Relação % investimento realizado / previsão inicial 
Fonte: RREO dos estados. Elaboração TCE-RJ. 

Já a relação percentual entre o valor arrecadado e o valor planejado de arrecadação 

de receita tributária na LOA, para o ERJ, foi a pior entre os principais estados brasileiros, 

conforme Figura projetada. 
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Figura 43 – Relação % entre valor arrecadado / valor planejado de arrecadação de receita tributária - 2015 
Fonte: RREO dos estados.  

Destaca-se que o número apresentado para o ERJ se encontra diferente do divulgado 

no Balanço Orçamentário e no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, uma vez que, 

em 2015, diferentemente de anos anteriores, tais instrumentos excluíram do orçamento as 

repartições legais e constitucionais de receitas em favor dos municípios, sob o argumento de 

serem consideradas deduções da receita orçamentária.   

Ponto desconsiderado pelo Estado do Rio de Janeiro, foi a concessão de reajustes 

significativos aos seus servidores em 2014 e, ainda, a informação divulgada no início de 

2016 de que permanece a intenção de manter a política salarial estabelecida há 2 anos.  
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 Segundo o site do jornal O Dia, “O governo do Estado do Rio vai manter os reajustes 

previstos para 150.129 servidores ativos e aposentados em 2016. Os índices variam de 

3,30% a 47% e foram aprovados pela Assembleia Legislativa do Rio  em 2014.  

Sendo assim, a recessão e o deficit de arrecadação derivaram numa crise fiscal no 

ERJ agravada pelo fato de o mesmo possuir elevado grau de despesas estruturais com difícil 

margem de redução, como por exemplo os gastos com pessoal e pagamento de juros.  O 

resultado foi um ano que terminou com enormes dificuldades de caixa e atraso no 

pagamento de pessoal e fornecedores. 
 

O Estado do Rio de Janeiro, como se sabe, enfrenta uma de suas piores crises fiscais.  

O primeiro grande evento que marcou este cenário foi o adiamento do pagamento e 

parcelamento da última parte do 13º salário que deveria ter sido depositada na conta dos 

servidores estaduais no mês de dezembro de 2015.  No ano de 2016 os servidores vêm 

testemunhando constantes mudanças nas datas de pagamento de salários e pensões, o que 

confere um aumento da incerteza quanto ao pagamento dos proventos relativos aos meses 

vindouros de 2016. 

Considerações em relação ao Panorama Econômico 

Conforme já apontado na análise feita, o que se percebe é que o ano de 2015 foi 

diretamente afetado pela crise interna brasileira que engloba questões políticas, econômicas 

e financeiras.  O excesso de gastos públicos aliado à queda na atividade econômica 

provocou um deficit que culminou com o rebaixamento do grau de investimento das 

agências internacionais de rating. 

Somado a isto, testemunhamos a diminuição do ritmo de crescimento de algumas 

importantes economias internacionais e a redução do preço da principal commodity do 

Estado do Rio de Janeiro, o Petróleo, indicam que uma solução para resolver o deficit fiscal 

não será fácil.  No início de março de 2016 um alento veio com o anúncio de que a China vai 

investir no crescimento da construção civil, o que fez a cotação do Aço crescer 

significativamente. 

No entanto, a inflação, a produção nacional, as taxas de emprego e de inadimplência 

e os investimentos estrangeiro e do setor privado só devem apresentar sinais de melhoria se 

o grau de confiança do empresariado voltar a melhorar.  E isso só deve ocorrer caso o 
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Governo dê sinais claros e irrefutáveis de que está adotando medidas no sentido de controlar 

os gastos públicos. 

Ademais, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o excesso de gastos públicos, a 

contratação de empréstimos, a queda da atividade econômica aliada à inoperância dos 

gestores públicos, que não preveniram os riscos e corrigiram desvios capazes de afetar o 

equilíbrio das contas públicas, dentro de uma gestão fiscal responsável, culminou com o 

rebaixamento pelas agencias internacionais de rating do Ente Federativo.   

Historicamente, no ano de 2011, comemorou-se a atribuição da nota concedida ao 

ERJ; “A agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P) confirmou o "grau de 

investimento" para o Estado do Rio de Janeiro. (...) O nível alcançado pelo estado é de BBB- 

na escala global e AAA (chamado triple A), na escala nacional.  Amplamente comemorado 

pelos gestores públicos à época, esta avaliação pode ter facilitado o crescimento da dívida 

do Estado do Rio de Janeiro, contribuindo para a sua deterioração da capacidade de honrar 

seus compromissos de 2015 e 2016. 

Em setembro de 2015 nova avaliação das empresas de rating, como a Fitch, resultou 

em revisão das notas de investimento, conforme destaque no site do jornal Valor econômico: 

A agência de classificação de risco Fitch Ratings cortou a nota de crédito do 
Rio de Janeiro de “BBB-” para “BB+”, retirando o grau de investimento do 
Estado.  (...) Em nota, a agência cita um “relevante aumento de dívidas até 
2017” pelo Estado, que prejudica a capacidade fiscal e leva o governo a 
buscar a receitas não recorrentes para cobrir despesas operacionais. (...) 

Em dezembro o jornal O Globo publica o rebaixamento da nota concedida pela 

empresa Standard & Poor´s (S&P): 

Segundo a S&P, o rebaixamento “reflete o consistente enfraquecimento 
fiscal do Estado desde 2012, que prejudicou também seu desempenho fiscal 
e liquidez”.  

Com efeito, o ano de 2015 foi marcado por recuos nos principais indicadores 

econômicos, voltando a patamares historicamente superados.  Diante disto, para 2016, 

recomenda-se, prioritariamente, para reversão da crise instalada no ERJ, uma revisão de 

gastos públicos no sentido de adequar despesas às receitas, caminhando no sentido de 

buscar reverter o quadro de deficit fiscal.  
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 Infelizmente, diante dos indicadores de incerteza apresentados, não parece haver 

espaço para incremento da atividade econômica e correspondente arrecadação do ERJ no 

curto prazo, sendo mais viável indicar uma readequação dos seus gastos. 

 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 

Gestão Orçamentária 

 

Lei Orçamentária Anual 

O Orçamento Geral do Estado para o exercício de 2015, aprovado pela Lei nº 6.955,  

estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ R$ 90.311.430.806,00 (noventa bilhões, 

trezentos e onze milhões e fração) menos a estimativa das deduções da Receita no 

montante de R$ 7.507.411.038,00 (sete bilhões, quinhentos e sete milhões e fração), 

perfazendo o valor líquido de R$ 82.804.019.768,00 (oitenta e dois bilhões, oitocentos e 

quatro milhões e fração), assim distribuído na forma do gráfico abaixo:  

Orçamento fiscal e de seguridade social 

 

Contudo,  as metas bimestrais de arrecadação foram divulgadas através da Resolução 

nº 842, de 10 de fevereiro de 2015,da Secretaria de Estado de Fazenda, publicada no Diário 

Oficial de 12 de fevereiro de 2015, que alterou significativamente a receita prevista na Lei 

Orçamentária Anual. 
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Receita prevista na LOA X metas bimestrais 

  R$1,00 

Especificação LOA Metas bimestrais Diferença 

Receitas Correntes 65.108.994.984 56.938.345.982 -8.170.649.002 

  Receita Tributária 49.403.973.972 45.105.462.290 -4.298.511.682 
  (-) Ded. da Receita Tributária -6.009.774.259 -5.861.102.169 148.672.090 
  Receita de Contribuições 1.671.339.808 1.671.339.808 - 
  Receita Patrimonial 11.499.156.275 7.696.474.908 -3.802.681.367 
  (-) Ded. da Receita Patrimonial -1.010.911.434 -1.010.911.434 - 
  Receita Agropecuária 479.735 479.735 - 
  Receita Industrial 198.420.000 198.420.000 - 
  Receita de Serviços 583.557.782 583.557.786 4 
  Transferências Correntes 6.712.790.055 6.160.359.936 -552.430.119 
  (-) Ded. de Transf. Correntes -399.269.945 - 399.269.945 
  Outras Receitas Correntes 2.546.688.395 2.394.265.122 -152.423.273 
  (-) Ded. de Outras Receitas Correntes -87.455.400 - -87.455.400 

Receitas de Capital 13.232.824.926 9.451.762.159 -3.781.062.767 

  Operações de Crédito 6.143.199.587 6.074.002.956 -69.196.631 
  Alienação de Bens 3.201.075.522 2.465.075.522 -736.000.000 
  Amortização de Empréstimos 246.667.760 246.667.760 - 
  Transferências de Capital 3.641.782.057 665.915.921 -2.975.866.136 
  Outras Receitas de Capital 100.000 100.000 - 
Total das Receitas sem intra 78.429.275.310 66.390.108.141 -12.039.167.169 

Receitas Intra Correntes 4.462.199.858 4.462.199.856 -2 

  Receita Intra Contribuições  3.162.837.024 3.162.837.024 - 
  Receita Intra Patrimonial 3.696.503 3.696.503 - 
  Receita Intra Serviços 514.171.148 514.171.148 - 
  Receita intra transf. Correntes 602.927.843 602.927.843 - 
  Outras Receitas Intra Correntes 178.567.340 178.567.338 -2 

Receitas Intra de Capital - - - 

  Receita Intra Transf. Capital - - - 
Total das Receitas Intra 4.462.199.858 4.462.199.856 -2 

Total geral 82.804.019.768 70.852.307.997 -11.951.711.771 
Fonte: LOA 2015 e Resolução Sefaz nº 842, de 10.02.15. 

 

É possível inferir que a previsão de receita foi revista quando da divulgação das 

metas bimestrais de arrecadação, realizada em atendimento ao art. 13 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, apresentando um decréscimo na ordem de R$ 11.951.711.771 

(onze bilhões, novecentos e cinquenta e um milhões e fração). 

Alterações orçamentárias (art. 167, V, CF) 

Durante o exercício de 2015, foram abertos Créditos Adicionais resultando em um 

Orçamento Final no montante de R$ 87.379.763.942 (oitenta e sete bilhões, trezentos e 

setenta e nove milhões e fração), representando um acréscimo de 5,53% em relação ao 

Orçamento Inicial, conforme demonstrado a seguir: 
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Orçamento Final - 2015 

R$1,00 

Dotação inicial 82.801.361.911 
(+) Créditos Suplementares 24.734.757.764 
(+) Créditos Especiais 37.200.000 
(–) Dotação cancelada 20.193.555.734 
Despesa Atualizada 87.379.763.942 
Fonte: SIG e Quadro 4.08.29 (Volume 04). 

Constata-se que a abertura de Créditos Adicionais Suplementares com recursos 

decorrentes da anulação parcial ou total de dotações, no montante de R$ 20.193.555.734 

(vinte bilhões, cento e noventa e três milhões e fração), correspondeu a 24,39% da despesa 

inicial fixada.  

Todavia, em face das exceções previstas no art. 6º da Lei Orçamentária Anual - LOA, 

o total dos Créditos Suplementares abertos por anulação parcial ou total das dotações, 

atingiu o montante de R$9.676.567.875 (nove bilhões, seiscentos e setenta e seis milhões e 

fraçao), 11,69%, dentro, portanto, do limite de 20% previsto no artigo 5º, “a”, da LOA. 

Ressalte-se, contudo, que o dispositivo constante do art. 6º da Lei Orçamentária 

Anual - LOA  contraria o inciso VII do art. 167 da Constituição Federal, que veda “a 

concessão ou utilização de créditos ilimitados”, fato que será objeto de Ressalva e 

Determinação na conclusão deste Relatório.  

Demonstração da Execução do Orçamento 

Na Execução do Orçamento foram realizadas deduções da Receita Orçamentária, que 

podem ser sintetizadas em 3 (três) grandes grupos: deduções dos valores transferidos ao 

FUNDEB, deduções dos valores transferidos aos Municípios e dedução dos valores relativos 

ao pagamento do contrato de cessão de créditos de royalties e participações especiais sobre 

a produção de petróleo e gás natural. 

Quanto às deduções dos valores transferidos ao FUNDEB, a contabilização está de 

acordo legislação vigente e é exercida no âmbito do Estado do Rio de Janeiro desde o 

exercício de 2013 e foi prevista na Lei Orçamentária Anual – LOA – exercício 2015. 

No exercício de 2015, as repartições legais e constitucionais de receitas em favor dos 

municípios foram registradas como deduções da receita orçamentária, diferentemente dos 

exercícios anteriores, quando os ingressos eram registrados como Receitas e as saídas como 

Despesas.  
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Por fim, foi contabilizada a dedução da receita dos valores decorrentes do pagamento 

do contrato de cessão de créditos de royalties e participações especiais sobre a produção de 

petróleo e gás natural, no valor de R$ 1.734.969.373 (um bilhão, setecentos e trinta e 

quatro milhões e fração).  

A forma de contabilização do pagamento de contratos de cessão de direitos futuros 

como dedução de receita difere da metodologia tradicionalmente utilizada pelo Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, além de não figurar nas hipóteses previstas no Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. 

Tal fato é objeto de Ressalva e Determinação na conclusão deste Relatório.  

Depreende-se, portanto, que foram deduzidas da Receita Bruta arrecadada, o 

montante de R$ 17.432.732.088,38 (dezessete bilhões, quatrocentos e trinta e dois milhões 

e fração), conforme abaixo evidenciado: 

DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                                         Em R$                                       

Dedução das transferências ao FUNDEB         5.710.500.542,97  
Dedução das transferências legais e constitucionais aos municípios            9.987.262.172,04  
Dedução dos valores decorrentes do pagamento do contrato de cessão de créditos de royalties 
e participações especiais sobre a produção de petróleo e gás natural            1.734.969.373,37  

TOTAL     17.432.732.088,38  

Desta maneira, os resultados da execução das receitas e despesas constante dos 

demonstrativos publicados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro necessitam de ajustes 

para que possam ser analisados, uma vez que a Lei Orçamentária Anual não previu, na 

totalidade, essa mudança de metodologia.  

Resultado da Execução da Receita 

Feitas as considerações iniciais, promovi a confecção dos quadros da Execução 

Orçamentária da Receita com as informações publicadas e com os ajustes relativos à 

mudança de critério, de forma a evidenciar os impactos, no qual verifiquei que a Receita 

Arrecadada com intraorçamentária foi de R$ 73.376.397.262 (setenta e três bilhões, 

trezentos e setenta e seis milhões e fração) e que o déficit de arrecadação da Receita foi de 

R$ 10.879.940.031 (dez bilhões, oitocentos e setenta e nove milhões e fração), e não R$ 

21.378.488.155 (vinte e um bilhões, trezentos e setenta e oito milhões e fração), conforme 

publicado pelo Estado. 
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Resultado da Execução da Despesa 

Apresentado o resultado da Execução da Receita, segue os dados da Execução 

Orçamentária da Despesa com as informações publicadas e com os ajustes relativos à 

mudança de critério, de forma a evidenciar os impactos, no qual verifiquei que Despesa 

Liquidada incluindo as despesas intraorçamentárias foi de R$ 77.353.596.260 (setenta e sete 

bilhões, trezentos e cinquenta e três milhões e fração)  e a diferença entre a despesa 

prevista e a despesa empenhada é de R$ 10.902.881.163 (dez bilhões, novecentos e dois 

milhões e fração), e não de R$ 21.401.729.287 (vinte e um bilhões, quatrocentos e um 

milhões e fração), conforme valor publicado pelo Estado.  

Registre-se que a diferença entre a despesa prevista e empenhada não se deu por 

esforço fiscal planejado, com vistas à geração de economia orçamentária, mas de uma 

previsão orçamentária desarrazoada, irreal e completamente desassociada do cenário 

econômico brasileiro e internacional apresentado à época. 

Tal situação ficou latente, a medida que as metas bimestrais de arrecadação 

divulgadas através da Resolução nº 842, de 10 de fevereiro de 2015, da Secretaria de 

Estado de Fazenda, já no início do exercício, em fevereiro, alterou significativamente a 

previsão da receita em R$ 11.951.711.771 (onze bilhões, novecentos e cinquenta e um 

milhões e fração). 

Ademais, houve arrecadação de receitas não recorrentes ou extraordinárias 

(Depósitos Judiciais e FUNDES), não previstas na LOA, da ordem de R$ 7.831.210.830 (sete 

bilhões, oitocentos e trinta e um milhões e fração). Fato que evidencia a falha na previsão da 

Receita.  

Na prática, ou seja, considerando a execução do orçamento, verifica-se que a 

previsão orçamentária foi superestimada em R$ 18.711.150.861,00 (dezoito bilhões, 

setecentos e onze milhões e fração), conforme demonstrativo abaixo: 

em R$ 

Déficit de Arrecadação Efetiva 10.879.940.031 

Receita Não Recorrente Não Prevista 7.831.210.830 

TOTAL 18.711.150.861    

Essa diferença de cerca de 20% da Receita Bruta estimada, não pode ser justificada 

pela ausência de possibilidade de detectar os efeitos da crise sobre o orçamento. Trata-se, 
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na verdade, de flagrante desídia no trato do Orçamento Público, principal ferramenta de 

planejamento do Estado. 

Inegavelmente, tal afirmação é enfática e verdadeira, à medida que o Orçamento, 

para o exercício de 2016, aprovado através de Lei Estadual n.º 7.210 de 18 de janeiro de 

2016, apesar de toda a crise e do resultado orçamentário do exercício de 2015, previu uma 

“Receita Bruta Fantasiosa” de R$ 99.830.074.047 (noventa e nove bilhões, oitocentos e 

trinta milhões e fração), cerca de 10% superior a do exercício de 2015, totalmente fora da 

realidade orçamentária vivida pelo Estado. 

Constata-se, portanto, que o Estado do Rio de janeiro, diante da ausência de critérios 

objetivos para o Planejamento do Orçamento para o exercício de 2015, descumpre o 

disposto no artigo 12 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 – LRF, bem como, o disposto 

no art. 30 da Lei Federal n.º 4.320/64.  

Ressalta-se que tal procedimento, por um lado, coloca em risco o equilíbrio financeiro 

das Contas Públicas, tendo em vista que permite a realização de despesas sem a 

correspondente Fonte de financiamento, por outro, possibilita a ocorrência de elevadas 

“economias orçamentárias fictícias”, que são utilizadas como forma de demonstrar uma 

gestão prudente, quando, na realidade, indica uma total falta de planejamento do Estado. 

Desta forma, entendo imperioso alertar ao Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado do Rio de Janeiro da inoperância e ineficiência dos Órgãos envolvidos na elaboração 

do Orçamento do Estado do Rio de Janeiro, notadamente, a Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão, cuja atuação deficiente pode ter colaborado para a caótica situação 

fiscal e financeira em que se encontra o Estado do Rio de Janeiro. 

Resultados da Execução Orçamentária 

Se consideradas as transações intraorçamentárias, o déficit no resultado da execução 

orçamentária atinge R$ 4.323.868.938 (quatro bilhões, trezentos e vinte e três milhões e 

fração), referente às despesas empenhadas, e R$ 3.977.198.998 (três bilhões, novecentos e 

setenta e sete milhões e fração), referente às despesas liquidadas. 

em R$ 

Receita Arrecadada com Intraorçamentária 73.376.397.262 

Despesa Liquidada com Intraorçamentária 77.353.596.260 

Déficit na Execução do Orçamento (3.977.198.998)    
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A título de análise, verifica-se que o resultado orçamentário, desconsiderando as 

receitas obtidas com saque dos depósitos judiciais e extrajudiciais e com  securitização da 

carteira do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDES , seria o retratado no 

quadro a seguir: 

Resultado Orçamentário – Simulado sem Receitas não Recorrentes 

R$1,00 

Descrição Total com intra Total sem intra 

Receita arrecadada (a) 61.654.165.717 58.168.925.988 

Receitas não recorrentes (b) 7.831.210.830 7.831.210.830 

Receita corrente sem receitas não recorrentes (c) 65.545.186.432 62.059.946.703 

Despesa empenhada (d) 77.700.266.199 73.961.419.052 

Despesa liquidada (e) 77.353.596.260 73.628.388.665 

Despesa paga (f) 71.634.262.488 68.363.326.059 

Deficit orçamentário (empenho) (g) = (c - d) (12.155.079.767) (11.901.472.349) 

Deficit orçamentário (liquidação) (h) = (c - e) (11.808.409.828) (11.568.441.962) 

Fonte: SIG e Siafem. 

Depreende-se do demonstrativo apresentado a gravidade da situação do Estado do 

Rio de Janeiro, uma vez que, sem as receitas não recorrentes, o déficit orçamentário seria 

ainda maior. 

Execução da Receita 

A arrecadação totalizou, no exercício de 2015, um montante de R$ 75.601.658.076 

(setenta e cinco bilhões, seiscentos e um milhões e fração), montante 3,19% superior à 

meta estipulada no início do exercício, que foi de R$ 73.262.121.744 (setenta e três bilhões, 

duzentos e sessenta e dois milhões e fração), porém, inferior em 9,44% (nove, quarenta e 

quatro por cento), em termos reais, ao arrecadado no exercício anterior.  
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Receita Estadual por origem, em relação à meta e ao exercício anterior 

R$1,00 

Especificação Arrecadação 2015 
Realização 
 da Meta 

Diferença 
 da Meta 

Var. real 
15/14 

Receitas Correntes 68.831.319.803 107,87% 5.020.960.218 -0,11% 
Tributária 43.414.668.110 96,25% (1.690.794.180) -4,40% 
Contribuição 1.914.273.927 114,54% 242.934.119 -5,07% 
Patrimonial 6.477.255.094 84,16% (1.219.219.814) -41,19% 
Agropecuária 51.646 10,77% (428.089) -27,18% 
Industrial 128.153.642 64,59% (70.266.358) -35,53% 
Serviços 358.972.644 61,51% (224.585.142) -11,09% 
Transferências Correntes 5.931.513.926 96,29% (228.846.010) -6,89% 
Outras Rec. Correntes 10.606.430.813 442,99% 8.212.165.691 203,51% 

Receitas de Capital 6.770.338.274 71,63% (2.681.423.885) -53,55% 
Operações de Crédito 4.994.873.366 82,23% (1.079.129.590) -38,57% 
Alienação de Bens 1.084.012.120 43,97% (1.381.063.402) -81,26% 
Amortiz. de Empréstimos 310.853.999 126,02% 64.186.239 4,14% 
Transferências de Capital 380.598.789 57,15% (285.317.132) 5,34% 
Outras Rec. de Capital - 0,00% (100.000) -100,00% 

Total geral 75.601.658.076 103,19% 2.339.536.333 -9,44% 
Fonte: SIG e Resolução nº 842, de 10 de fevereiro de 2015, da Secretaria de Estado de Fazenda. 
Obs.: Excluídas as intraorçamentárias. O valor total da receita, incluindo as intraorçamentárias, seria: prevista R$77.724.321.600; e arrecadada 
R$ 79.086.897.805. 
Valores históricos e variação real 2015/14, calculada a partir de valores anuais atualizados pelo IGP-DI médio ponderado da FGV/RJ, a preços de 
dezembro de 2015. 

 

Mesmo depois de arrecadar as receitas não recorrentes ou extraordinárias das 

operações com os depósitos judiciais e extrajudiciais, o Governo do Estado do Rio de Janeiro 

apresentou uma série de legislações com pacotes de medidas de incremento de receitas 

para fazer frente ao aperto orçamentário decorrente do agravamento da crise. 

As operações elencadas anteriormente foram objeto de acompanhamento por este 

Tribunal, protocolizado como processo TCE-RJ n.º 109.227-9/15, que trata de 

acompanhamento ordinário das medidas adotadas pela Secretaria de Estado de Fazenda 

para incrementar a arrecadação estadual e sustentar a previsão orçamentária de 2015 e 

2016, processo ainda não foi apreciado pelo Plenário. 

O quadro evidencia a participação de cada origem de Receita no total da arrecadação 

estadual em 2015. Destaque-se a segunda colocação da origem “Outras Receitas Correntes”, 

posição historicamente ocupada pela Receita Patrimonial, influenciado, como já relatado 

anteriormente, pelos saques da conta de Depósitos Judiciais. 

 

 



20 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 

Conselheiro-Relator 

Receita estadual 2015 – Participação no total por origem 

 

Feitas essas considerações iniciais, passo a análise do comportamento dos principais 

componentes da Receita Estadual, por ordem de participação no total da Receita, buscando 

avaliar as razões de seu desempenho frente às metas e ao exercício anterior. 

Receita Tributária 

Receita Tributária 

R$1,00 

Especificação 
Arrecadação 

2015 
Realização 
da Meta 

Diferença 
da Meta 

Var. real 
15/14 

IRRF 2.988.133.619 94,31% (180.290.303) -9,57% 

IPVA 2.299.815.701 108,47% 179.529.572 6,02% 

ITCD 849.909.203 128,94% 190.762.293 15,79% 

FECP 3.018.742.674 98,42% (48.565.709) -3,27% 

ICMS 31.982.750.986 95,03% (1.671.767.749) -5,24% 

Taxas 2.275.315.927 93,41% (160.462.284) -2,35% 

Tributária total 43.414.668.110 96,25% (1.690.794.180) -4,40% 

Fonte: SIG e Resolução nº 842/15, da Secretaria de Estado de Fazenda. 
Valores históricos e variação real 2015/14, calculada a partir de valores anuais atualizados pelo IGP-DI médio ponderado da FGV/RJ, a preços de 
dezembro de 2015. 

Infere-se no quadro acima, que  apenas o IPVA e o ITCD superaram as metas de 

arrecadação estabelecidas e também obtiveram crescimento real em relação ao arrecadado 

no ano anterior, com destaque para o ITCD, que apresentou expressivo crescimento real 

nessa comparação (+15,79%). O destaque negativo, sob o aspecto da realização da meta, 

foi a arrecadação do ICMS  uma vez que  que arrecadou menos R$ 1.671.767.749 (um 

bilhão, seiscentos e setenta e um milhões e fração) em relação à meta. O ICMS é o principal 

componente da receita tributária do Estado do Rio de Janeiro, respondendo em 2015 por 

73,67% (setenta e três, sessenta e sete por cento) da arrecadação dessa origem de receita.  

Base: Receita total de 2015 = 100% 
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Receita Tributária 2015 – Participação por Fonte 

 
Fonte: SIG. 

ICMS 

O ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) é um 

imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal. 

No exercício de 2015, a arrecadação do ICMS totalizou R$ 31.982.750.986 (trinta e 

um bilhões, novecentos e oitenta e dois milhões e fração), valor equivalente a 42,30% 

(quarenta e dois, trinta por cento) da Receita Estadual e 73,67% (setenta e três e sessenta 

e sete por cento) das Receitas Tributárias.  

Constata-se que a arrecadação da Receita de ICMS, em termos nominais, foi 1,30% 

superior ao arrecadado no exercício anterior. 

 
Evolução da Arrecadação da Receita de ICMS a valores nominais 

Em R$ 1,00 

2014 2015 

31.573.743.594 31.982.750.986 ▲ 

 

  

Em relação à arrecadação da atividade de Indústria de Transformação, registre-se 

que também foi influenciada pela desaceleração da economia. O quadro que segue  

apresenta o desempenho dos treze maiores segmentos desse setor em termos de 

arrecadação, em comparação com o exercício de 2014, sendo que somente o segmento de 

Derivados de Petróleo apresentou crescimento: 
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ICMS por atividade econômica – Indústria de Transformação 

R$1,00 

Especificação (CNAE) 
Arrecadação 

2015 
Particip. 

 % 
Var. real  

15/14 
Dif. real  
15/14 

Derivados de Petróleo 1.240.722.966 16,01% 28,93% 290.341.937 

Bebidas 1.135.166.674 14,64% -18,36% (268.055.375) 

Produtos Químicos 985.055.036 12,71% -0,38% (3.930.171) 

Veículos 616.992.349 7,96% -22,64% (190.269.390) 

Produtos Alimentícios 510.942.492 6,59% -4,53% (25.512.975) 

Metalurgia 501.967.376 6,48% -23,61% (163.069.232) 

Produtos Minerais 439.682.491 5,67% -12,35% (65.228.492) 

Borracha e Plástico 438.438.809 5,66% -5,96% (29.178.146) 

Farmoquímicos e Farmacêuticos 368.914.431 4,76% -14,05% (63.436.806) 

Máquinas e Equipamentos 292.397.308 3,77% -7,98% (26.683.545) 

Metal, exceto máquinas e equip. 284.749.593 3,67% -13,30% (46.077.947) 

Máquinas e Materiais Elétricos 238.592.274 3,08% -11,86% (33.771.555) 

Demais Produtos 698.221.678 9,01% -4,05% (30.999.654) 

Total ICMS Indústria de Transformação 7.751.843.476 100,00% -7,46% (655.871.352) 

Fonte: total da arrecadação – SIG; arrecadação por CNAE – Secretaria de Estado de Fazenda. 
Valores de arrecadação históricos. Valores da diferença real e variação real 2015/14, calculados a partir de valores históricos 
anuais atualizados pelo IGP-DI médio ponderado da FGV/RJ, a preços de dezembro de 2015. 

Observa-se que, diferentemente do que vem sendo noticiado, o ICMS relativos à 

produtos derivados de Petróleo teve uma variação real positiva de 28,93%. 

IPVA 

A arrecadação oriunda do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - 

IPVA totalizou R$ 2.299.815.701 (dois bilhões, duzentos e noventa e nove milhões e fração) 

em 2015, equivalente a ou 3,04% (três, quatro por cento) da Receita Total do Estado e 

5,30% (cinco, trinta por cento) da Receita Tributária, apresentando crescimento real de 

6,02% (seis, zero dois por cento) em relação ao ano anterior, apresentando um 

comportamento distinto dos demais tributos. 

Outras Receitas Correntes 

As Receitas Correntes que não se enquadram nas demais origens somaram R$ 

10.606.430.813 (dez bilhões, seiscentos e seis milhões e fração), valor equivalente a 14,03% 

da Receita Estadual. No exercício de 2015, esta foi a segunda maior origem de receita em 

arrecadação do Estado, atrás apenas da Receita Tributária.  
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O resultado observado em 2015 decorre dos saques dos depósitos judiciais 

autorizados, em 2015, pelas legislações estadual e federal, no valor total de R$ 

7.310.793.571 (sete bilhões, trezentos e dez milhões e fração), registrados em “Receitas 

Diversas”. 

A subfonte “Receitas Diversas” registrou extraordinário aumento de 387,97% em 

relação ao ano anterior, superando a meta em 572,30%, resultado decorrente das 

operações de saques dos Depósitos Judiciais que estão sendo comentados no tópico 

seguinte.  

Receita Extraordinária referente aos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais 

No exercício de 2015, a Lei Complementar Estadual nº 163, de 31 de março de 2015, 

autorizou o saque de 37,5% (trinta e sete, cinco por cento) dos Depósitos Judiciais e 

Extrajudiciais existentes no Banco do Brasil para capitalizar o RIOPREVIDÊNCIA e, no final do 

ano, a Lei Complementar Federal nº 151, de 5 de agosto de 2015, promulgada em 

novembro, autorizou o saque de 70% dos Depósitos Judiciais e Administrativos em que o 

Estado do Rio de Janeiro seja parte, fatos que permitiram que arrecadação estadual fosse 

alavancada, conforme mostra o quadro a seguir. 

 
Saques dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais por Bimestre 

R$1,00 

Leis autorizativas LCF 151/15 LCE 163/15 LCE 147/13 

UGE executante Tesouro Rioprevidência Tesouro 

1º BIM - - - 

2º BIM - 2.270.000.000 - 

3º BIM - 3.180.000.000 115.626.729 

4º BIM - 260.000.000 - 

5º BIM - 940.596.902 4.662.073 

6º BIM 539.907.868 - - 

Total 539.907.868 6.650.596.902 120.288.801 

Total de saques em 2015 7.310.793.571 

Fonte: SIG. 

Não obstante, operações similares já haviam sido autorizadas anteriormente, 

conforme quadro que segue:  
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Comparativo das Receitas dos Depósitos Judiciais – 2010 a 2015 
R$1,00 

Leis  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

LF 11.429/06 4.649.248 19.831.271 74.146.122 10.000.000 9.987.094 - 

LCF 151/15 - - - - - 539.907.868 

LCE 163/15 - - - - - 6.650.596.902 

LCE 147/13 - - - 3.295.945.683 797.539.832 120.288.801 

Total anual 4.649.248 19.831.271 74.146.122 3.305.946.683 807.526.926 7.310.793.571 

% da receita total 0,01% 0,04% 0,12% 4,51% 1,03% 9,67% 

Fonte: SIG 
A Lei Complementar Estadual nº 119, de 3 de dezembro de 2007, ainda está em vigor, porém não há menção de receitas a seu 
albergue no SIG. 
LF – Lei Federal, LCF – Lei Complementar Federal e LCE – Lei Complementar Estadual. 

A diferença básica entre a Lei Complementar Federal nº 151 e as Leis  

Estaduais em vigor é que estas últimas permitem o saque de percentual sobre a totalidade 

dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, independentemente de o Estado do Rio de Janeiro 

ser parte nos litígios, fato que, inclusive, acarretou questionamento no Poder Judiciário 

(Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.072). 

Receitas de capital 

O Estado do Rio de Janeiro arrecadou, no exercício de 2015, R$ 6.770.338.274 (seis 

bilhões, setecentos e setenta milhões e fração) de Receitas de Capital, as quais registraram 

queda de 53,55% (cinquenta e três, cinquenta e cinco por cento), em termos reais, na 

comparação com o exercício anterior – quando arrecadou R$ 13.634.679.435 (treze bilhões, 

seiscentos e trinta e quatro milhões e fração), valor histórico. 

 
Receitas de Capital 

R$1,00 

Especificação 
Arrecadação 

2015 
Realização 
da Meta 

Diferença 
da Meta 

Variação real 
15/14 

Operações de Crédito 4.994.873.366 82,23% (1.079.129.590) -38,57% 

Alienação de Bens 1.084.012.120 43,97% (1.381.063.402) -81,26% 

Amortização de Empréstimos 310.853.999 126,02% 64.186.239 4,14% 

Transf. de Capital 380.598.789 57,15% (285.317.132) 5,34% 

Outras Rec. de Capital 0 0,00% (100.000) -100,00% 

Receitas de Capital Total 6.770.338.274 71,63% (2.681.423.885) -53,55% 

Fonte: SIG e Resolução nº 842/15, da Secretaria de Estado de Fazenda. 
Valores históricos e variação real 2015/14, calculada a partir de valores anuais atualizados pelo IGP-DI médio ponderado da 
FGV/RJ, a preços de dezembro de 2015. 

Com relação às Operações de Crédito, verifica-se que apresentou expressiva queda 

em relação ao arrecadado no exercício anterior (38,57%).  
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A Receita de Alienação de Bens registrou R$1.084.010.000 (um bilhão e oitenta e 

quatro milhões e fração) em 2015, com expressiva queda em relação ao exercício anterior 

(81,26%), devido à elevada base de comparação.2 Destaca-se a Alienação de Títulos 

Mobiliários referentes à cessão do fluxo de recebíveis do Fundo de Desenvolvimento 

Econômico e Social - FUNDES, no valor de R$ 1.060.325.127 (um bilhão, sessenta milhões e 

fração). Nessa operação, o Governo do Estado do Rio de Janeiro recebeu à vista seus 

direitos relativos a financiamentos concedidos com créditos de ICMS de parte da carteira de 

recebíveis do FUNDES, que totalizavam prestações vincendas no valor total de R$ 

2.329.980.000 (dois bilhões, trezentos e vinte e nove milhões e fração)3. 

Gestão da Dívida Ativa 

A movimentação dos créditos tributários e não tributários da Dívida Ativa no período 

pode ser demonstrada no quadro que segue, apontando um saldo final para o exercício de 

2015 de R$ 59.142.290.000 (cinquenta e nove bilhões, cento e quarenta e dois milhões e 

fração): 

Estoque da Dívida Ativa Estadual 
R$ 1,00 

Movimentação Dívida Tributária Dívida Não Tributária Total 

Saldo em 31.12.14 53.387.200.309 1.602.404.381 54.989.604.690 

Acréscimos 6.438.717.381 326.108.496 6.764.825.876 

   Inscrições 3.223.994.163 150.367.137 3.374.361.300 

   Ajustes 865.145.267 73.770.338 938.915.605 

   Acréscimos moratórios 2.349.577.950 101.971.021 2.451.548.972 

Deduções 2.410.542.086 201.603.295 2.612.145.381 

   Ingressos 836.973.312 19.786.565 856.759.877 

       Receita arrecadada 676.166.246 19.314.147 695.480.393 

       Outras receitas 476.977,42 2.246 479.223 

       Créditos especiais 160.330.089 470.172 160.800.261 

   Remissões 549.613.788 172.733.468 722.347.257 

   Cancelamentos 1.023.954.986 9.083.263 1.033.038.248 

Saldo em 31.12.15 57.415.375.604 1.726.909.581 59.142.285.185 

Fonte: Volume 09. 
Tendo em vista a identificação de problema na forma de apuração do resultado em índice pelo sistema e equívoco quanto à 
metodologia da apuração em índice, descritos pela PGE nas observações e critérios utilizados na apuração do estoque da dívida 
ativa, houve a retificação4 do Demonstrativo Sintético do Estoque da Dívida Ativa de 2014. Não foi verificada divergência entre o 
saldo final apresentado no Demontrativo do Estoque da Dívida Ativa de 2014 (retificado) com o saldo inicial do exercício de 
2015. 

A evolução do ajuizamento de Certidões de Dívida Ativa - CDA - pela Procuradoria 

Geral do Estado - PGE desde 2012, pode ser sintetizada na figura que segue.  

                                           
2 Em 2014, foram registradas nessa origem as receitas de antecipação de royalties no valor de R$5.353,7 milhões. 
3 Período de 148 meses, com fluxo de prestações mensais iniciando em outubro/2015 e término em janeiro/2028. 
4 Volume 09. 
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Certidões de Dívida Ativa Ajuizadas 

 

Execução da Despesa 

Observa-se que a Despesa Total Liquidada em 2015 foi 4,42% menor, em termos 

reais, do que a do exercício anterior, equivalente a uma redução de despesas de R$ 

3.579.600.246 (três bilhões, quinhentos e setenta e nove milhões e fração), em valores 

atualizados.  

Despesas por Função 

Despesa do ERJ por Função 

Função Despesa Liquidada 
2015 

Variação Real 
15/14 

Participação % 

Encargos Especiais    20.991.681.641,09  -2,79% 28,51% 
Previdência Social    13.769.290.976,63  -4,54% 18,70% 
Segurança Pública       8.627.506.653,44  5,40% 11,72% 
Educação       6.191.359.436,03  -7,24% 8,41% 
Transporte       5.215.196.053,44  24,22% 7,08% 
Saúde       5.113.957.745,36  -5,79% 6,95% 
Judiciária       3.864.205.041,12  7,35% 5,25% 
Administração       2.281.138.685,42  -17,10% 3,10% 
Essencial à Justiça       1.982.226.849,77  4,63% 2,69% 
Legislativa       1.262.567.978,05  -1,22% 1,71% 
Urbanismo          893.947.822,08  -66,90% 1,21% 
Assistência Social          611.657.835,04  -11,04% 0,83% 
Gestão Ambiental          551.655.281,10  -16,72% 0,75% 
Saneamento          442.819.262,58  -12,54% 0,60% 
Comércio e Serviços          351.967.521,23  -0,65% 0,48% 
Ciência e Tecnologia          303.865.540,95  5,73% 0,41% 
Agricultura          296.383.066,63  9,65% 0,40% 
Habitação          260.085.822,54  37,27% 0,35% 
Indústria          199.719.835,39  22,13% 0,27% 
Cultura          173.872.086,46  -26,38% 0,24% 
Comunicações            75.994.306,71  -60,79% 0,10% 
Desporto e Lazer            65.070.288,11  -44,37% 0,09% 
Direitos da Cidadania            57.894.563,30  -89,96% 0,08% 
Trabalho            23.342.283,15  -23,69% 0,03% 
Organização Agrária            20.982.090,06  -25,16% 0,03% 
Total    73.628.388.665,68  -4,42% 100% 

Fonte: SIG. 
Valores históricos e variação real 2015/14, calculada a partir de valores anuais atualizados pelo IGP-DI médio ponderado da 
FGV/RJ, a preços de dezembro de 2015. 
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Valores ajustados  com vistas à conferir o atributo da Comparabilidade à informação contábil produzida, incluindo como 
despesas orçamentárias, as transferências legais e constitucionais aos Municípios (R$ 9.987.262.172,04) e o pagamento do 
contrato de cessão de créditos de royalties e participações especiais sobre a produção de petróleo e gás natural (R$ 
1.734.969.373,37). 

No quadro a seguir, apresenta-se a evolução da Despesa Liquidada nos últimos cinco 

exercícios financeiros por Função, em termos percentuais - excluídas as Funções “Encargos 

Especiais” e “Previdência Social”, em razão de suas especificidades. 

Despesa Liquidada por Função 2011-2015 

R$1,00 
Função 2011 2012 2013 2014 2015 

Segurança Pública 4.510.688.706 5.590.815.476 6.890.182.909 7.657.171.155 8.627.506.653 
Educação 4.807.926.076 5.347.321.603 6.031.106.255 6.243.672.652 6.191.359.436 
Transporte 1.955.742.146 2.431.259.216 3.526.581.552 3.927.303.243 5.215.196.053 
Saúde 3.836.672.337 4.163.368.083 4.834.667.182 5.077.933.778 5.113.957.745 
Judiciária 2.742.549.002 3.060.787.071 3.205.322.577 3.367.352.671 3.864.205.041 
Administração 1.547.428.764 1.892.171.437 5.556.724.785 2.574.090.367 2.281.138.685 
Essencial à Justiça 1.349.841.089 1.609.213.009 1.565.315.089 1.772.215.761 1.982.226.850 
Legislativa 920.071.139 1.034.526.355 1.089.205.941 1.195.619.752 1.262.567.978 
Urbanismo 1.443.731.742 1.361.683.590 1.551.296.534 2.526.440.209 893.947.822 
Assistência Social 264.396.147 530.443.676 604.787.073 643.167.255 611.657.835 
Gestão Ambiental 468.015.510 517.179.125 556.956.945 619.675.894 551.655.281 
Saneamento 239.644.280 282.484.690 317.024.482 473.630.112 442.819.263 
Comércio e Serviços 240.047.286 257.020.981 289.041.486 331.405.196 351.967.521 
Ciência e Tecnologia 220.573.502 220.819.321 268.119.894 268.855.377 303.865.541 
Agricultura 193.109.908 194.165.506 206.253.770 252.859.575 296.383.067 
Habitação 224.727.674 208.893.210 199.805.665 177.241.812 260.085.823 
Indústria 247.026.449 149.608.871 238.973.463 152.970.428 199.719.835 
Cultura 175.455.388 161.019.297 177.595.389 220.932.532 173.872.086 
Comunicações 225.467.931 253.254.377 309.339.157 181.314.106 75.994.307 
Desporto e Lazer 143.344.295 602.714.860 685.008.305 109.415.479 65.070.288 
Dir. da Cidadania 270.556.167 345.524.395 474.683.649 539.398.682 57.894.563 
Trabalho 25.768.893 24.186.654 23.591.618 28.613.568 23.342.283 
Organização Agrária 15.590.371 15.672.418 21.155.748 26.225.051 20.982.090 

Total Geral 26.068.374.803 30.254.133.223 38.622.739.469 38.367.504.654 38.867.416.048 

Fonte: SIG. 
Foram desconsiderados, para efeitos de comparação, os valores classificados no subelemento de despesa 33704102 
(Contribuições para o Fundeb) nos exercícios de 2012 e 2013, para não distorcer a comparação, tendo em vista mudança de 
critérios na contabilização das transferências para o Fundeb. A partir do exercício de 2013, a Perda Líquida do ERJ passou a ser 
registrada em conta redutora de receita, não havendo mais a sua execução orçamentária como despesa. 

Observa-se que nos últimos exercícios foi priorizada a execução de despesas nas 

Funções “Segurança Pública” e “Transportes”, cujos valores reais aplicados apresentam 

tendência de crescimento ao longo dos anos. 

As Funções “Encargos Especiais” e “Previdência Social” representaram 47,21% das 

Despesas Liquidadas em 2015. Essas Funções agregam despesas para as quais não se pode 

associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente do Estado.  

Restos a Pagar 

No exercício de 2015 os Restos a Pagar podem ser assim demonstrados: 
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Estoque de RP 
R$1,00 

Restos a Pagar 2014 2015 Variação (%) 
 Processados 3.157.236.502 6.021.153.136 90,71% 
    Do exercício 2.921.616.103 5.719.333.772 95,76% 
    De exercícios anteriores 235.620.399 301.819.364 28,10% 
 Não processados 374.083.402 348.454.662 -6,85% 
    Do exercício 374.083.402 346.669.940 -7,33% 
    De exercícios anteriores - 1.784.722 - 

Total 3.531.319.904 6.369.607.798 80,37% 

Fontes: CG 2014, Volume 02 e Siafem. 

Em relação a 2014, o estoque de Restos a Pagar em 2015 apresentou um 

crescimento de R$ 2.838.290.000 (dois bilhões, oitocentos e trinta e oito milhões e fração) 

(80,37%).  

 

Aspectos Relacionados à Responsabilidade na Gestão Fiscal 

Receita Corrente Líquida (RCL) 

O valor apurado no Demonstrativo da RCL fornece parâmetros para o cálculo dos 

limites da Despesa Total com Pessoal, da Dívida Pública Consolidada, das Operações de 

Crédito, das Concessões de Garantia e Contragarantias, bem como do montante da Reserva 

de Contingência a ser consignado na Lei Orçamentária Anual. 

Foram constatadas algumas diferenças entre o Demonstrativo publicado e o cálculo a 

partir dos dados do SIG, decorrentes de aproximação de casas decimais. Todas as análises 

realizadas, com base na Receita Corrente Líquida, estão sendo efetuadas tendo como 

parâmetro o valor constante do Anexo 3 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

(RREO) que, no 6º bimestre, totaliza R$51.224.316.995 (cinquenta e um bilhões, duzentos e 

vinte e quatro milhões e fração). 

Impacto de receitas extraordinárias sobre a Receita Corrente Líquida 

Constata-se que entre os meses de abril e setembro, a Receita Corrente Líquida teve 

uma grande oscilação, proveniente da entrada de receitas extraordinárias, conforme se 

verifica no quadro que segue. 
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Impacto dos Depósitos Judiciais na RCL 

 
Fonte: SIG. 

Dado que a RCL é utilizada como referência para limites de despesa e endividamento, 

há risco de que a elevação não sustentável do índice possa alavancar as despesas para 

patamares não sustentáveis no longo prazo. 

No intuito de contribuir para um melhor controle e governança sobre o tema, 

apresento, ao fim, Ressalva e Determinação para que o Governo do Estado do Rio de Janeiro 

considere o impacto dessas receitas extraordinárias em seu planejamento e divulgue, de 

forma complementar, Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – RCL, expurgando os 

efeitos dessas receitas, bem como o efeito desse ajuste da RCL sobre os índices aos quais 

está vinculado. 

Despesas com Pessoal  

A Lei de Responsabilidade Fiscal define, no § 1º de seu art. 19, as Despesas com 

Pessoal que não são consideradas para fins de apuração dos limites percentuais de despesas 

global e específica de cada Poder, conforme quadro projetado: 

Art. 19. [...] 
§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não 

serão computadas as despesas: 
I - de indenização por demissão de servidores ou empregados; 
II - relativas a incentivos à demissão voluntária; 

III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da 
Constituição; 

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 
da apuração a que se refere o § 2º do art. 18; 

V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, 
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custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do 
art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19; 

 VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo 

específico, custeadas por recursos provenientes: 

a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do 

art. 201 da Constituição; 

c) das demais receitas diretamente arrecadadas por 

fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da 

alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu 

superávit financeiro. 

Cabe ressaltar que, conforme Portaria Interministerial n.º 163/01 e suas posteriores 

alterações, também compõem a base de cálculo de Despesas com Pessoal, os contratos de 

terceirização de mão-de-obra que se refiram à substituição de servidores e empregados 

públicos que, nesse caso, são contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal” – artigo 18 

da Lei Complementar Federal n.º 101/00 – decorrentes de contrato de terceirização. 

Despesa do Poder Executivo 

O artigo 20, inciso II, alínea “c” da Lei de Responsabilidade Fiscal fixa em 49% da 

Receita Corrente Líquida – RCL o limite para Despesa com Pessoal do Poder Executivo 

Estadual, aplicando as deduções elencada no artigo 19, § 1º. 

 

Apuração do limite da Despesa com Pessoal do Poder Executivo por quadrimestre/2015 

R$1,00 

Descrição 1º Quad. 2º Quad. 3º Quad. 

Despesa Total com Pessoal 16.440.770.912 16.728.819.705 17.150.989.581 

Receita Corrente Líquida - RCL 49.401.590.328 51.281.192.451 51.224.316.995 

% Despesa Total com Pessoal/RCL 33,28% 32,62% 33,48% 

Limite de alerta (44,10%) 21.786.101.335 22.615.005.871 22.589.923.795 

Limite Prudencial (46,55%) 22.996.440.298 23.871.395.086 23.844.919.561 

Limite Máximo (49%) 24.206.779.261 25.127.784.301 25.099.915.328 

Nota: Os montantes da Receita Corrente Líquida relativos ao 1º e 2º quadrimestres foram recalculados nos 
processos TCE-RJ 103.435-6/15 e TCE-RJ 107.118-8/15, expurgando a dedução referentes às receitas de 
royalties, de acordo com o determinado nas Contas do Governo de 2014. No Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária do 3º quadrimestre, esta dedução não foi considerada no cálculo da Secretaria de 
Fazenda. 
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A seguir, é demonstrada a evolução percentual da Despesa Líquida com Pessoal do 

Poder Executivo em relação à Receita Corrente Líquida – RCL - nos últimos cinco exercícios 

financeiros. 

Evolução percentual da Despesa com Pessoal do Poder Executivo - 2011/2015 

 

 
Fonte: Contas do Governo de 2011 a 2014; e SIG. 

 

Acrescente-se que, embora no exercício de 2013 o percentual da Despesa com 

Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida - RCL tenha apresentado redução, em relação 

ao exercício anterior, houve crescimento dessa relação ao longo do período analisado. Os 

anos de 2012 e 2014 apresentaram a maior taxa de crescimento anual do período analisado 

que foi, respectivamente de 12,52% e 9,85%. Já o ano de 2015 apresentou a taxa de 

crescimento de 3,14% em relação ao período anterior. Entre 2011 e 2015 a taxa de 

crescimento da Despesa com Pessoal em relação à RCL foi de 27,45%. 

Terceirização 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 18, § 1º, determina que os valores dos 

contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e 

empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal" e deverão ser 

computados no limite de Gastos com Pessoal.  

A seguir é apresentada a evolução das Despesas com Pessoal Terceirizado nos 

últimos cinco exercícios financeiros, onde se verifica que, a partir do exercício 2012, houve 

redução das contratações de terceirizados em substituição de servidores e empregados 

públicos, em razão dos gastos com Pessoal, nas Organizações Sociais – OS, estarem 

englobados em Outras Despesas.  
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Despesas totais com contratos de gestão do Fundo Estadual de Saúde 
R$1,00 

Elementos de despesa 2012 2013 2014 2015 Total Geral 

33903930 Gestão de Serviços 
de Saúde 

261.073.916 889.368.964 1.577.090.619 2.118.391.366 4.845.924.866 

33903975 
Serviços de 
Assistência a Saúde 24.795.250 10.760.940 - - 35.556.190 

33904101 Contribuições - - - 340.000 340.000 

Total 285.869.166 900.129.904 1.577.090.619 2.118.731.366 4.881.821.056 

Fonte: SIG. 
Valores históricos 

Observa-se que, caso se incluísse, nas Despesas com Pessoal, o valor total liquidado 

pelo Estado relativo aos gastos com Organizações Sociais, e o valor das despesas inscritas 

em Restos a Pagar Não Processados, a Despesa com Pessoal do Executivo atingiria o 

percentual em relação à Receita Corrente Líquida de 37,62%, não superando, mesmo 

nessa hipótese, os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme 

demonstrado a seguir: 

Despesa com Pessoal do Poder Executivo - Simulação considerando o valor total 
liquidado das Organizações Sociais 

R$1,00 

Despesa total com pessoal (IV) = (IIIa+IIIb)  19.270.520.400 

Receita Corrente Líquida  51.224.316.995 

% Simulado da Despesa Total com Pessoal 37,62% 
Limite de alerta (44,10%) 22.589.923.795 
Limite Prudencial (46,55%) 23.844.919.561 

Limite Máximo (49%) 25.099.915.328 

Fonte: Volume 5 e Doc. TCE-RJ nº 8.665-7/16 
 

Registre-se que, para a correta apuração dos Gastos com Pessoal, é necessário que o 

registro contábil dos gastos com as Organizações Sociais nesta Natureza de Despesa sejam 

segregados, e sejam considerados na elaboração do Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal 

do Poder Executivo e do seu Demonstrativo Consolidado, em cumprimento ao disposto no 

§3º do art. 31 da Lei Estadual nº 6.043/11.  

Tal fato será objeto de Ressalva e Determinação na conclusão deste 

Relatório. 

Gasto Consolidado de Despesa com Pessoal 

De acordo com os dados enviados a esta Corte, componentes das presentes Contas 

do Governo, e com a publicação do Anexo 1 do Demonstrativo Consolidado da Despesa com 

Pessoal, do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2015, o total da Despesa com 

Pessoal Consolidado do Estado, no exercício de 2015, foi de R$22.098.512.324 (vinte e dois 
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bilhões, noventa e oito milhões e fração) representando 43,14% da Receita Corrente 

Líquida, demonstrado da seguinte forma: 

 
 

Despesa total com Pessoal do Estado do Rio 

R$1,00 

Despesa com pessoal 

DESPESAS EXECUTADAS 
(Últimos 12 meses) 

Liquidadas  
(a) 

Inscritas em 
Restos a Pagar 
Não Processados 

(b) 

Despesa bruta com pessoal (I) 35.322.658.261 12.239.305 

Pessoal ativo 18.796.560.891 9.092.618 
Pessoal inativo e pensionistas 13.307.334.470 -  
Contribuições patronais 2.906.772.116 2.982.115 
Outras desp. contr. terceirização 311.990.784 164.572 

Despesas não computadas (II) 13.229.150.995 7.234.246 

Indenização por demissão e incentivos 4.053.409 28.588  

Decorrente decisão judicial 354.185.106 -  
Despesas de exercícios anteriores 143.666.215 7.205.658 

Inativos e pensionistas com recursos vinculados 12.727.246.265 -  

Despesas líquidas com pessoal III = (I-II) 22.093.507.266 5.005.059 

Despesa total com pessoal (IV) = (IIIa+IIIb) 22.098.512.324 

Fonte: SIG e Volume 5. 

Pagamento de pessoal com recursos dos royalties do petróleo 

Da análise das informações constantes dos autos, pode-se concluir que o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro não aplicou recursos de royalties no quadro permanente de pessoal 

respeitando, portanto, a Lei Federal n.º 7.990, de 28.12.1989. 

Endividamento Público e Concessão de Garantias 

 

Dívida Pública Consolidada 

A  Dívida Consolidada Interna e Externa da Administração Direta e Indireta do 

Estado, atingiu o montante de R$ 108.059.410.752 (cento e oito bilhões, cinquenta e nove 

milhões e fração) em 2015, incluindo-se os valores dos Precatórios posteriores a 

05/05/2000. 
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Dívida Consolidada por origem – 2014/2015 
 R$1,00 

Fonte: Demonstrativo da Dívida Consolidada – Secretaria de Estado de Fazenda - documento TCE-RJ 5.644-2/16 
(1) Parcelamento de tributos (INSS, RFB), de cota-parte do ICMS municípios e de dívidas com empresas privadas. 
(2) Posteriores a 05/05/2000, da Administração Direta e Indireta.  
Valores históricos. 

O artigo 3º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal estabelece como limite 

máximo para o montante da Dívida Consolidada Líquida dos Estados o equivalente a duas 

vezes a Receita Corrente Líquida. Projeto no quadro a apuração do indicador: 

 

Apuração da Dívida Consolidada Líquida sobre a RCL 

                                                                                                                                             R$1,00 

Especificação Saldo do exercício 
de 2014 

Saldo do exercício 
de 2015 

Var. nom. 
15/14 

Diferença 
15-14 

Dívida consolidada (DC) (I) 89.868.556.834 107.569.561.637 19,70% 17.701.004.803 
Deduções (II) 7.813.766.880 6.394.415.303 -18,16% (1.419.351.577) 

DC Líquida (DCL) (III) = (I - II)  82.054.789.954 101.175.146.334 23,30% 19.120.356.380 

Receita Corrente Líquida - RCL 47.250.569.851 51.224.316.996 8,41% 3.973.747.145 
% da DC sobre a RCL (I/RCL) 190,20% 210,00% 10,41% 19,80% 
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 173,66% 197,51% 13,74% 23,86% 

Limite definido por Resolução do Senado 
Federal: 200% 94.501.139.702 102.448.633.992 8,41%  7.947.494.290  

Limite de alerta (LRF): 180% 82.881.931.995 92.203.770.593 11,25%  9.321.838.598  

Fonte: Documento TCE-RJ 6.742-7/16 e Anexo 2 do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2015 
(Volume 05). 

Verifica-se que a Dívida Consolidada Líquida, no montante de R$ 101.175.146.334 

(cento e um bilhões, cento e setenta e cinco milhões e fração) representou, no exercício de 

2015, 197,51% da Receita Corrente Líquida, atendendo, portanto, ao limite de 200%, 

estabelecido pela Resolução do Senado Federal.  

 

Componentes 
Saldo em 

31.12.14 
Emissão Reajustamento Resgate 

Saldo em 

31.12.15 
Part. Var. nom. 

15/14 

Refin. Dív. c/ a União 64.035.808.073   8.264.653.503 2.633.271.644 69.667.189.932 64,83% 8,79% 

Op. de Crédito  24.227.352.584 4.994.873.366 7.954.284.846 611.864.681 36.564.646.115 34,03% 50,92% 

Outros (1) 1.427.489.881   1.005.310 210.816.658 1.217.678.533 1,13% -14,70% 

Dívida Mobiliária  4.075.148   1.872.329   5.947.477 0,01% 45,95% 

Subtotal 89.694.725.687 4.994.873.366 16.221.815.988 3.455.952.983 107.455.462.060    100% 19,80% 

Precatórios (2) 637.160.953             603.948.692    -5,21% 

Total  90.331.886.640     
108.059.410.752  

  19,62% 
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% da DCL sobre a RCL 2013 a 2015 e limite de 200% (RSF 40/01) 

 

Operações de Crédito 

Operações de Crédito Realizadas no Exercício 

No exercício de 2015, o Governo do Estado do Rio de Janeiro realizou Operações de 

Crédito no montante de R$ 4.994.870.000 (quatro bilhões, novecentos e noventa e quatro 

milhões e fração), sendo 76,56% internas e 23,44% externas. 

Verifica-se que, em comparação ao exercício anterior, houve uma redução na receita 

oriunda de Operações de Crédito, de R$ 2.930.417.914 (dois bilhões, novecentos e trinta 

milhões e fração) - (34,33%), e, em relação à Receita Corrente Líquida - RCL, o percentual 

de valores arrecadados via Operações de Crédito foi inferior ao apurado nos exercícios de 

2012 a 2014, conforme demonstrado a seguir: 

Figura 80 - Evolução da Receita de Operações de Crédito 
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Apuração dos Limites de Operações de Crédito 

Limite Constitucional 

O artigo 167, inciso III, da Constituição Federal veda 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. É a chamada “Regra de Ouro” das Finanças Públicas, 

reiterada no art. 12, §2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, prevendo que não sejam 

realizadas Operações de Crédito para pagamento de Despesas Correntes. 

Ao se analisar as Receitas oriundas de Operações de Crédito, verifica-se que estas 

foram equivalentes a 49,49 % das Despesas de Capital liquidadas no exercício, 

constatando-se, dessa forma, o atendimento ao preceito constitucional, conforme abaixo 

demonstrado.  

     Comparativo das Receitas de Operações de Crédito com Despesas de Capital 

                                                                                                                                                        R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receitas de Operação de Crédito 4.994.873.366 

Despesa de Capital (1) 10.093.620.353 

Diferença (5.098.746.987) 

                Fonte: SIG e Volume 05. 
                Exclui Despesas Intraorçamentárias (modalidade de aplicação 91). 

Limite Definido pelo Senado Federal 

 A Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, em seu artigo 7º, dispõe sobre os limites 

a serem observados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, no que tange às Operações 

de Crédito Interno e Externo, definindo no inciso I do referido artigo que o montante global 

das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% da 

Receita Corrente Líquida. 

A fim de apurar o cumprimento do limite estabelecido pelo Senado, procedeu-se à 

análise dos dados apresentados no Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2015, 

comparando-os com os dados constantes do SIG, tendo sido verificado que as Operações de 

Crédito realizadas no exercício foram equivalentes a 5,2% da Receita Corrente Líquida do 
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período, no montante de R$ 51.224.316.996 (cinquenta e um bilhões, duzentos e vinte e 

quatro milhões e fração), estando, portanto, de acordo com o limite definido na Resolução 

nº 43/2001, como demonstrado a seguir. 

Apuração do limite de Operações de Crédito 

                                                                                                                                                                           R$1,00 

Apuração do cumprimento dos limites Valor % Sobre a RCL 

Total de Operações de Crédito realizadas no exercício 4.994.873.366 9,75% 

 (-) Operações relacionadas ao PROFISCO/PROFAZ (1) 7.853.478 (0,02%) 

 (-) Operações relacionadas às Olimpíadas / BNDES (1) 2.319.351.176 (4,53%) 

Total considerado para fins de apuração do cumprimento do limite 2.667.668.713 5,2% 

Fonte: Anexo 4 do Relatório de Gestão Fiscal, SIG, Volume 05.   
(1) Operações não sujeitas ao limite para fins de contratação.   

Resultado Primário e Nominal 

Resultado Primário 

Observa-se que o Resultado Primário deficitário em 2015, em R$ 3.957.620.963 (três 

bilhões, novecentos e cinquenta e sete milhões e fração), não alcançou a meta projetada 

pelo Executivo Estadual na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Superávit de R$ 511.830.000 – 

quinhentos e onze milhões e fração), deixando de cumprir, ainda, a meta alterada por 

ocasião da publicação da Lei Orçamentária Anual (Déficit de R$2.820.840.000 (dois bilhões, 

oitocentos e vinte milhões e fração). 

Assim, embora tenha havido contingenciamento de despesas, no montante de 

R$13.651.120.000 (treze bilhões, seiscentos e cinquenta e um milhões e fração) no decorrer 

de 2015, conforme apontado no tópico IV.2, o Resultado Primário no exercício não atingiu a 

meta estabelecida. 

Tal fato será objeto de Ressalva e Determinação na conclusão deste 

Relatório. 

A seguir, demonstra-se a evolução do Resultado Primário, em valores históricos: 
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Resultado Primário (2011 a 2015) 

 

Exercício 
Resultado Primário 

(R$1,00) 

 

2011 2.599.970.035 

2012 (908.716.935) 

2013 (4.704.246.422) 

2014 (7.339.441.232) 

2015 (3.957.620.963) 

Fonte: Contas do Governo de 2011 a 2014 e Anexo 6 do RREO 6º Bimestre de  2015  (Volume 05). 
Valores históricos. 
Excluídas a Imprensa Oficial, Cedae e Agência estadual de Fomento - Agerio -, por não se enquadrarem no conceito de 
empresa dependente. 

De acordo com o gráfico anterior, observa-se que, a partir do exercício de 2012, o 

Governo do ERJ vem acumulando Déficits Primários constantes, atingindo, em 2014, o 

Déficit Primário mais acentuado.  

Destaca-se, ainda, que o Déficit Primário poderia ser ainda mais elevado não fosse a 

utilização de receita extraordinária do Fundo de Depósitos Judiciais. 

 O equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro, sob a ótica intertemporal, vem sendo 

comprometido nos últimos exercícios com a obtenção de constantes Déficits Primários. 

 Os efeitos da obtenção de resultados primários negativos nos últimos quatro anos, 

associados ao prazo diferido de pagamento dos serviços da dívida, poderão ser percebidos, 

nos próximos anos, com o aumento de desembolso de despesas com o serviço da dívida. 

Resultado Nominal 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro previu um Resultado Nominal de R$ 

8.531.960.000 (oito bilhões, quinhentos e trinta e um milhões e fração) no exercício de 

2015, refletindo a expectativa de crescimento da Dívida Pública por parte do Poder Executivo 

Estadual.  

O Resultado Nominal apurado em 2015 foi um deficit de R$ 19.309.610.000 

(dezenove bilhões, trezentos e nove milhões e fração), resultando no aumento da Dívida 
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Fiscal Líquida neste montante, tendo excedido em 126% (R$ 10.777.650.000 (dez bilhões, 

setecentos e setenta e sete milhões e fração) a meta estabelecida na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (R$ 8.531.960.000 (oito bilhões, quinhentos e trinta e um milhões e fração) e 

evidenciando a oscilação no estoque líquido da Dívida de longo prazo (Consolidada ou 

Fundada), para o que contribuem vários fatores como: Déficit Primário (R$ 3.957.620.000 – 

três bilhões, novecentos e cinquenta e sete milhões e fração); atualização monetária do 

saldo devedor; assunção de novas operações de crédito; e variação cambial. 

Tal fato será objeto de Ressalva e Determinação na conclusão deste 

Relatório. 

A análise da evolução do Resultado Nominal do Estado do Rio de Janeiro demonstra 

que, no período compreendido entre os exercícios de 2011 e 2015, têm-se acumulado 

constantes déficits. Este crescimento tem reflexos diretos no aumento do estoque da Dívida. 

Resultado Nominal (2011 a 2015) 

  

Exercício Resultado Nominal (R$1,00) 

 

2011 2.747.706.454 

2012 9.531.346.106 

2013 6.131.175.667 

2014 9.149.041.636 

2015 19.309.606.993 

Fonte: Contas do Governo de 2011 a 2014 e RREO 6º Bimestre de 2015 (Volume 05). 
Valores históricos 

Observa-se o acentuado aumento do Resultado Nominal no exercício de 2015 em 

relação aos exercícios anteriores, chegando a representar um acréscimo de mais de 100% 

em relação ao exercício de 2014, demonstrando, assim, que houve crescimento da Dívida 

Consolidada.  
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Vinculações Constitucionais 

Apuração do Limite Constitucional de Aplicação em Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino - MDE 

Demonstra-se, a seguir, o total das despesas efetuadas em Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino - MDE, após as deduções devidas, para fins de verificação do 

cumprimento do limite constitucional mínimo de aplicação em Educação:  

Cálculo do percentual aplicado em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (FR 00, 15 e 22) 

                                                                                                                                                                                     R$1,00 

Descrição Despesa liquidada 

Total das Despesas em Educação  (c) = (a+b) 9.278.740.291 

Despesas – Função “Educação” (a) 6.183.619.913 

Perda Líquida - FUNDEB em 2015  (b) 3.095.120.378 

Total das deduções  (f) = (d+e) 263.241.865 

Deduções da CGE e da AGE  (d) 259.836.955 

Deduções feitas a partir da análise de empenhos  (e) 3.404.910 

Total das despesas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE (g) = (c-f) 9.015.498.426 

Base de cálculo para apuração das despesas em MDE (h)5 34.688.843.724 

Limite mínimo constitucional a ser aplicado (i) = 25% x (h) 8.672.210.931 

Diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional (g – i) 343.287.495 

Percentual das receitas resultantes de impostos aplicadas em MDE (g/h) 25,99% 

          Fonte: SIG. 

Pelo demonstrado, constata-se que, no exercício de 2015, o valor aplicado – Despesa 

Liquidada - pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro na Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino correspondeu à 25,99% do total da receita resultante da Receita Liquida de 

Impostos, ficando, portanto, acima do limite mínimo de 25% previsto no art. 212 da 

Constituição Federal. 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB  

Verificação do cumprimento do limite de despesas com a remuneração de 
profissionais do magistério 

No Relatório da Contadoria Geral do Estado Rio de Janeiro (Volume 01), foi 

informado que o Estado cumpriu o artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07, tendo em vista 

que 90,05% dos recursos do FUNDEB, considerando os rendimentos de aplicações 

                                           
5 Demonstrativo de apuração no tópico VI.1.3.1 
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financeiras, foram destinados a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da Educação 

Básica, conforme a seguir demonstrado: 

Despesa com Remuneração de Profissionais de Magistério 
                                                                                                                                                                                        R$1,00 

Descrição Despesa 
liquidada 

Despesas  (a) 2.569.774.716 
Subfunção Atividade  

361 Ensino Fundamental Pessoal e Enc. Sociais da Educação Básica - Ensino Fundamental 1.013.776.960 
362 Ensino Médio Pessoal e Enc.Sociais da Educação Básica - Ensino Médio 1.555.997.757 

Exclusões (b) 198.439.271 
(-) Auxílio Alimentação (Elemento de Despesa 339046) 119.541.532 

(-) Auxílio Transporte (Elemento de Despesa 339049) 78.897.740 

Total das Despesas consideradas como remuneração (c) = (a) – (b) 2.371.335.445 

Total das Receitas do FUNDEB (d) 2.633.217.430 
Percentual Aplicado (%) (c/d) 90,05% 

Fonte: SIG. 

Pelo demonstrado, foi evidenciado que 90,05% das despesas executadas no exercício 

de 2015, referentes ao FUNDEB, foram destinadas à remuneração dos profissionais do 

magistério da Educação Básica, cumprindo, portanto, o limite mínimo de 60% estabelecido 

no artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07. 

Percentual de Utilização dos Recursos 

Apurou-se que a aplicação do Estado do Rio de Janeiro com recursos do FUNDEB 

totalizou, no exercício de 2015, R$2.569.169.444 (dois bilhões, quinhentos e sessenta e nove 

milhões e fração), valor equivalente a 97,57% dos recursos recebidos do Fundo e 

ingressados em 2015, conforme demonstrado a seguir: 

Cálculo das Despesas Empenhadas com recursos do FUNDEB ingressados no 
exercício de 2015 

                                                                                                                                                         R$1,00 

Descrição Valor 

(A) Recursos recebidos a título de FUNDEB no exercício de 2015 2.615.380.165 

(B) Receita de Aplicação Financeira com FUNDEB no exercício de 2015 17.837.265 

(C) Total das Receitas do FUNDEB no exercício de 2015 (A+B) 2.633.217.430 

(D) Despesa Empenhada com recursos do FUNDEB durante o exercício de 2015  2.569.774.716 

(E) Superávit Financeiro de 20141  605.272 

(F) Despesa Empenhada com recursos do FUNDEB ingressados em 2015 (D-E) 2.569.169.444 

(G) Saldo a Empenhar para o próximo exercício a título de FUNDEB (C-F) 64.047.986 

(H) Percentual atingido (mínimo de 95%) (F/C) 97,57% 
Fonte: SIG e Contas do Governo de 2014 (processo TCE-RJ 101.885-1/15). 
Valor do superávit financeiro apresentado pela Contadoria Geral do Estado do Rio. 
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Pelo demonstrado no quadro anterior constata-se que o Estado utilizou 97,57% dos 

recursos do FUNDEB no exercício de 2015, logo, cumprindo o disposto no artigo 21 da Lei 

Federal nº 11.494/07.  

Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro – FAPERJ 

Com relação ao Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro – FAPERJ, 

confrontando o valor mínimo a ser repassado e o demonstrativo da Execução Orçamentária, 

conclui-se que o Estado do Rio de Janeiro atendeu ao limite constitucional, atingindo 2% da 

Receita Tributária apurada como base de cálculo, conforme demonstrado a seguir: 

 
Demonstrativo da aplicação do limite constitucional 

                                                                                                                       R$1,00 

Descrição 

Base de cálculo 20.746.161.646 
Valor mínimo a aplicar (2%) 414.923.233 
Valor destinado à FAPERJ 414.923.233 
Percentual do valor aplicado pela FAPERJ 2,00% 

Valor aplicado a maior  - 

Fonte: SIG. 

Cálculo do limite legal das despesas administrativas da FAPERJ 

O art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 102/02 estabelece que a FAPERJ não 

poderá gastar mais de 5% de seu orçamento com despesas administrativas, incluídas as de 

pessoal. No que tange ao limite previsto, verifica-se, da análise dos dados apresentados, que 

houve atendimento ao preceito legal, como demonstrado: 

Gastos com despesas administrativas                                                                                                                             
R$1,00 

Programa 
Código 

Proj./Ativ. Projeto/Atividade Despesa liquidada 

Gestão Administrativa 2010 Prest Serv entre Órg Est/ Aquis 
Comb e Lubrif 

25.438 

 
2016 

Manut  Ativid  Operacionais / 
Administrativas 1.848.518 

 
2467 Despesas Obrigatórias 29.072 

 
2660 Pessoal e Encargos Sociais 7.734.418 

 
8021 Pagamento Despesas Serviços 

Utilidade Pública 1.994.408 

Total com despesas administrativas 
da FAPERJ     11.631.854 

Total das Despesas da FAPERJ     414.923.233 

Percentual de gastos com despesas 
administrativas da FAPERJ 

    2,80% 

Fonte: SIG. 
   



43 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 

Conselheiro-Relator 

Saúde 

Base de cálculo sobre a qual deve incidir o percentual aplicado em Ações e 
Serviços Públicos de Saúde 

As receitas de impostos que compõem a base de cálculo para a apuração do 

percentual mínimo de 12% dos gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde pelo Estado 

são aquelas definidas nos arts. 6º, 9º e 10, todos da Lei Complementar Federal nº 141/12. 

Assim, diante da Receita de Impostos apurada, no montante de R$ 34.688.717.366 

(trinta e quatro bilhões, seiscentos e oitenta e oito milhões e fração) , depreende-se que o 

valor a ser aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde, no exercício de 2015, deveria 

ser igual ou superior a R$4.162.646.083 (quatro bilhões, cento e sessenta e dois milhões 

e fração), valor este correspondente ao percentual mínimo de 12% da base de cálculo da 

Receita de impostos. 

 

Execução das despesas com Ações de Serviços Públicos de Saúde 

O valor das Despesas Empenhadas com a Função de governo Saúde atingiu, ao final 

de 2015, R$5.577.261.509 (cinco bilhões, quinhentos e setenta e sete milhões e fração), 

tendo sido liquidadas o montante de R$5.552.798.984 (cinco bilhões, quinhentos e 

cinquenta e dois milhões e fração)6.  

                                           
6 Esses valores incluem as despesas intraorçamentárias. 
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Apuração do limite constitucional 

Preliminarmente, é importante ressaltar que quando as despesas com Ações e 

Serviços Públicos de Saúde no exercício anterior não alcançarem 12% da receita 

constitucionalmente prevista, tal valor deve ser acrescido ao percentual do exercício 

seguinte.  

Demonstra-se, a no quadro abaixo, o total das despesas com Ações e Serviços 

Públicos de Saúde, com suas respectivas deduções, e apuração da situação do Estado do Rio 

de Janeiro com relação aos Gastos com Saúde para fins de verificação do cumprimento do 

limite legal: 

Apuração do percentual de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 

R$1,00 

Despesas com Saúde não computadas para fins  
de apuração do percentual mínimo 

Despesas executadas 

Despesas    
Liquidadas 

Inscritas em 
Restos a Pagar 
Não Processados 

Despesas com Inativos e Pensionistas  - - 

Despesas com Assistência à Saúde que não atendem ao princípio de 
acesso universal 42.859.602  - 

   Despesas com o IASERJ (UO 2931) 31.588.947 - 
   Despesas com o IASERJ (outras UO) 9.784.377 - 
   Despesas com grupo específico de agentes públicos 1.486.278 - 

Despesas custeadas com outros recursos 895.060.611 24.462.525 

   Recursos de transferência do SUS (FR 25) 693.162.123 19.274.791  
   Recursos com Operações de Crédito (FR 11) 10.347.376 - 
   Outras fontes de recursos 191.551.112 5.187.734 
          FR 01 51.439 - 
          FR 10 181.529.678  5.032.286 
          FR 13 2.432.021  155.448 
          FR 19 7.522.974 - 
          FR 98 15.000 - 

Outras Ações e Serviços não computados 346.025.507 - 

   Juros da dívida (Subelemento 32902101) 387.456 - 
   Juros, multas e demais encargos (Subelementos 33903992 e 33904723) 452.022 - 
   Juros e multas INSS atraso s/folha de pessoal (Subelemento 31901308) 395.798 - 
   Despesas com restituições (Subelementos 33909302 e 44909302) 57.047 - 
   Despesas com juros e multas - FGTS  156.429  - 
   Despesas com multas – ISS retido 6.389  
   Pensões especiais (Subelemento 33905901) 4.079  - 
   Despesas Intraorçamentárias c/ transf. p/ Fundação (Subelemento 33913930) 344.566.287  - 

TOTAIS  1.283.945.720 24.462.525 

Total das despesas com Saúde não computadas (VI)7 1.308.408.245 

Total das despesas com Saúde8 (V) 5.577.261.509 

                                           
7 As despesas empenhadas inscritas em RPNP não foram computadas, em virtude da análise descrita no tópico VI.4.12.3. Em 2015 - ainda que 
não houvesse a limitação de análise ali descrita, e que as despesas tivessem sido liquidadas no exercício -, corresponderam, em sua totalidade, a 
gastos que não seriam elegíveis para apuração do limite constitucional sob exame. 
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Total das despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (VII) = (V - VI) 4.268.853.264 

Total das receitas para apuração da aplicação em Ações e Serviços 
Públicos de Saúde (IV) 9 34.688.717.366 

Percentual de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde sobre a 
receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais    
(VIII%) = (VII / IV x 100) % - Limite mínimo Constitucional 12% 

12,31% 

Valor referente à diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional 
[VII– (12 x IV)/100] 106.207.180 

Fonte: SIG. Valores acumulados até dez/15. 

Da análise dos demonstrativos apresentados verifica-se que, no exercício de 2015, o 

Governo do Estado do Rio de Janeiro aplicou em Saúde, 12,31% das receitas de Impostos 

e Transferências de Impostos em Ações e Serviços Públicos de Saúde, cumprindo, assim, o 

limite mínimo de 12% determinado pela Lei Complementar Federal nº 141/12. 

Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento 
Urbano –  FECAM 

Verifica-se que o Estado do Rio de Janeiro aplicou o valor previsto no inciso I do §1º 

do art. 263 da Constituição Estadual, uma vez que foram liquidadas despesas no montante 

de R$ 327.480.000 (trezentos e vinte e sete milhões e fração), que equivale a 100,37%  do 

valor mínimo apurado a partir das Receitas de Royalties do Petróleo Pré-Sal (10%) e dos 

Royalties do Petróleo Pós-Sal, Recursos Hídricos e demais Recursos Minerais (5%), que 

totalizaram R$ 326.300.000 (trezentos e vinte e seis milhões e fração) conforme 

demonstrado a seguir: 

Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Constitucionalmente Vinculados 

R$1,00 

Descrição Despesa Liquidada 

Valor Mínimo a Aplicar (Royalties Petróleo Pós-Sal, Recursos Hídricos e demais Recursos 
Minerais - 5%; e Petróleo Pré-Sal - 10%) 

326.300.889 

Valor Aplicado pelo FECAM 327.478.133 

Valor aplicado a maior 1.177.244 

Fonte: SIG 

                                                                                                                                    
8 Despesas empenhadas no exercício. 
9 Demonstrativo de apuração no tópico VI.4.12.1 
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Contudo, considerando que a metodologia de apuração da receita vinculada ao 

FECAM, efetuada pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, com base no 

Parecer RF nº 01/2014 da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, diverge da 

metodologia adotada por este Tribunal de Contas, que é a estabelecida no artigo 263 da 

Constituição Estadual c/c Lei Federal nº 7.990/89, será feita Ressalva e Determinação 

quando da conclusão deste Relatório. 

Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos 

Da análise dos dados apresentados, no que tange o Regime Próprio de Previdência 

dos Servidores Públicos, destaco o que segue: 

Verifica-se a diminuição de 14,31%, em termos reais, no total das Receitas 

Previdenciárias arrecadadas por meio do Plano Financeiro do RIOPREVIDÊNCIA, em 2015, 

em relação ao exercício anterior. Essa diminuição deve-se à queda na Receita advinda da 

produção e exploração de petróleo e gás natural (royalties e participações especiais), no 

valor de R$ 2.186.080.000 (dois bilhões, cento e oitenta e seis milhões e fração), classificada 

como Receita Patrimonial/Compensação Financeira. 

Cabe destacar que a Receita mais significativa no exercício foi a decorrente do 

ingresso de recursos relativos à operação de saques de depósitos judiciais e extrajudiciais 

existentes no Banco do Brasil, no valor de R$ 6.650.600.000 (seis bilhões, seiscentos e 

cinquenta milhões e fração), autorizada pela Lei Complementar Estadual nº 147/1310, 

alterada pela Lei Complementar Estadual nº 163/2015, que respondeu por 51,67% das 

Receitas Próprias do Plano Financeiro do RIOPREVIDÊNCIA, no exercício de 2015, 

superando, inclusive, a Receita Realizada de royalties (24,25% do total). 

A figura a seguir apresenta a comparação entre os exercícios de 2014 e 2015 das 

principais Receitas, onde é possível visualizar a sua contribuição para o total das Receitas do 

Plano Financeiro de 2015. 

                                           
10 Art. 1º Os depósitos judiciais e extrajudiciais em dinheiro, existentes no Banco do Brasil, na data da publicação desta Lei 
Complementar, bem como os respectivos acessórios e os depósitos que vierem a ser feitos, poderão ser transferidos, até a 
proporção total de 62,5% (sessenta e dois inteiros e cinco décimos por cento) de seu valor atualizado, para os fins abaixo 
elencados, nas seguintes proporções: I – até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) para conta vinculada destinada ao 
pagamento de precatórios e de requisições judiciais de pequeno valor, observada a ordem prevista na Constituição Federal; II – 
até o limite de 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco décimos por cento) exclusivamente para a capitalização, pelo Estado, do 
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA. 
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Comparativo das principais Receitas –2014/2015  

 
Fonte SIG. 
Valores históricos e variação real calculada a partir de valores anuais atualizados pelo IGP-DI médio ponderado da FGV/RJ, a preços de 
dezembro de 2015 (índices: 2014 - 1,123964 e 2015 - 1,0514067370). 
A receita denominada “royalties” compreende royalties, participações especiais pela exploração de petróleo e gás natural e Fundo 
Especial do Petróleo, apropriados ao Rioprevidência. As receitas de contribuições correspondem às contribuições dos servidores e 
patronais. 

Observa-se que, embora não tenha havido Antecipação das Receitas de Royalties e 

Participações Especiais no exercício de 2015, foram deduzidos os pagamentos referentes à 

antecipação feita em 2014 (R$ 1.734.970.000 (um bilhão, setecentos e trinta e quatro 

milhões e fração), impactando negativamente a Receita do RIOPREVIDÊNCIA, em 13,48% 

da Receita total. 

Há que se mencionar, ainda, que, em 2015, foi feita a securitização da carteira do 

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDES, promovida pelo Governo do 

Estado. Os registros do RIOPREVIDÊNCIA demonstram que, após o leilão, que levantou 

R$1,0 bilhão para o Tesouro Estadual, um fluxo nominal total de R$1,2 bilhão foi reduzido da 

projeção de recebimentos do RIOPREVIDÊNCIA. O Decreto nº 45.076/2014 criou a previsão 

para que a Receita gerada pela securitização fosse desvinculada da autarquia sem que, no 

entanto, houvesse qualquer tipo de compensação ao seu Ativo. 

Tais práticas, adotadas pelo Estado do Rio de Janeiro visando à cobertura de parte da 

insuficiência financeira, apesar de amparadas pela legislação estadual, poderão vir a 

comprometer a Receita futura e prejudicar a liquidez do Regime Próprio. Eventuais 

insuficiências financeiras são de responsabilidade do Tesouro Estadual, que deverá efetuar 

os devidos aportes de recursos financeiros para o pagamento dos benefícios previstos. 

Tal fato será objeto de Ressalva e Determinação na conclusão deste 

Relatório. 
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Avaliação Atuarial do Plano Financeiro 

Ficou constatado que conclusão do Relatório Atuarial Anual não contemplou a 

elaboração do Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial, de R$180,8 bilhões, apurado em 

2015, mas apenas a previsão de complementação do Déficit Financeiro corrente. O artigo 18 

da Portaria MPS 403/08 determina que, em caso de a avaliação indicar Déficit Atuarial, 

deverá ser apresentado no Parecer Atuarial um Plano de Amortização para o seu 

equacionamento, em um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos. 

Devo registrar que não é outro o comando do artigo 69 da LRF ao dispor que os 

Regimes Próprios de Previdência Social sejam organizados de modo a preservar seu 

equilíbrio financeiro e atuarial. 

Tal fato será objeto de Determinação na conclusão deste Relatório. 

Benefícios Fiscais 

Controle dos Benefícios Fiscais concedidos pelo Estado do Rio de 
Janeiro  

O controle dos benefícios fiscais perpassa a questão da observância, pelos Órgãos 

competentes, dos trâmites legais prévios à concessão propriamente dita. Com efeito, a 

ciência da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ - quanto à política fiscal definida pelo 

ERJ é condição para que aquele Órgão possa calcular o impacto orçamentário-financeiro das 

medidas, bem como proceder às verificações necessárias em sede de fiscalização das 

empresas beneficiárias. 

Por força do previsto no art. 6º, inciso XVIII, “c”, do Decreto Estadual nº 40.613, de 

15 de fevereiro de 2007, a Superintendência de Tributação é responsável pela avaliação da 

legislação tributária estadual, incluindo a concessiva de benefícios fiscais.  

Em sede de auditorias realizadas na Secretaria de Estado de Fazenda, todavia, 

verificou-se que parte dessas normas não é submetida à Superintendência (por vezes, 

sequer à Secretaria11), fazendo-se necessário o acompanhamento diário do veículo de 

                                           
11 Como foi o caso do benefício concedido à Hyundai, por meio do Decreto Estadual nº 43.603, de 18 de maio de 2012. O 
processo de concessão tramitou exclusivamente pela Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme análise efetuada no  
processo TCE-RJ 129.138-8/11. 
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Imprensa Oficial (DOERJ) pela Coordenadoria de Controle da Receita, deste Tribunal, de 

modo a ter ciência do advento de nova legislação. Os casos mais recorrentes dizem respeito 

aos decretos editados diretamente pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro. 

Ocorrem, ainda, casos de benefícios fiscais concedidos a contribuintes específicos 

(isto é, benefícios em caráter não geral), onde os processos administrativos sequer tramitam 

pela Secretaria de Estado de Fazenda, inviabilizando, por óbvio, o controle sobre tais 

benefícios. 

Cabe ressaltar que a observância da regularidade dos trâmites anteriormente 

descritos está sendo avaliada em Auditorias de iniciativa própria deste Tribunal. 

Controle sobre os Benefícios Fiscais em vigor 

No âmbito das Auditorias realizadas na Secretaria de Estado de Fazenda, vêm sendo 

evidenciadas de modo sistemático a fragilidade e a deficiência nos controles dos benefícios 

fiscais, o que compromete a avaliação das concessões e da efetividade do retorno desses, 

bem como a apuração da renúncia de receita sob a ótica da responsabilidade fiscal.  

Conforme verificado em sede de Auditoria de acompanhamento relatada no  

processo TCE-RJ 113.423-3/14, até hoje a inclusão da renúncia fiscal na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual é realizada com base nas informações da Guia 

de Informação e Apuração de ICMS - GIA-ICMS, a despeito de, como será discorrido a 

seguir, a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ - ter criado uma nova ferramenta de 

declaração de benefícios fiscais12. 

A situação acima narrada evidencia que as informações relativas aos benefícios fiscais  

prestadas à Augusta Assembleia Legislativa, por ocasião do encaminhamento dos projetos 

de  Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e de Lei Orçamentária Anual – LOA, utilizam 

dados extraídos de fonte imprópria, apesar de existir uma ferramenta específica para 

controle dos benefícios fiscais, qual seja, o DUB-ICMS. 

                                           
12 Segundo informação prestada pela Assessoria Especial de Estudos Econômicos da Sefaz, atualmente há uma 
incompatibilidade de calendário, visto que a Secretaria deve informar à Seplag as projeções de renúncia fiscal no início de 
março, enquanto o prazo máximo para os contribuintes declararem o segundo semestre do ano anterior é o final de março 
(fonte: Anexo I do Of./SEFAZ/CG/Nº 388/2016, de 22 de março de 2016, em resposta ao Termo de Solicitação de Informações 
e Documentos nº 452-002 – documento TCE-RJ 8.665-7/16).  
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Nova Auditoria foi realizada, em 2011, com o objetivo de verificar as informações 

encaminhadas pela SEFAZ, em cumprimento ao disposto no inciso II do artigo 1º da  

Deliberação TCE-RJ nº 246/08, relativas aos benefícios fiscais concedidos pelo Executivo 

Estadual - relatada pelo Conselheiro José Maurício de Lima Nolasco, em Sessão Plenária de 

16/02/2016, no processo TCE-RJ 127.948-7/11.  

As principais fragilidades identificadas foram: 

� falta de fidedignidade das informações relativas aos benefícios fiscais, em vigor no 

ERJ em 2010, apresentados pela Secretaria de Estado de Fazenda a essa Corte por 

meio do Anexo VI da Deliberação TCE-RJ nº 246/08, em razão da fonte de dados 

utilizados (Guia de Informação e Apuração de ICMS – GIA-ICMS) e da metodologia 

utilizada; 

� estimativa da renúncia de receita (2011-2013) constante do Anexo de Metas Fiscais 

que acompanha a Lei de Diretrizes Orçamentárias efetuada com base nos dados da  

GIA-ICMS;  

� falhas na coordenação das atividades e dos procedimentos de controles relativos aos 

benefícios fiscais que tem interface com diversos Órgãos da Secretaria de Estado de 

Fazenda – Sefaz - e do Governo do ERJ;  

� divergências entre a estrutura organizacional vigente e a prevista no Regimento 

Interno da Sefaz; 

� projeto do Sistema DUB-ICMS não implantado integralmente; 

� Sistema DUB-ICMS não possui mecanismos para criticar os dados informados pelos 

contribuintes, nem para fazer cruzamentos com outros Sistemas existentes na 

Secretaria de Estado de Fazenda, tornando, por isso, as informações da sua base 

pouco confiáveis; 

� Documento de Utilização de Benefícios Fiscais do ICMS (DUB-ICMS) não utilizado pela 

fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda para validação da utilização de 

benefícios fiscais pelos contribuintes; e 
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� DUB-ICMS não contempla todos os benefícios fiscais concedidos no ERJ, sobretudo a 

anistia e os benefícios creditícios do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do 

ERJ – FUNDES. 

O Sistema DUB-ICMS, concebido como solução para o controle e mensuração dos 

benefícios fiscais, não recebeu aprimoramentos em tempo razoável, razão por que 

remanescem, até os dias de hoje, algumas das fragilidades identificadas em 2011, conforme 

verificado em sede de Auditoria de acompanhamento relatada no processo TCE-RJ 113.423-

3/14.  

Em adição a essas fragilidades, a cultura predominante na fiscalização tributária é a 

de considerar pouco relevante a verificação sobre benefícios fiscais, se comparada com os 

benefícios advindos do combate à evasão fiscal. Embora o roteiro básico de fiscalização 

inclua esse tipo de verificação, essa ou não é efetuada ou é efetuada de maneira superficial.  

Ainda assim, repise-se, a evolução nos mecanismos de controle da Secretaria de 

Estado de Fazenda, referentes aos benefícios fiscais, mostra-se insatisfatória, posto que já se 

passou uma década desde as primeiras determinações visando ao aprimoramento dos 

procedimentos de controle da Secretaria, exaradas pelo Corpo Deliberativo deste Tribunal, 

bem como quinze anos de vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Benefícios Fiscais fruídos no exercício de 2015 e Renúncia Efetiva 
informada 

Os dados consolidados no Sistema DUB-ICMS informam a totalidade dos benefícios 

tributários fruídos pelos contribuintes de ICMS, não expurgando aqueles que, por natureza, 

não geram perda efetiva de receita pelo Estado.  

A Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da Assessoria Especial de Estudos 

Econômicos, realizou um trabalho de qualificação dos benefícios informados semestralmente 

no Sistema DUB-ICMS. Com o refinamento da informação, tem-se uma aproximação do valor 

efetivamente renunciado pelo ERJ, ressaltando-se que, ainda assim, o cálculo do gasto 

tributário não comporta os impactos econômicos dos benefícios, porque de difícil 

mensuração na prática. 

Ademais, os dados do Documento de Utilização de Benefícios Fiscais do ICMS (DUB-

ICMS), por se tratar de uma declaração, podem conter inconsistências, podendo existir 



52 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 

Conselheiro-Relator 

contribuintes que fruem de benefícios fiscais sem declará-los, ou os declarando 

incorretamente (para mais, ou para menos)13. 

Observadas as limitações de análise anteriormente descritas, a partir dos dados 

obtidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, chega-se ao seguinte cenário: 

Evolução Anual da Renúncia Efetiva Informada pela SEFAZ 2007-2015 

R$1,00 

Anos Benefícios declarados Total das Exclusões Renúncia Efetiva 

2007 8.538.826.648 6.158.896.693 2.379.929.955 

2008 10.526.523.925 7.893.512.440 2.633.011.485 

2009 15.452.297.153 12.186.051.879 3.266.245.274 

2010 15.374.225.172 11.521.843.530 3.852.381.642 

2011 25.108.653.098 19.200.408.216 5.908.244.882 

2012 24.823.756.359 18.919.538.319 5.904.218.039 

2013 24.072.450.855 17.693.000.482 6.379.450.373 

2014 25.904.940.933 18.482.050.363 7.422.890.570 

2015 36.048.517.421 26.729.806.922 9.318.710.499 

2007-2015 185.850.191.563 138.785.108.842 47.065.082.721 

Fonte: DUB-ICMS 2007 a 2015. 

Cabe registrar, novamente, que a Lei de Responsabilidade Fiscal conceitua, 

peremptoriamente, Renuncia Fiscal, na forma do §1º, do art. 14, que estabelece o que 

segue: 

   § 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão 

de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de 

cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros 

benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

                                           
13 Esses pontos foram destacados por ocasião de auditoria de acompanhamento realizada na Secretaria de Estado de Fazenda 
em 2014, cujo escopo foi verificar os controles sobre os benefícios fiscais, incluindo os concedidos com vistas à realização dos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, relatada no processo TCE-RJ 113.423-3/14. 
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Considerando somente o conceito da Lei de Responsabilidade Fiscal, o quadro é o 

que segue: 

Evolução Anual da Renúncia Total Informada pela SEFAZ 2007-2015 

Contudo, o conceito de Renúncia Efetiva, utilizada pela Secretaria de Estado de 

Fazenda, o qual, repise-se à exaustão, NÃO FOI AUDITADA POR ESTA CORTE DE CONTAS e 

não reflete a tipificação com o dispositivo legal acima elencado oriundo  da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, sendo uma construção realizada com base no entendimento da 

Secretaria da Receita Federal. 

Neste sentido, em face das fragilidades dos controles dos benefícios fiscais 

concedidos evidenciadas em Auditorias desta Corte, que não permitem, sequer, segurança 

quanto ao volume de renúncia efetiva,  fato que não altera a relevância dos valores que 

deixam de ser arrecadados, entendo adequado que sejam realizados estudos com vistas a 

avaliar a pertinência da continuidade de todos os benefícios e incentivos fiscais concedidos a 

qualquer título, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, revisando, caso entenda adequado, 

a manutenção das referidas renúncias, encaminhando o resultado, em seguida, a esta Corte. 

Tal fato será objeto de Determinação na conclusão deste Relatório. 

Outrossim, em vista do exposto, ao fim do presente trabalho restará sugerida a 

realização de AUDITORIA GOVERNAMENTAL, sob a forma de INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA, 

para que, através de Auditoria a ser realizada in loco, seja esclarecida se as exclusões 

utilizadas para o cálculo da  Renuncia Efetiva informada pela Secretaria de Estado de 

Anos Benefícios declarados 

2007 8.538.826.648 

2008 10.526.523.925 

2009 15.452.297.153 

2010 15.374.225.172 

2011 25.108.653.098 

2012 24.823.756.359 

2013 24.072.450.855 

2014 25.904.940.933 

2015 36.048.517.421 

2007-2015 185.850.191.563 



54 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 

Conselheiro-Relator 

Fazenda guarda consonância  com o entendimento da Secretaria da Receita Federal e da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

Saúde 

A Secretaria de Estado de saúde do Rio de Janeiro faz uma avaliação dos indicadores 

em relação ao atendimento das metas pactuadas, distribuída por Municípios e Regiões de 

Saúde. 

Em 2015, 65,67% da meta pactuada não foi alcançada, conforme Relatório de Metas 

publicado pela Secretaria de Estado de Saúde. 

A avaliação dos indicadores apontou que existem fragilidades na Política de Saúde do 

Estado do Rio de Janeiro, principalmente relacionadas a diferenças entre as Regiões de 

Saúde, que se expressam nos diferentes níveis de atenção, tanto na cobertura dos serviços, 

como na resolutividade das ações e na oferta de atendimento, principalmente em relação à 

Atenção Básica.  

É notório, também, que no contexto do Sudeste, o Rio de Janeiro é o Estado que 

apresenta os piores resultados dos indicadores, tanto no que se refere à Atenção Básica, 

como também à Média Complexidade e à Alta Complexidade. 

As Unidades de Pronto Atendimento – UPA  

Além de manter as unidades já existentes, a partir de 2012 a Secretaria de Estado de 

Saúde adotou a política de implantação das Unidades de Pronto Atendimento – UPA - tanto 

na capital como em alguns Municípios do interior, ampliando ainda mais seu porte como 

executor de Serviços de Saúde, uma vez que boa parte dessas unidades possui gestão 

estadual. 

Essas constatações evidenciam uma Política contrária ao princípio de descentralização 

das Ações e Serviços Públicos de Saúde. A cada ano, o Estado aumenta sua responsabilidade 

como executor, ao ampliar as unidades sob sua gestão, deixando, com isso, de investir 

recursos na construção das Redes de Atenção à Saúde.  

De acordo com o Plano Estadual de Saúde 2012-2015, as UPA foram uma inovação 

criada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro com a finalidade de integrar o componente 

pré-hospitalar fixo na Rede de Urgência.  
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Segundo registro no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES - e 

informações do site da Secretaria de Estado de Saúde, atualmente são 68 UPAs instaladas 

em 28 Municípios, em todas as Regiões de Saúde. A maioria se concentra na Região 

Metropolitana I, sendo que, das 43 UPA, 23 são de gestão estadual, a maior parte localizada 

no Município do Rio de Janeiro. 

Essas unidades apresentar-se-iam mais resolutivas se inseridas em uma Rede de 

Saúde bem estruturada para absorver e dar continuidade de atendimento aos pacientes, 

tanto por meio da Atenção Básica, como por unidades de referência de Média e Alta 

Complexidade. 

Análise das despesas em Atenção Básica  

As informações sobre as despesas por subfunção evidenciam que a prioridade de 

investimento do Estado do Rio de Janeiro em Saúde é em Ações de “Assistência hospitalar e 

ambulatorial”.  Os gastos nessa subfunção vêm aumentando a cada ano – somente de 2014 

para 2015, em termos nominais, acréscimo de R$284,9 milhões e variação de 70,27% do 

total de gastos, em 2014, para 74,57% do total de gastos, em 2015. 

O que se observa de mais relevante é a acentuada redução de gastos na subfunção 

“Atenção Básica”, que representou apenas 0,10% do total de recursos gastos pelo Estado do 

Rio de Janeiro em Saúde, em 2015. Foi a subfunção que teve a maior queda nas despesas 

liquidadas, passando de cerca de R$59,8 milhões em 2014 para pouco mais de R$5,5 

milhões em 2015, uma acentuada redução. 

Modelo de gestão das unidades estaduais – Contratos de Gestão  

Verificou-se que a Secretaria de Estado de Saúde, em 2015, ampliou sua atuação 

como executora de Serviços de Saúde – em detrimento da atuação de coordenação do 

Sistema estadual. Essa ampliação adotou modelo de transferência da gestão das unidades 

públicas ao setor privado, estratégia amplamente disseminada e que merece ser discutida 

em virtude do elevado gasto que representa.  

Paralelamente a esse processo, foi iniciado o processo de transferência da gestão das 

unidades de Saúde estaduais para o setor privado, com a finalidade de concentrar esforços 

na formulação das Políticas Públicas de Saúde e na regulação e fiscalização das atividades. 

Em março de 2010, culminou com a assinatura do primeiro contrato para 

gerenciamento integral de uma unidade pública, o Hospital da Mulher Heloneida Studart, 

localizado em São João de Meriti.  
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Dando continuidade a essa estratégia de transferência da gestão para o setor 

privado, tiveram início as contratações de Organizações Sociais de Saúde para gestão, 

operacionalização e execução dos Serviços de Saúde para diversas UPA, Hospitais ou 

serviços específicos dentro de unidades hospitalares.  

No entanto, ao final de 2015, a crise financeira enfrentada pelo Estado do Rio de 

Janeiro teve reflexos diretos nos Serviços de Saúde estaduais. As instituições de Saúde 

enfrentaram uma de suas piores crises e o problema do repasse financeiro foi atribuído à 

falta de recursos em caixa. 

Devido ao contexto atual, foi decidido pelo Estado do Rio de Janeiro que medidas de 

racionalização do gasto e redução das despesas terão de ser implementadas na execução 

dos Contratos de Gestão com as Organizações Sociais de Saúde - OSS, devendo contemplar 

a reavaliação e a renegociação das atribuições, responsabilidades, obrigações gerais, preços 

e prazos nesses instrumentos. 

Atualmente, dez Organizações Sociais de Saúde - OSS e uma empresa por gestão 

compartilhada, têm Contratos de Gestão vigentes com a Secretaria de Estado de Saúde, 

gerindo 45 unidades de Saúde. 

 O quadro a seguir demonstra quais as Organizações Sociais de Saúde que 

celebraram Contratos de Gestão com a Secretaria de Estado de Saúde e o total do valor 

liquidado em 2015:  

Organizações Sociais, Hospitais gerenciados e Upas e valor liquidado em 2015 

 



57 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 

Conselheiro-Relator 

Na prática, estes contratos tem se mostrado uma forma de terceirização do 

gerenciamento de um serviço público. Nas parcerias, normalmente, as partes empreendem 

esforços para alcançar determinado objetivo. Constata-se, contudo, que, s.m.j., não há 

participação da entidade privada no financiamento do serviço e qualquer contrapartida de 

natureza patrimonial ou financeira. Pelo contrário, muitos contratos preveem uma “taxa de 

administração”, um valor a ser repassado para a entidade. 

O imóvel onde o serviço é prestado, em quase todos os casos, é público, assim como 

os bens móveis. É possível que, em muitos casos, servidores públicos continuem atuando 

nas Unidades sob a gestão das OSS. Assim como os recursos são provenientes do 

orçamento. Observa-se, portanto, o Estado contratando uma entidade para gerenciar um 

serviço seu. 

As Organizações Sociais não fazem parte da Administração Direta ou Indireta do 

Estado. Assim, as OSS são um híbrido: não são entidades estatais, tampouco organizações 

não-governamentais típicas, nem mesmo empresas privadas, pois atendem a um segmento 

de cidadãos beneficiários dos respectivos serviços públicos. 

Tendo em vista que os contratos de gestão não se caracterizam como contratos 

administrativos, não lhes é aplicável a integralidade da Lei Federal 8.666/93. No entanto, a 

própria norma geral de licitações e contratos determina que suas disposições sejam 

aplicáveis aos convênios e instrumentos congêneres no que couber (art. 116). 

A seleção da organização social para celebração de contrato de gestão deve se dar 

por meio de processo público e objetivo, não necessariamente de um processo licitatório. 

Porém, a escolha da entidade não se sujeita ao arbítrio do gestor público, deve seguir 

critérios objetivos utilizados na escolha de determinada entidade, demonstrados nos autos 

do processo administrativo. 

A decisão de transferir o gerenciamento de Unidades Públicas de Saúde para as OSS 

deveria ser adequadamente motivada, demonstrando cabalmente que a terceirização da 

gestão resultaria em melhor desempenho ou menor custo na prestação dos serviços à 

população. 

O ideal teria sido a apresentação de um estudo específico para cada Unidade de 

Saúde objeto da terceirização, efetuando a comparação, em termos de custos e 
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produtividade, entre a situação de gestão segundo o regime aplicável ao Poder Público e a 

situação de gestão segundo o regime aplicável à entidade privada. 

Para transferir a gestão das unidades previstas nos contratos, o Estado deveria 

realizar levantamento prévio para identificar as reais condições da região, detectando o perfil 

epidemiológico e problemas de saúde a serem priorizados, bem como conhecer a demanda 

de serviços daquela comunidade. Não realizar tais estudos prejudica a definição de valores e 

de metas. 

Por outro lado, a qualificação da entidade privada, sem fins lucrativos, como 

organização social, apta a celebrar Contrato de Gestão e ter direito a dotação orçamentária, 

pressupõe a comprovação, inequívoca, de qualificação técnica no ramo de gestão hospitalar. 

A Organização Social VIVA RIO, a título de exemplo, surgiu como Organização- Não 

governamental, promovia debates, coletava sugestões e fazia criticas. Agora, alterou seu 

perfil e passa a atuar em parceria com os Governos, gerindo, somente no Estado 6 (seis) 

UPAs, sem, contudo, que esta Corte, s.m.j, tenha ciência de sua prévia experiência no 

gerenciamento hospitalar. 

No ano de 2015, o valor disponibilizado para a Organização Social VIVA RIO foi de R$ 

125.918.657,00 (cento e vinte e cinco milhões, novecentos e dezoito mil, seiscentos e 

cinquenta e sete reais) . 

Não restam dúvidas que a qualificação técnica das Organizações Sociais de Saúde, 

contribui para a melhoria e qualidade dos serviços prestados. 

Tanto é assim que, matéria publicada no sitio exame.com, em 08/05/2016, informa 

que dos 2987 Hospitais do Brasil que atendem ao Sistema Único de Saúde, no Estado do Rio 

de Janeiro, apenas 1, qual seja, o Hospital Estadual da Criança -  Transplante, Câncer e 

Cirurgia Infantil , gerenciado pelo Instituto D’OR de Gestão de Saúde Pública se destaca por 

oferecer um elevado padrão de atendimento à população chancelado pelo certificado de 

excelência concedido pela Organização Social de Acreditação (ONA). 

 O quadro a seguir demonstra a evolução histórica do custo desse modelo de gestão 

no âmbito do Estado do Rio de Janeiro: 
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Despesa liquidada com Contratos de Gestão pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012 – 2015 

R$1,00 

Elemento de despesa 2012 2013 2014 2015 Despesa 
liquidada 

Gestão de Serviços de Saúde 261.073.916 889.368.964 1.577.090.619 2.118.391.366 4.845.924.866 

Serviços de Assistência a 
Saúde 

24.795.250 10.760.940 - - 35.556.190 

Contribuições - - - 340.000 340.000 

Total 285.869.166 900.129.904 1.577.090.619 2.118.731.366 4.881.821.056 

 Fonte: SIG 

 

Causou espécie, o volume de recursos empenhados no último bimestre de 2015, 

notadamente, pelo fato de que os recursos, em regra, são transferidos, antecipadamente, às 

Organizações Sociais de Saúde contratadas, conforme figura que segue: 

 

Valores empenhados em favor das Organizações Sociais de Saúde, por Bimestre, no exercício de 2015 

 

 A estranheza não decorre apenas da abissal diferença dos montantes evidenciados 

acima, mas, também, de diversas notícias veiculadas nos meios de comunicação, no final do 

ano de 2015 e no início do ano de 2016, dando conta de que os serviços foram prestados 

inadequadamente e, até, em alguns casos, interrompidos, causando transtornos a 

população. 

De sorte, que houve a liquidação das despesas empenhadas no último bimestre, ato 

que, segundo a Lei Federal 4.320/1964, no seu artigo 63, consiste na verificação do direito 

adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo 

crédito. 
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Destarte, é necessário que seja realizada uma apurada análise nestes processos de 

pagamentos, com vistas à atestar a sua regularidade, tanto do ponto de vista da execução 

contratual, como da economicidade dos valores realizados. 

Nota-se um incremento significativo desde 2012 com essa estratégia de gestão, que 

culminou em uma despesa de cerca de R$2,12 bilhões em 2015. Esse montante representa 

cerca de 38% do total de despesa liquidada na função Saúde no ano (aproximadamente 

R$5,55 bilhões), para gerir 47 das 76 unidades de gestão estadual que possuem perfil de 

assistência direta a pacientes, segundo dados extraídos do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde - CNES.   

Analisando-se os indicadores constantes nos Contratos de Gestão referentes às UPA, 

constata-se que diversas Unidades sob a gestão da mesma Organização Social de Saúde - 

OSS possuem as mesmas metas assistenciais previstas. 

Isto significa que tais metas assistenciais não foram estabelecidas com base em 

estudos previamente elaborados pela Secretaria de Estado de Saúde, que considerassem as 

características demográficas e epidemiológicas de cada Região, bem como série histórica de 

indicadores assistenciais, anteriormente observados na Rede própria sob gestão direta da 

Secretaria.  

Em alguns casos , resta demonstrado que tais metas foram mal dimensionadas, 

muito distantes da realidade dos Serviços de Saúde e do perfil da população atendida.  

Dessa forma, fica evidenciado nesse tópico que o processo de transferência de 

gestão tem-se mostrado de baixa eficiência, posto que, embora materializado em Contratos 

com montante significativo, considerando as características do gasto com Saúde no Estado 

do Rio de Janeiro, se demonstra realizado com planejamento deficiente. 

Em vista do exposto, ao fim do presente trabalho restará sugerida a realização de 

AUDITORIA GOVERNAMENTAL, sob a forma de INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA.  

Outrossim, entendo pertinente Recomendar que o Governo do Estado desenvolva 

Sistema Informatizado para Prestação de Contas do Contrato de Gestão , com vistas a 

possibilitar o adequado Controle Interno, bem, como o Controle Externo exercido por esta 

Corte de Contas. 

Tal fato será objeto de Recomendação na conclusão deste Relatório. 
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Educação 

Matrículas na Rede Estadual  

Os números do Sistema EducaCenso  registram queda no quantitativo de alunos 

matriculados  - 758.231 (setecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e um) alunos 

matriculados em 2015, 4,78% menor que o total de alunos registrado em 2014, 

correspondente a 796.291 (setecentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e um) 

alunos14.  

Um fator que impacta o quantitativo de matrículas na rede estadual de ensino é o 

processo de municipalização da rede de ensino fundamental, previsto no Plano Estadual de 

Educação, uma vez que a baixa no número de matrículas do ensino fundamental da rede 

estadual, de 2014 para 2015, foi de 14,05% 

 Além disso, as Taxas de Abandono observadas na rede estadual de ensino em 2014, 

que têm impacto no quantitativo de alunos matriculados no exercício de 2015, foram de 

3,5% no ensino fundamental e 7,2% no ensino médio, segundo dados do censo escolar do 

Ministério da Educação15.   

No que se refere a ações gerenciais, a Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC - 

criou, no início de 2011, o Programa de Bonificação por Resultados, pelo qual os servidores 

de escolas que alcançarem as metas de IDERJ estabelecidas no exercício anterior recebem 

um bônus de até três vencimentos-base. O objetivo é incentivar os servidores da rede 

estadual de ensino, por meio do reconhecimento do trabalho nas escolas que se destacaram 

no IDERJ.  

Ressalte-se que, de acordo com o Programa de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro, a principal meta da SEEDUC era posicionar o Estado do Rio de Janeiro entre os cinco 

primeiros estados da Federação no ranking do IDEB 2013, pleito este que foi conquistado, 

uma vez que o Estado passou a ocupar a quarta colocação em nível nacional, de acordo com 

tal indicador. 

 

                                           
14 Disponível em http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-dados-estatisticos. Acesso em 07.04.16.  
15 http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais.  Acesso em 14.04.16. 



62 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 

Conselheiro-Relator 

 Fato muito preocupante refere-se ao aumento do número de jovens e crianças de 4 a 

17 anos fora das salas de aula no Estado do Rio de Janeiro.  Muitos indivíduos simplesmente 

não ingressam no sistema escolar. Outros são contabilizados no cálculo da taxa de 

abandono, que, como já abordado neste documento, está intimamente ligada ao elevado 

índice de reprovação e de distorção idade-série.  

Plano Nacional de Educação  

Em 25 de junho de 2014 foi aprovado o Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, 

de 25 de junho de 2014, o qual foi objeto de algumas considerações na análise das Contas 

de Governo de 2014: 

De acordo com o instrumento legal, o Estado deverá destinar parcela de participação 

no resultado ou compensação financeira para exploração de petróleo e de gás natural à 

Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino para assegurar o cumprimento da meta 

constitucional. 

A Lei do Plano Nacional, em seu artigo 8°, estabelece que Estados e Prefeituras 

“deverão elaborar seus correspondentes Planos de Educação, ou adequar os Planos já 

aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste 

PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei”.  

Transcorrido um ano da publicação da Lei Federal nº 13.005/14, em 25 de junho de 

2015, prazo estipulado para a elaboração ou adequação do Plano Estadual, o Estado do Rio 

de Janeiro é hoje o único estado do País que não possui sequer o projeto de lei elaborado.16 

Em vista do exposto, e considerando a existência de discrepância entre os índices 

oficiais e as matérias veiculadas na imprensa, notadamente, no que se refere às inúmeras 

reivindicações  do corpo docente e discente, no  fim do presente trabalho restará sugerida a 

realização de AUDITORIA GOVERNAMENTAL, sob a forma de INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA. 

Segurança Pública 

A última estimativa nacional, baseada em dados de 201317, aponta um montante de, 

aproximadamente, R$258 bilhões gastos no ano pelos Poderes Públicos e diversos 

                                           
16 http://pne.mec.gov.br/planos-de-educacao/situacao-dos-planos-de-educacao. Acesso em 14.04.16 
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seguimentos da sociedade brasileira, para suprir os custos impostos pela escalada da 

violência, valor equivalente a 5,4% do PIB brasileiro. Daquele total, R$61,1 bilhões gastos 

com Segurança Pública e outros R$4,9 bilhões com prisões e unidades de medidas 

socioeducativas. 

No tocante aos gastos com Segurança Pública, observa-se que o total da despesa 

efetivamente liquidada pelo Governo do ERJ nesta Função em 2015, no valor de R$ 

9.857.865.486 (nove bilhões, oitocentos e cinquenta e sete milhões e fração) , representou 

15% da Despesa Total Liquidada pelo ERJ no referido exercício (R$65.631.364.716 – 

sessenta e cinco bilhões, seiscentos e trinta e um milhões e fração), taxa superior à 

calculada para 2014 (11,98%), e mantendo a crescente evolução do percentual de 

participação da Função, aumento verificado desde 2009.  

Verifica-se que, aproximadamente 83,32% das Despesas Liquidadas na Função 

“Segurança Pública”, foram efetuadas para custear gastos com pessoal e encargos e 

manutenção das atividades administrativas. Ainda quanto à Gestão Administrativa, 

especificamente com “Pessoal e Encargos Sociais”, em 2015, o montante foi de R$ 

7.714.756.590 (sete bilhões, setecentos e quatorze milhões e fração), significando que 

78,25% de toda Despesa Liquidada na Função “Segurança Pública” destinou-se a pagamento 

de pessoal.  

Efetivo da Polícia no ERJ 

 
2012 2014 2015 

Polícia Militar 43.748 46.135 47.678 

Polícia Civil 9.408 10.587 10.490 

Total 53.156 56.722 58.168 

Fontes:  

http://www.forumseguranca.org.br/produtos/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/. Acesso em 13.04.16. 

http://www.policiacivil.rj.gov.br/julho-2015.asp - Acesso em 13.04.16. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/07/mesmo-com-alta-de-efetivo-no-pais-sobe-n-de-habitantes-para-cada-pm.html - Acesso em 13.04.16. 

Diante do considerável montante alocado na Função Segurança Pública, no exercício 

de 2015, entendo pertinente evidenciar o incremento dos gastos nos últimos 5 exercícios, 

bem como, compará-lo com a evolução do principal indicador de criminalidade, com vistas a 

obter um indicativo da eficiência dos recursos dispendidos.  

 

                                                                                                                                    
17
 Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2014. Disponível em: 

http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//anuario_2014_20150309.pdf. Acesso em 04.04.16 
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Despesa Liquidada por Função 2011-2015 

R$1,00 

Função 2011 2012 2013 2014 2015 

Segurança 
Pública 4.510.688.706 5.590.815.476 6.890.182.909 7.657.171.155 8.627.506.653 

Observa-se que, no período acima compreendido, houve um incremento da ordem de 

91,26%, na referida despesa. 

Contudo, analisando a evolução dos crimes compreendidos na categoria de letalidade 

violenta, que abrange dentre outros, o homicídio doloso e latrocínio, verifica-se que os 

números absolutos pioraram no ERJ, revelando, contudo, uma melhora na Capital, em 

detrimento das demais regiões do Estado, conforme quadro abaixo: 

- Série histórica, em números absolutos, de crimes de letalidade violenta18por Região19 do Estado do 
Rio de Janeiro 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Estado 4.960 4.666 5.348 5.719 5.010 

Capital  1.783 1.557 1.613 1.552 1.562 

Baixada 
Fluminense  

 
1.617 

 
1.489 

 
1.881 

 
2.218 

 
1.702 

Grande 
Niterói  503 480 613 589 587 

Interior  1.057 1.140 1.241 1.360 1.159 

Fonte: http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/SerieHistoricaEstadoRegioes.pdf 

Com efeito, os dados sugerem a confirmação da hipótese de que o Programa de 

Polícia Pacificadora, de elogiável base conceitual, pode ser limitado pelo seu elevado custo, 

impossibilitando que o modelo se expanda para todo o Estado, gerando, o que aponta os 

números, uma inevitável migração da criminalidade.  

Um dos pilares da Política de Segurança do Estado do Rio de Janeiro tem sido a 

ocupação de comunidades dominadas pelo tráfico de drogas e posterior implantação de 

Unidades de Polícia Pacificadora – UPP - nesses locais. 

Quando foi criado, o novo projeto de intervenção policial nas favelas, prometia uma 

mudança radical nas políticas de segurança pública do Estado, estabelecendo um “modelo 

                                           
18 Homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio (roubo seguido de morte), tentativa de 
homicídio, lesão corporal dolosa e estupro.  
19 Capital: Rio de Janeiro; Baixada Fluminense: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, 
Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João do Meriti, Seropédica; Grande Niterói: 
Niterói, São Gonçalo, Maricá; Interior: Demais Municípios.  
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diferenciado de policiamento”, com os princípios da Policia Comunitária, em que se busca 

uma aproximação e parceria entre a policia e a população que reside nas favelas. 

De acordo com o Balanço de Indicadores da Policia de Pacificação20, até 2014, 

existiam no Estado do Rio de Janeiro 38 UPP instaladas, sendo 37 delas localizadas na 

capital, abrangendo 196 comunidades que reúnem cerca de 600 mil habitantes. Essas áreas 

contam com um efetivo policial de aproximadamente 9 mil PMs, o que corresponde a 18% 

do efetivo da Policia Militar do Estado. Registre-se que em 2015 nenhuma nova UPP foi 

instalada. 

No censo de 2010 o Estado do Rio de Janeiro possuía cerca de dois milhões de 

pessoas vivendo em favelas e comunidades carentes, representando 19,1% dos domicílios 

nessas condições21. 

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública em cooperação com o Laboratório de 

Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (LAV-UERJ), em trabalho 

de pesquisa realizado em 201222, indica que a escolha da maioria das UPPs privilegiou 

localidades com maior IDH e alvo de visitas turísticas e não aquelas com altos índices de 

criminalidade. 

Em trabalho publicado na Revista Fórum, de 12 de fevereiro de 201423, revela-se o 
verdadeiro mapa da ocupação de nossas favelas, conforme se segue: 

Segundo dados do Nupevi (Núcleo de Pesquisa das Violências), citados pelo pesquisador 

Marcos Barreira no livro “Até o último homem”, as UPPs estão presentes em menos de 

3% das mais de mil favelas do Rio, enquanto as milícias dominam 41,5% e o tráfico, 

56%. 

Esta Corte, ao analisar as Contas de Gestão de 2014, já apontava na mesma direção. 

Vê-se, claramente, como a Zona Sul e a região Portuária são privilegiadas, em 

detrimento da zona Oeste e da Baixada Fluminense. 

                                           
20  http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/RelatorioUPPvfinal.pdf 
 

21 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/aglomerados_subnormais_informacoes_territoriais/informacoes
_territoriais_tab_xls.shtm 

22 “Os Donos do Morro”: Uma análise exploratória do impacto das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro” 
http://www.lav.uerj.br/docs/rel/2012/RelatUPP.pdf 
23 http://www.revistaforum.com.br/2014/02/12/upp-os-cinco-motivos-que-levaram-a-falencia-o-maior-projeto-
do-governo-cabral/ 



66 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 

Conselheiro-Relator 

A única UPP da Baixada Fluminense foi inaugurada no Complexo da Mangueirinha, 

em Duque de Caxias. 

As zonas com os maiores índices de homicídios estão completamente esquecidas, 

dando azo a ilações de que a escolha das localidades onde foram implantadas as UPPs não 

foi pautada pelo combate à criminalidade, mas sim pela lógica do mercado 

econômico/imobiliário e, ainda, pelo calendário dos grandes eventos realizados na Cidade do 

Rio de Janeiro, conduzindo a uma conclusão inevitável: menos homicídios foram evitados do 

que se poderia, dispensando os mesmos recursos. 

É importante investir em tecnologias digitais para dar suporte a pacificação, 

atualmente baseado, quase exclusivamente, numa imensa quantidade de recursos humanos, 

não necessariamente qualificados para as funções que se propõem. Tecnologias de 

prevenção social e de segurança que permitam racionalizar recursos; de informações para a 

coleta, sistematização e análise dos dados sobre a atividade preventiva que permitam 

planejamentos eficazes, são, portanto, necessidades prementes. 

É necessário intensificar programas de melhoramentos de favelas, com o intuito de 

implantar todos os serviços de infraestrutura sanitária, sistemas de circulação, equipamentos 

sociais, educacionais, de lazer e de esportes. Além dessa completa urbanização, fomentar e 

executar diversos projetos de desenvolvimento social.  

É preciso entender, contudo, que a UPP sozinha não resolverá os complexos 

problemas da segurança pública, uma vez que tem o foco exclusivo na ocupação policial das 

favelas, com a crença de que apenas reintegrá-la ao restante da cidade formal interromperá 

a espiral de violência que parece advir a partir do domínio de seu território pela 

criminalidade, ofuscando as demais questões fundamentais atinentes à segurança pública.  

Acreditar nisso é insistir numa visão simplista da segurança pública que a reduz a um 

problema eminentemente policial, deixando fora do foco de seus problemas, outras questões 

a ela relacionadas, como, inclusive, o próprio sistema de justiça criminal ou que extrapolem 

ao limite territorial estadual. Armas e drogas, por exemplo, necessitam de investigação 

específica que não se restringe à competência da polícia militar.  

 

É possível uma nova gestão da segurança? 
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O Estado do Rio de Janeiro lançou, em janeiro de 2016, em parceria com a 

Fecomércio (Federação Comercial do Rio de Janeiro), um Programa que resulta em uma 

parceria público-privada que visa otimizar ações e racionalizar os gastos em paralelo a oferta 

de um serviço condizente com a cifra dispendida, racionalizando, desta forma, os gastos na 

pasta de “Segurança Pública”.  

O Programa foi implantado em dezembro de 2015. Desde então notou-se, de maneira 

efetiva, que o número de meliantes abordados aumentou, e que o modelo de policiamento 

ostensivo praticado em conjunto com a iniciativa privada aumentou de maneira significativa 

a sensação de segurança nos bairros abrangidos pelo programa (Lapa Presente, Lagoa 

Presente, Aterro Presente e Meier). O que evidencia que a prevenção, feita através da 

presença maciça de agentes de segurança em locais estratégicos, surte um efeito inibidor de 

más condutas e absolutamente benéfico para os frequentadores dos locais, combatendo a 

criminalidade, aumentando a qualidade de vida e deixando os cidadãos mais seguros. 

Dessa forma, fica aqui a sugestão do aumento deste Programa para todo o Estado do 

Rio de Janeiro. Sairá mais barato, os recursos serão de fato otimizados e os resultados, 

como demonstrado anteriormente, serão positivos. 

Por outro lado, no que se refere as UPP´s , a olhos vistos não há recursos suficientes 

para a abrangência que se faz necessária para o sucesso do Programa, visto que está se 

gastando muito com o pessoal. 

Outras áreas que se podem analisar são o “Sistema Penitenciário Estruturado” e o 

“Sistema de Investigação Criminal”, ambos Programas da função “Segurança Pública”. No 

sistema penitenciário, o ERJ gastou R$ 331.368.124 (trezentos e trinta e um milhões e 

fração) e no sistema de investigação criminal, gastou R$ 51.182.417 (cinquenta e um 

milhões e fração). Ínfimos valores em comparação aos gastos totais em segurança pública. 

Na conjuntura brasileira, o Estado do Rio de Janeiro poderia seguir o exemplo de 

Minas Gerais e apresentar um projeto piloto de presídio privado. Toda alternativa que 

aperfeiçoe a aplicação de recursos deve ser considerada bem-vinda e seus direcionamentos 

operacionais amplamente discutidos. 

A adoção de tal solução contribuiria para solucionar ou ao menos minimizar a questão 

da superlotação crônica que atinge os presídios brasileiros e ainda, de sobra, dar melhor 

tratamento ao preso, mantendo-o em condições dignas, respeitando os seus direitos 
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humanos assegurados pela lei. Algo que nenhum presídio estatal brasileiro consegue 

cumprir. Haja vista que nenhum deles consta como cadeias de padrão internacional. Nos 

presídios privados ainda há a questão do trabalho remunerado, onde o preso exerce funções 

de labor gerando valor e custeando parte das despesas do seu encarceramento. 

Obviamente, esta Corte compreende, que a Segurança Pública é Função 

essencialíssima do Estado. As alternativas aqui propostas estão colocadas apenas no 

tocante a parcerias, não propondo nunca, a privatização integral do setor visto que 

este está integrado com outras funções estatais essencialíssimas, como a guarda da 

aplicação da lei e o funcionamento da justiça como um todo. 

Conclusão 

O Estado do Rio de Janeiro não alcança resultados satisfatórios por conta de um 

modelo antiquado de gestão que se segue há mais de duas décadas. 

Tendo em vista o que foi apresentado nesta breve exposição, fica claro que o Estado 

necessita rever a sua relação com os serviços de segurança, efetuando uma reforma 

administrativa de modo a reduzir custos e descentralizar funções. 

Parcerias com a iniciativa privada se mostram essenciais para a melhora dos serviços 

prestados na manutenção da ordem, como se mostrou em escala bairrista no Rio de Janeiro 

Capital.  

A melhoria dos serviços e o aumento da sensação de segurança estão intimamente 

ligados com as alternativas de gestão aqui propostas, devendo elas serem colocadas em 

discussão nestes tempos onde a administração pública dos países do mundo consolidam 

suas posições em direção a sua redução e a otimização de seus custos, respeitando o 

dinheiro dos pagadores de impostos e aplicando corretamente o dinheiro disponível. Assim, 

todos sairão ganhando. 

Nesta esteira, ao fim do presente trabalho restará sugerida a realização de 

AUDITORIA GOVERNAMENTAL OPERACIONAL, sob a forma de INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

a ser realizada com o escopo de avaliar o desempenho das Unidades de Polícia Pacificadora 

– UPP.  
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Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Verão 2016 - RIO 2016 

Contudo, a sua idealização não se mostra simplória, sendo certo que, por exigir, em 

demasia, o aporte de recursos públicos, nações tidas como desenvolvidas acabam por 

mostrar desinteresse em sedia-los. 

É o caso de Estocolmo, na Suécia, que, em recente pronunciamento, optou por não 

se candidatar à disputa para receber o evento, uma vez que sociedade local clama pelo 

atendimento de outras prioridades. 

Não se pode olvidar que os Jogos Olímpicos, em se tratando do maior evento 

esportivo do planeta, se adequadamente projetado e, logicamente, bem administrado, 

podem motivar o desenvolvimento da cidade sede. 

Mas, se conduzidos de forma desordenada e sem o planejamento necessário, acabam 

por despejar sobre os entes políticos envolvidos a obrigação de assumir custos 

absurdamente altos, cujo curso natural seria a execução de programas públicos dotados de 

relevância social.  

Plano de Políticas Públicas - Legado 

No que tange ao Legado, os projetos a cargo do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro totalizam um número de 10 (dez), estando o seu investimento estimado em R$ 10 

bilhões, dos quais, R$ 8,6 bilhões, veem sendo financiados por recursos estaduais e R$ 1,4 

bilhão proveem de recursos privados. 

O principal Legado reside na melhoria e ampliação da rede metroviária. Além disso, 

os investimentos do Governo do Estado incluem a revitalização de estações do sistema 

ferroviário, bem como projetos de sustentabilidade voltados para a melhoria da qualidade 

das águas da Baía de Guanabara e para o Saneamento da Barra da Tijuca, Recreio e 

Jacarepaguá. 

Da Ampliação da Malha Metroviária 

Por meio do Contrato de Concessão datado de 21/12/1998, o Governo do Estado 

concedeu ao Consórcio Rio Barra S/A o direito de explorar os serviços de transporte 

metroviário de passageiros da linha 04. 



70 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 

Conselheiro-Relator 

Como condição para a exploração dos serviços, deveria o Consórcio contratado 

executar, nos moldes do disposto na cláusula segunda do referido ajuste, as obras de 

implementação da estrutura da linha 04 no prazo máximo de 60 (sessenta) meses. 

Contudo, as aludidas obras, até o ano de 2010, não haviam sido iniciadas. 

Somente com a escolha da Cidade do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos de 2016 é que o Estado e o Consórcio concessionário, mais de 07 (sete) anos 

após o término do prazo inicialmente entabulado para a conclusão das obras permissivas à 

operação dos serviços, deram início aos serviços de engenharia alusivos a construção da 

linha 04. 

Se por um lado as Olimpíadas Rio 2016 serviram como instrumento de materialização 

das obras da linha 04, ela, ao mesmo tempo, serve como indicativo do completo 

descompromisso do gestor público para com o planejamento dos serviços prestados pelo 

Estado. 

Especificamente sobre os custos da obra, a participação do Governo do Estado no 

custeio das Obras de ampliação do sistema metroviário da Cidade do Rio de Janeiro, 

estipulada em 45% quando da assinatura do Contrato de Concessão em 1998, restou 

abruptamente alterada com a escolha do Rio de Janeiro como cidade sede dos Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. 

Nos termos do pactuado a cláusula 2ª, § 3º do Contrato de Concessão da Linha 04 

do Metrô, estaria o Estado, inicialmente, obrigado a aportar nas obras a quantia de 

R$ 392.091.923,26 (trezentos e noventa e dois milhões e fração) e a concessionária 

contratada, por sua vez, a investir a cifra de R$ 336.787.371,92 (trezentos e trinta e seis 

milhões e fração).  

Com a realização dos Jogos Rio 2016, viu-se a quebra da paridade outrora existente 

entre os investimentos previstos para ambos os contratantes, de modo que a obrigação 

financeira do Estado saltou dos iniciais R$ 392.091.923,26 (trezentos e noventa e dois 

milhões e fração) para R$ 8.486.213.510,64 (oito bilhões, quatrocentos e oitenta e seis 

milhões e fração), conforme valores atualizados por meio da celebração do Quarto Termo 

Aditivo. 
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Com isso, ante aos inaugurais 45%, obrigou-se o Estado a, agora, custear 

aproximadamente 90% das obras de construção da linha 04 do Metro, o que, destarte, 

afigura-se, não obstante o interesse público envolvido na empreitada, passível de críticas, 

senão vejamos: 

Em atenção ao decurso do tempo ocorrido desde a assinatura do Contrato de 

Concessão, bem como a magnitude das alterações promovidas pelo Estado no projeto básico 

inicial (alteração do trajeto), decidiu-se pela necessidade de se promover o reequilíbrio 

econômico-financeiro do trato, ficando a consolidação da quantia a ser aportada pelos 

agentes envolvidos postergada para o momento em que a nova equação de 

custo/remuneração fosse conhecida, ficando a sua identificação a cargo da Fundação Getúlio 

Vargas, instituição eleita pelo ente estatal, ante sua notória expertise, para a realização do 

estudo dos novos custos. 

Isso ocorreu com a celebração do Terceiro Termo Aditivo, protocolizado nesta Corte 

de Contas sob o n.º 109.690-6/13, o qual, destarte, encontra-se sobrestado, aguardando 

pronunciamento definitivo deste Tribunal acerca do Contrato de Concessão - TCE-RJ 

112.969-2/10, quando então viu-se que os gastos inaugurais assumidos pelo Estado com a 

construção da linha 04 do Metrô haviam sido elevados em aproximadamente 21 (vinte e 

uma) vezes, saltado para os atuais R$ 8.486.213.510,64 (oito bilhões, quatrocentos e oitenta 

e seis milhões e fração). 

Compulsando o Terceiro Aditivo supra, vê-se que as partes, ao pretenderem o 

reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, partiram da premissa de que, para se adequar 

os custos da licitação aos dias atuais, bastar-se-ia proceder a atualização dos custos 

unitários praticados a ocasião da precificação da licitação dos serviços concedidos, aplicando-

se, para tanto, índices de correção fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas. 

Contudo, tal sistemática, em um primeiro momento, pode se mostrar, no que tange a 

identificação dos custos recentes dos serviços concedidos, absolutamente falha, na medida 

em que pode não refletir, com exação, o valor necessário a execução das obras da linha 04 

do Metrô. 

As obras de engenharia contratadas por entes políticos no âmbito do Estado do Rio 

de Janeiro são habitualmente precificadas a partir dos custos dos itens unitários fornecidos 

pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro – EMOP. 
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Desta feita, o costumeiro e, sob o prisma da economicidade, mais seguro, seria, no 

lugar da atualização pura e simples dos custos unitários contidos no orçamento inicial, 

proceder-se a nova cotação desses mesmos custos, a partir das referências fornecidas, em 

dias atuais, pela EMOP. 

Outrossim, além da impropriedade acima indicada, a modificação radical do projeto 

inicial, ante a possível transmudação do objeto primitivo, coloca em dúvida o acerto da 

execução das obras da Linha 04 do Metrô através da simples aditivação do trato inaugural. 

Nos termos do que dispõe o art. 65, inciso I, alíneas a e b, da Lei n.º 8.666/93, os 

contratos administrativos admitem a alteração unilateral por parte da Administração, 

podendo as modificações ocorrerem tanto sob o prisma qualitativo e quanto pelo 

quantitativo. 

In casu, a modificação procedida pelo Estado fundou-se na necessidade de se realizar 

a adequação qualitativa do projeto inaugural, quando então optou pela alteração radical do 

traçado inicialmente projetado e licitado. 

Como justificativa, invocou-se a necessidade de se conferir mobilidade a um número 

maior de pessoas, bem como racionalizar o sistema de transporte e, finalmente, atender, a 

tempo, os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, tudo isso, a um custo a 21 (vinte e 

uma) vezes superior ao inicialmente pactuado. 

Ainda que plausíveis as justificativas acima indicadas, a profunda alteração ocorrida 

no projeto e no orçamento do objeto contratado apresenta-se, em princípio, incompatível 

com a manutenção do escopo inaugural do contrato. 

Nesta linha, a alteração radical das características preambulares da licitação acaba 

por frustrar a isonomia entre os que, inicialmente, optaram por participar do certame, 

resultando a aditivação irregular, ressalte-se, na frustração do dever de licitar. 

Isso porque as modificações realizadas na contratação, notadamente, a majoração 

dos valores envolvidos a partir da aditivação, podem afetar o juízo de valor outrora feito 

pelos concorrentes, despertando nestes a vontade de executar o objeto licitado, a partir dos 

novos custos envolvidos. 
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Nesta linha, vê-se ocorrer, com a desvinculação exacerbada do constante no 

instrumento convocatório, a transgressão da isonomia garantida aos licitantes, além da 

possível mácula a seleção da proposta mais vantajosa, tudo isso convergindo para a 

restrição indevida do caráter competitivo do certame. 

Trata-se de fato significativo que, uma vez confirmado, repise-se, remete a violação 

ao dever de licitar, trazendo consigo repercussão para os envolvidos nas mais variadas 

esferas. 

De tudo o que fora exposto, fica a sensação de que as obras de expansão da Linha 

04 do Metrô precisam ser melhor compreendidas, de modo que, através de uma 

investigação mais profícua, afigura-se indispensável averiguar a ocorrência e, por 

conseguinte, o alcance, das impropriedades a seguir descritas: 

a) Exação da metodologia utilizada pelo Estado para proceder o reequilíbrio 

econômico-financeiro da contratação inicial, bem como da economicidade dos custos 

e preços até o presente momento praticados; 

b) Exação da assunção de despesas a partir da celebração de aditivos contratuais, 

ante a desnaturação do objeto licitado ocorrida a partir da realização de alterações 

substanciais no projeto básico incialmente idealizado; 

c) Possível violação ao dever de licitar; 

d) Possível superação ao limite imposto pelo §1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

Das Ações de Meio Ambiente 

Ainda objeto do Plano de Políticas Públicas, têm-se os projetos idealizados em prol do 

meio ambiente, que divididos em quatro programas, foram assim intitulados: 

1) Programa de Despoluição da Baía da Guanabara (PDBG); 

2) Programa Baia Viva; 

3) Recuperação do Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá; 

4) Programa de Saneamento da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e 
Jacarepaguá – PSBJ; 

Da Responsabilidade Financeira do Estado e do Consórcio 

No que tange às despesas assumidas com a Despoluição da Baía de Guanabara e das 

adjacências da Barra da Tijuca, bem como da recuperação ambiental do complexo lagunar 
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da Baixada de Jacarepaguá, foram liquidados pelo Estado, no ano de 2015, R$ 

137.381.784,00 (cento e trinta e sete milhões e fração). 

Deve-se destacar que os dados contábeis disponibilizados pelo Estado, relativos às 

despesas liquidadas, não permitem mensurar, com exatidão, os gastos assumidos com os 

Projetos e ações de meio ambiente decorrentes das responsabilidades que contraíra para a 

realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.  

Conclusão 

A relevância dos jogos Olímpicos e Paraolímpicos para o Estado afigura-se inegável 

não só para a Cidade do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. 

Contudo, de um exame simplificado, pode-se perceber, durante a execução dos 

projetos insertos no Plano de Políticas Públicas - Legado a existência de imprecisões que 

reclamam um aprofundamento investigativo por parte desta Corte. 

Nesta esteira, ao fim da presente análise restará sugerida a realização de AUDITORIA 

GOVERNAMENTAL, sob a forma de INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA, em relação às obras de 

construção da Linha 4 do Metro, bem como, em relação aos Projetos de Despoluição da Baía 

de Guanabara e das adjacências da Barra da Tijuca, além da Recuperação Ambiental do 

Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá,  

Por fim, para que não paire dúvidas, as Contas ora analisadas limitam-se ao exercício 

de 2015 que, conforme demonstrado, foi fortemente afetado por uma política fiscal anterior 

pouco responsável, fato atestado, inclusive, pelas mesmas Agências Internacionais de 

Riscos, que outrora concederam razoáveis indicadores para o Estado. 

Comprova-se a afirmação acima, através da evolução do Resultado Primário, em 

valores históricos, na qual se observa que, a partir do exercício de 2012, o Governo do ERJ 

acumulou Déficits Primários constantes, atingindo, em 2014, o Déficit Primário mais 

acentuado.  
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Resultado Primário (2011 a 2015) 

 

Exercício 
Resultado Primário 

(R$1,00) 

 

2011 2.599.970.035 

2012 (908.716.935) 

2013 (4.704.246.422) 

2014 (7.339.441.232) 

2015 (3.957.620.963) 

Fonte: Contas do Governo de 2011 a 2014 e Anexo 6 do RREO 6º Bimestre de  2015  (Volume 05). 
Valores históricos. 
Excluídas a Imprensa Oficial, Cedae e Agência estadual de Fomento - Agerio -, por não se enquadrarem no conceito de 
empresa dependente. 
 

Análise da Manifestação do Ministério Público 

No cumprimento dos ditames constantes da Constituição Federal, o douto Ministério 

Público Especial junto a esta Corte de Contas, em lúcido parecer constante dos autos, da 

lavra do ilustre Procurador Dr. Sergio Paulo de Abreu Martins Teixeira, proferiu suas 

considerações acerca dos elementos condizentes a estas Contas de Governo, quanto aos 

aspectos relacionados à Gestão Fiscal do Estado; as Vinculações e Limites Constitucionais e 

Legais; aos Benefícios Fiscais; aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos – Rio 2016; e por fim a 

Previdência do Estado do Rio de Janeiro;  

Após minudente enfretamento das tormentosas questões que impactaram as finanças 

públicas do Estado do Rio de Janeiro, o douto signatário do Parecer Ministerial, embora 

tenha opinado pela emissão de Parecer Prévio Favorável, com Ressalvas, Determinações e 

Recomendações, acabou, por sugerir a adoção de medidas saneadoras. 

Desde logo, verifica-se que as CONCLUSÕES alcançadas no douto Parecer Ministerial 

acima transcrito, não discrepam das preocupações deste Relator, pelo que no tocante às 

medidas ali sugeridas, especialmente, quanto às Auditorias Governamentais suscitadas, farei 

constar sua incorporação em meu Voto, apenas com a ressalva no que se refere às 

terceirizações no serviço público, diante do aparente inchaço da máquina pública estatal, 

proporei, na parte dispositiva de meu Voto, Auditoria Governamental, no âmbito da  

Administração Pública Estadual, abrangendo sua Administração Direta e Indireta. 
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 Conclusão e Voto 

 

Diante do exposto e como base nos considerandos que lanço no meu Relatório, 

posiciono-me parcialmente de acordo com o Corpo Instrutivo e de acordo com o Ministério 

Público Especial junto a este Tribunal,  

VOTO 

I – Pela emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, sob a responsabilidade do Excelentíssimo Senhor 

Governador Luiz Fernando de Souza, referentes ao exercício de 2015, com as seguintes 

Ressalvas, Determinações e Recomendações. 

II – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 

do Rio de Janeiro para que tome ciência de que 53,03% do total das desconformidades 

observadas e objeto de Determinações proferidas por este Tribunal nas Contas do Governo 

do exercício de 2014, não foram sanadas, nem sequer parcialmente, ao término do exercício 

de 2015, pelos Órgãos/entidades a que foram endereçadas e tendo em vista as 

Determinações contidas na presente Contas do Governo de 2015, adote medidas necessárias 

junto aos Órgãos/entidades para o seu fiel cumprimento, de modo a prevenir, nas próximas 

Prestações de Contas, a ocorrência de Ressalvas semelhantes, bem como, determine a 

realização de estudos com vistas a avaliar a pertinência da continuidade de todos os 

benefícios e incentivos fiscais concedidos a qualquer título, no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro, revisando, caso entenda adequado, a manutenção das referidas renúncias de 

receitas, encaminhando o resultado, em seguida, a esta Corte; 

III – Pela realização de AUDITORIA GOVERNAMENTAL, sob a forma de 

INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA, com o escopo que lanço no meu Voto e mais aqueles que 

a equipe de Auditoria entender necessários, a ser realizada in loco, nos órgãos abaixo 

indicados, a ser concluída no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, desta decisão 

Plenária:  

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE 
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE 
 
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
FAPERJ. 
 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  - SEFAZ 

IV – Pela realização de AUDITORIA GOVERNAMENTAL EXTRAORDINÁRIA, a 

ser realizada na Secretaria de Estado de Segurança, a ser concluída no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias, desta decisão Plenária, quanto aos aspectos de economicidade, 

eficiência, eficácia e efetividade, dentre outros itens, da Unidade de Polícia Pacificadora. 

V – Pela realização de AUDITORIA GOVERNAMENTAL EXTRAORDINÁRIA, a ser 

realizada no âmbito de toda a Administração Pública Estadual, abrangendo sua 

administração direta e indireta, a fim de apurar, no que concerne aos resultados obtidos 

quanto aos aspectos da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, da aplicação dos 

recursos públicos, bem como a sua conformidade legal, o aumento substancial no percentual 

de gastos com pessoal terceirizado. 

 

 

GC-1,        de maio de  2016. 

 

 

 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 
Conselheiro-Relator 


