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RESUMO 

Objetivo - Este estudo apresenta de que forma indicadores fiscais estabelecidos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) expressaram a deterioração das finanças públicas do Estado do 

Rio de Janeiro (ERJ) no período temporal compreendido entre 2006 e 2016, que culminou no 

reconhecimento do estado de calamidade pública na administração financeira. 

Metodologia – O estudo de caso foi conduzido inicialmente com a coleta de evidências 

documentais de duas fontes (demonstrativos fiscais do ERJ e relatórios do Tribunal de Contas 

- TCE/RJ) e uma coleta de evidências sob a forma de entrevistas semiestruturadas com 

especialistas em finanças e gestão pública em atividade no ERJ. 

Foram analisadas as evoluções dos indicadores fiscais por meio de gráficos e tabelas 

produzidos, e as evidências desta análise foram confrontadas com a análise técnica dos 

indicadores apresentadas nos Relatórios de Apreciação de Contas de Governo - RACG 

produzidos pelo TCE/RJ). Como forma de compreender a relação entre o contexto do 

fenômeno e a expressão dos indicadores, foram colhidas as impressões de especialistas no 

tema que estiveram em atividade no setor público no período do estudo. 

A triangulação de evidências proposta conduziu o estudo rumo ao objetivo definido. 

Resultados – O estudo apontou que, diferentemente do conceito de calamidade (que 

pressupõe imprevisibilidade), a deterioração das finanças públicas do ERJ ocorreu como 

consequência da intensificação do endividamento público principalmente a partir de 2012, 

sem o correspondente crescimento da capacidade de gerar receitas. A expressão do 

desequilíbrio fiscal por indicadores que, em tese, são instrumentos de monitoramento da 

gestão financeira e orçamentária do ERJ mostra que era possível identificar a proximidade da 

crise financeira e agir tempestivamente para mitigar seus efeitos. O estudo indica ainda o 

fortalecimento do controle social como impulsionador da gestão fiscal responsável. 

Limitações – A principal limitação da pesquisa é a incerteza quanto à fidedignidade dos 

dados dos indicadores fiscais publicados pelo ERJ. 

Contribuições Práticas – O estudo mostra a importância do monitoramento preventivo da 

gestão fiscal, que é de suma importância para unidades da Federação que, como o ERJ vem 

apresentando sinais de endividamento crônico.  

Contribuições sociais – Este estudo apresenta à sociedade fluminense, titular do poder 

estatal, os caminhos e decisões de seus representantes que levaram à chamada “calamidade na 

administração financeira no ERJ”.  

Palavras-chave: Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, indicadores fiscais, finanças públicas, 

gestão fiscal estadual, ERJ, dívida do ERJ. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo Original 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 Objective - This study presents how fiscal indicators expressed the deterioration of the 

public finances of the State of Rio de Janeiro (ERJ) from 2006 to 2016, which culminated in 

the recognition of the state of calamity financial management.  

Methodology - The case study was initially conducted with the collection of documentary 

evidence from two sources (ERJ fiscal statements and Court of Audit reports - TCE / RJ) and 

a collection of evidence in the form of semi-structured interviews with finance and 

management in the ERJ.  

The evolution of the fiscal indicators were analyzed through graphs and tables produced, and 

the evidence of this analysis was compared with the technical analysis of the indicators 

presented in the Government Accounts Appraisal Reports - RACG (produced by the TCE / 

RJ). As a way of understanding the relationship between the context of the phenomenon and 

the expression of the indicators, the impressions of specialists in the subject who were active 

in the public sector during the study period were collected.  

The proposed triangulation of evidence led the study towards the defined objective. 

Results - The study pointed out that, unlike the concept of calamity (which presupposes 

unpredictability), the deterioration of the public finances of the ERJ occurred as a 

consequence of the intensification of public indebtedness mainly from 2012, without 

corresponding growth in the capacity to generate revenues. The expression of the fiscal 

imbalance by indicators that, in theory, are instruments of monitoring the financial and 

budgetary management of the ERJ shows that it was possible to identify the proximity of the 

financial crisis and act in a timely manner to mitigate its effects. The study also indicates the 

strengthening of social control as a driver of responsible fiscal management. 

Limitations - The main limitation of the research is the uncertainty as to the reliability of the 

fiscal indicators data published by the ERJ. 

Practical Contributions - The study shows the importance of preventive monitoring of fiscal 

management, which is of paramount importance for the Federation units that, as the ERJ has 

shown signs of chronic indebtedness. 

Social contributions - This study presents to the society of Rio de Janeiro, holder of state 

power, the paths and decisions of its representatives that led to the so-called "calamity in 

financial administration in the ERJ". 

Keywords: Fiscal Responsibility Law, LRF, fiscal indicators, public finance, State fiscal 

Management, ERJ, ERJ debt. 

Article category: Master's Dissertation / Original Article 

 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

QUADROS 

Quadro 1 – Estados e suas dívidas com a União em dezembro de 2016 ...............................  23 

Quadro 2 – Metodologias “acima da linha” e “abaixo da linha” de apuração do resultado fiscal 

do setor público....................................................................................................................... 30 

Quadro 3 – Apuração do resultado fiscal pela metodologia “abaixo da linha”.....................  31 

Quadro 4 – Exemplo de apuração d o resultado fiscal pela metodologia “abaixo da linha”.. 31 

Quadro 5 – Por que apurar o resultado primário? .................................................................  38 

Quadro 6 – Composição do cálculo do Resultado Primário ..................................................  39 

Quadro 7 – Composição do cálculo do Resultado Nominal ..................................................  39 

Quadro 8 – Projeção de renúncia de receitas apresentada na LOA 2013 para o período 2012 – 

2015 ........................................................................................................................................  59 

Quadro 9 – Dados de renúncia efetiva informados pelo Governo do ERJ ao TCE/RJ em 2016 

.................................................................................................................................................  61 

Quadro 10 – Demonstrativo de Despesa com pessoal de 2014 a 2016 ..................................  71 

 

GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Variação do Resultado Nominal do ERJ de 2006 a 2016 ...................................  40 

Gráfico 2 – Variação do Resultado Primário do ERJ de 2006 a 2016 ...................................  42 

Gráfico 3 – Variações nominal e real da RCL do ERJ no período 2006 - 2016 ....................  45 

Gráfico 4 – Evolução do PIB do ERJ (2006 - 2016) .............................................................  48 

Gráfico 5 – Variações nominal e real da DCL do ERJ no período 2006 – 2016 ...................  50 

Gráfico 6 – Comparativo das variações da RCL e da DCL do ERJ (2006 – 2016) ..............  52 

Gráfico 7 – Variação da Receita do ERJ de 2006 a 2016 .....................................................  55 

Gráfico 8 – Renúncia de receitas do ERJ apurada no período 2007 a 2016 .........................  62 

Gráfico 9 – Variação anual da despesa liquidada do ERJ no período 2006 a 2016 .............  64 

Gráfico 10 – Despesa Total com Pessoal do ERJ de abril de 2006 a dezembro de 2016 ....  69 

 

 

 

 



 

TABELAS 

Tabela 1 – Índices IGP-Di utilizados para atualização dos dados históricos utilizados no 

estudo .....................................................................................................................................  35 

Tabela 2 – PIB, resultados e metas fiscais anuais do ERJ no período 2006 a 2016 .............  43 

Tabela 3 – Resultados fiscais e metas expressos  em percentual do PIB de referência (2006 – 

2016) ....................................................................................................................................  44  

Tabela 4 – Variações percentuais nominal e real da RCL do ERJ de 2006 a 2016 .............   47 

Tabela 5 – PIB do ERJ de 2006 a 2016 e sua variação percentual anual .............................   48 

Tabela 6 – Variações anuais percentuais da RCL e do PIB do ERJ entre 2006 e 2016 .......   48 

Tabela 7 – Variações anuais percentuais nominal e real da DCL do ERJ no período 2006 a 

2016 ........................................................................................................................................  50 

Tabela 8 – Comparação entre as variações da RCL e da DCL entre 2006 e 2016 ................  52 

Tabela 9 – Evolução da relação DCL/RCL no ERJ de 2006 a 2016 .....................................  53 

Tabela 10 – Operações de Crédito e Despesa com a Dívida do ERJ  de 2006 a 2016 .........  56 

Tabela 11 – Grau de realização da receita prevista na LOA .................................................  56 

Tabela 12 – Arrecadação tributária anual do ERJ e sua variação entre 2006 e 2016 ...........   57 

Tabela 13 – Renúncia anual de receitas projetada na LOA 2013 e apurada para os respectivos 

anos ........................................................................................................................................  62 

Tabela 14 – Variação anual das renúncias de receitas apuradas para o período 2007 – 2016 

................................................................................................................................................  63 

Tabela 15 – Evolução anual das despesas liquidadas no ERJ entre 2006 e 2016 ................  65 

Tabela 16 – Despesas com investimentos e seu percentual no total da despesa liquidada do 

ERJ .........................................................................................................................................  65 

Tabela 17 – Processo de descapitalização progressiva do ERJ a partir de 2013 ..................  66 

Tabela 18 – Comparativo de variações da despesa liquidada e da RCL no ERJ entre 2006 e 

2016 ........................................................................................................................................  67 

Tabela 19 – Comparativo das variações das receitas realizadas e das despesas liquidadas no 

ERJ de 2006 a 2016 ...............................................................................................................  67 

Tabela 20 – Relação DTP x RCL ..........................................................................................  69 

Tabela 21 – Comparativo variações anuais da DTPc e da DTPe com a RCL .......................  70 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS  

BERJ ou BANERJ – Banco do Estado do Rio de Janeiro 

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CAD – Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento do Tribunal de Contas do ERJ 

CEDAE – Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro 

CEF – Caixa Econômica Federal  

CEPERJ – Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e Formação de Servidores 

Públicos do Rio de Janeiro  

CIEPS – Centros Integrados de Educação Pública 

CMN – Conselho Monetário Nacional 

CRFB/88 ou CF/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

DC – Dívida Consolidada 

DCL – Dívida Consolidada Líquida 

DOERJ – Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 

DTPc – Despesa Total com Pessoal consolidada 

DTPe – Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo 

DUB-ICMS – Documento de Utilização de Benefícios Fiscais do ICMS 

ERJ – Estado do Rio de Janeiro 

FES – Fundo Estadual de Saúde 

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

IGP-Di – Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna 

LCF – Lei de Crimes Fiscais 

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LOA – Lei do Orçamento Anual 

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal 

NFSP – Necessidades de Financiamento do Setor Público 

OSS – Organizações Sociais de Saúde 

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 

PDV – Programa de Demissão Voluntária 

PEF – Programa de Estabilização Fiscal 

PGTCE/RJ – Procuradoria Geral do Tribunal de Contas do ERJ 

PIB – Produto Interno Bruto 

PNAFE – Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros 

PPA – Plano Plurianual 

R&PE – Royalties e Participações Especiais 

RACG – Relatórios de Apreciação das Contas de Governo (elaborado anualmente pelo 

TCE/RJ) 

RCL – Receita Corrente Líquida 

RGF – Relatório de Gestão Fiscal 

RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária 

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

SF – Senado Federal  

STF – Supremo Tribunal Federal 

STN – Secretaria do Tesouro Nacional 

TCE/RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 



 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................  13 

2. REFERENCIAL TEÓRICO....................................................................................  19 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA LRF.......................................................  25 

3. METODOLOGIA.....................................................................................................  28 

3.1 SELEÇÃO E OBTENÇÃO DOS DADOS..........................................................  29 

3.2 TRATAMENTO DOS DADOS..........................................................................  34 

4. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS.......................................................................   36 

4.1 METAS E RESULTADOS FISCAIS.................................................................   36 

4.1.1 Resultado Nominal...................................................................................   39 

4.1.2 Resultado Primário...................................................................................   41 

4.1.3 As Metas e Resultados Fiscais como expressão do PIB..........................   42 

4.2 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA....................................................................   43 

4.2.1 Análise da Receita Corrente Líquida......................................................    44 

4.2.2 A relação entre RCL E PIB.....................................................................    46 

4.3 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA..............................................................    48 

4.3.1 Análise da Dívida Consolidada Líquida.................................................    48 

4.3.2 A relação entre a DCL e a RCL..............................................................    50 

4.4 RECEITAS.........................................................................................................   52 

4.4.1 Receita total realizada..............................................................................   53 

4.4.2 Arrecadação Tributária............................................................................   56 

4.4.3 Renúncia de Receitas..............................................................................    56 

4.4.3.1  Previsão de renúncia de receitas em LOA........................................   58 

4.4.3.2  Renúncia de receitas efetiva apurada ...............................................   59 

4.5 DESPESAS ........................................................................................................   62 

4.5.1 Despesas Liquidadas ...............................................................................   63 

4.5.1.1  Despesas Liquidadas e RCL ............................................................    66 

4.5.2 Despesas com Pessoal .............................................................................   67 

5. CONCLUSÃO .........................................................................................................    71 

REFERÊNCIAS  ...........................................................................................................  74 

APÊNDICE A – ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS EM 

FINANÇAS PÚBLICAS ...............................................................................................   80 

APÊNDICE B – ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS .......................................   81 

ENTREVISTADO 1 ......................................................................................................   81 

ENTREVISTADO 2 ......................................................................................................   83 

APÊNDICE C – ANÁLISE TÉCNICA DO TCE/RJ PARA OS INDICADORES DO 

ESTUDO ........................................................................................................................   85 



 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS E METAS FISCAIS .................................................   85 

ANÁLISE DA RCL .......................................................................................................   89 

ANÁLISE DA DCL .......................................................................................................   90 

ANÁLISE DAS RECEITAS .........................................................................................   94 

ANÁLISE DAS DESPESAS ........................................................................................  103 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A administração pública, em sentido amplo, pode ser entendida como a atividade exercida 

pelo Estado para garantir o pacto social expresso na carta magna de uma nação. Para cumprir 

o dever do Estado perante a Constituição, os poderes da república possuem um conjunto de 

órgãos executores que são conhecidos como Administração Pública (sentido estrito). As 

atividades administrativas são desenvolvidas com o consumo de recursos financeiros que têm 

sua origem predominantemente na atividade de arrecadação de tributos empreendida pelo 

Estado. Desta forma, a sociedade contribui solidariamente para capacitar a máquina 

administrativa para o exercício de atividades legalmente previstas tendo como fim o interesse 

do povo. 

No contexto do Estado Democrático de Direito em um regime republicano, a utilização dos 

recursos financeiros arrecadados implica em dever de prestar contas e “responsabilização 

política ininterrupta dos governantes perante a sociedade pelas ações e omissões” no emprego 

dos recursos públicos – accountability. (ABRUCIO; LOUREIRO, 2004) Como forma de 

manter a capacidade do Governo de cumprir seus deveres, a legislação estabelece limites à 

atuação dos governantes, demandando planejamento e controle (institucional e social) 

contínuos.  

O artigo 163 da Constituição Federal de 1988 remeteu à legislação infraconstitucional (Lei 

Complementar) as normas de finanças públicas (BRASIL, 1988). No entanto, a lei federal nº 

4.320 (norma básica de finanças públicas) encontra-se em vigor desde 1964 (BRANCO, 

1964).  

A necessidade de aperfeiçoar a gestão fiscal culminou, em 4 de maio de 2000 (12 anos 

após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/88), com a lei 

complementar nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). (“LRF”, 

2000) 

Em seu artigo 1º, a LRF esclarece que as normas ali fixadas são voltadas para a “(...) 

responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe ação planejada e transparente mediante o 

cumprimento de metas e condições (...) ” e submete às suas normas todos os  entes políticos 

da Federação (União, estados, Distrito Federal e municípios). 

O Estado do Rio de Janeiro (ERJ) protagonizou em 2016 a maior crise financeira já 

documentada de uma unidade da federação sob a vigência da Constituição Federal de 1988. 
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A mídia cobriu o fato, indicando possíveis causas para a crise: 

O professor da UFF (Universidade Federal Fluminense) Claudio Gurgel, 

especialista em administração pública, diz acreditar que possivelmente a 

situação do Estado do Rio de Janeiro não teria chegado a esse ponto de 

crise caso a administração tivesse sido mais cuidadosa. 

— O equilíbrio fiscal depende de receita e despesa. Se tivesse acontecido 

um procedimento mais responsável, mais atento com as despesas, 

priorizando as despesas sociais e econômicas, e se tivesse um cuidado 

com as fontes de receita, em especial reduzindo a elevadíssima sonegação 

que existe no Estado, que é assustadora, nós provavelmente não teríamos 

uma situação tão grave quanto temos agora. (“Governo do RJ decreta 

estado de calamidade pública a 49 dias das Olimpíadas - RecordTV - R7 

Rio 2016”, 2016)  
 

 Despesas elementares como pagamento de servidores e fornecedores sofreram atrasos e 

parcelamentos. A fim de garantir o direito dos servidores estaduais às suas remunerações, o 

poder judiciário estadual executou em 2016 o arresto de recursos financeiros em contas 

públicas do governo (“Justiça bloqueia R$ 114 mi do governo do Rio para pagar servidores - 

Agência Estado - UOL Notícias”, 2016). Medidas impopulares foram propostas pelo governo 

ao legislativo como forma de reduzir despesas e aumentar receitas, mas sem o devido estudo 

de impacto e eficácia no combate à crise financeira. 

O governo do estado chegou a apontar a queda da arrecadação das receitas compensatórias 

de exploração do petróleo como causa da crise financeira na mídia: 

 

De um lado, a crise econômica nacional e a redução do plano de investimentos da 

Petrobras, o menor desde 2008, minguaram a cadeia produtiva do gás e do petróleo, 

responsável por um terço do PIB do Rio. Do outro lado, com o preço do barril no 

nível mínimo, os municípios, que dependem em alguns casos em até 60% dos 

royalties, viram suas receitas se irem pelo ralo. “O Rio de Janeiro foi o Estado que 

mais perdeu receitas em 2015”, segundo reconheceu seu governador Luiz Fernando 

Pezão (PMDB) em setembro.” 

“Os responsáveis pelas contas do Estado exageraram as previsões otimistas de 

receita deste ano e as contas não fecham. O Governo não nega o erro e também não 

esconde sua preocupação. (...) Segundo a assessoria de imprensa da Fazenda, “a 

previsão inicial de queda de receitas foi de 30%, mas foi feita tendo como base um 

Brent de 62 dólares”, mas com o barril em torno dos 50 dólares, os royalties e 

participações especiais, compensações pela extração de recursos naturais e segunda 

fonte de receita do Rio, “podem experimentar este ano uma queda de 62% com 

relação ao ano passado”. No total, a perda da economia do Estado do Rio em 2015 

por causa da crise do setor de óleo e gás e a queda nos preços do petróleo estaria em 

torno de 11 bilhões de reais – três bilhões pela redução do preço do barril, e 8 

bilhões pela perda de arrecadação pelo não crescimento do Rio de Janeiro. É 13,4% 

do orçamento total de 81,9 bilhões nesse ano.” (MARTÍN, 2015)  
  

 Porém, segundo especialistas, o assunto é mais complexo e envolve outros fatores: 

 

http://brasil.elpais.com/tag/crisis_economica/a/
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/23/internacional/1440354634_884651.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/23/internacional/1440354634_884651.html
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“Para especialistas consultados pela BBC Brasil, dois fatores explicam como o Rio 

de Janeiro chegou ao rombo de R$ 19 bilhões em suas contas: a queda na 

arrecadação e no recebimento dos royalties pela exploração do petróleo e as falhas 

na gestão das finanças públicas estaduais.” 

"Na minha opinião o Estado estaria quebrado neste momento independente de haver 

Olimpíada ou não. A dependência excessiva do petróleo, os impactos da crise 

nacional, a má gestão, o inchaço da folha de pagamento além do permitido pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal, são todos fatores que levariam à quebra do Rio de 

Janeiro de qualquer forma", diz Jucá Maciel.” (PUFF, 2016) 

 

O Governo do estado adotou medidas administrativas singulares na busca pela redução dos 

danos que repercutiram de forma polêmica na mídia: 

“ Um assunto fiscal que vem ocupando recorrentemente o noticiário nas últimas 

semanas, com amplo destaque e gerando grande inquietação, é a decretação do 

estado de calamidade pública no âmbito financeiro do Estado do Rio de Janeiro. 

Entretanto, não vimos ainda a abordagem dessa questão em relação à previsão 

normativa do “estado de calamidade pública” constante expressamente da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), cabendo-nos, assim, trazer esta questão ao 

debate.” 

“O governo do Estado do Rio de Janeiro publicou, no dia 17 do mês passado, em 

edição extraordinária do Diário Oficial estadual, o Decreto nº 45.692/2016, através 

do qual se declarou o estado de calamidade pública no âmbito da administração 

financeira fluminense.” 

“O cenário fiscal que justificou tal regime era representado financeiramente, pelo 

lado da receita, por uma queda anual na arrecadação, que se repetia desde 2012, no 

montante de cerca de R$ 3 bilhões em royalties e participações especiais, e de quase 

R$ 4 bilhões de ICMS. Já pelo lado da despesa, verificou-se, entre os anos de 2009 e 

2015, um crescimento nos gastos com pessoal da ordem de R$ 5,5 bilhões e, no 

mesmo período, um aumento de R$ 6,2 bilhões com despesas de inativos e 

pensionistas. Quanto à dívida pública do Estado do Rio de Janeiro para com a 

União, o salto foi olímpico, partindo de R$ 57,6 bilhões em 2010 para o patamar de 

R$ 101,4 bilhões em 2015.”  (“Estado de calamidade financeira e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal”, 2016) 

 

A crise financeira do estado teve sua confirmação institucional com a aprovação e sanção 

da lei estadual nº 7.483/161 (PODER EXECUTIVO, 2016), onde o parlamento fluminense 

reconhece o estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira do ERJ. Esta 

lei objetivou2 cumprir requisito do art.65 da LRF e afastar em parte sua regulamentação 

(durante a vigência lei estadual nº 7.483/16). 

 

 

                                                           
1
 Sancionada em 08 de novembro de 2016. 

2
“Art. 1° (...) 

Parágrafo único - A presente Lei se respalda no caput do artigo 65, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que suspende a contagem dos prazos e disposições estabelecidas no caput do artigo 23 

e seus quatro parágrafos, no artigo 31 e no caput do artigo 70, consoante o que prescreve o inciso I do referido 

artigo 65 da Lei Complementar nº 101/2000. (...)” 
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LRF (...) 

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, 

no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e 

Municípios, enquanto perdurar a situação:  

        I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos 

arts. 23,31 e 70;  

        II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de 

empenho prevista no art. 9º.(...) 

 

As análises realizadas neste estudo visam responder à seguinte pergunta: Como as 

evoluções de indicadores estabelecidos na LRF expressaram entre 2006 e 2016 o processo de 

deterioração das contas públicas que culminaram no reconhecimento do estado de calamidade 

pública na administração financeira do ERJ. (publicação da Lei estadual nº 7.483/16) Para 

tanto, alguns objetivos foram definidos: o objetivo principal do estudo é analisar a evolução 

das finanças públicas do estado do Rio de Janeiro no período de 2006 a 2016 por meio de 

indicadores específicos, dentre os estabelecidos na LRF. Como forma de atingir o objetivo 

principal, foram definidos os seguintes objetivos intermediários: 1. A análise da evolução 

longitudinal de indicadores da LRF entre os anos de 2006 e 2016 e sua relação com a 

evolução da Receita Corrente Líquida (RCL); 2. A análise dos relatórios de apreciação das 

contas de governo (RACG) publicados anualmente pelo Tribunal de Contas do ERJ (TCE-

RJ), em especial quanto à avaliação dos indicadores selecionados; 3. O Levantamento de 

percepções de especialistas em finanças públicas sobre os indicadores e os dados 

consolidados no estudo. 

Uma análise preliminar
3
 dos relatórios publicados pelo ERJ por determinação da LRF 

apontou o início do desequilíbrio a partir do ano de 2012, quando se iniciou o distanciamento 

entre a Receita Corrente Líquida (RCL) e a Dívida Consolidada Líquida (DCL). Por este 

motivo, este estudo analisou o período entre 2006 e 2016, período em que o estado foi 

governado por Sérgio Cabral Filho (2007 - 2013) e seu sucessor político Luiz Fernando Pezão 

(2013 - 2016). 

A relevância deste estudo é a resultante de dois vetores bem definidos: o primeiro é a 

necessidade inadiável de intensificar o exercício do controle social sobre a gestão financeira 

dos recursos públicos. O segundo é a aplicabilidade do conhecimento analítico desenvolvido 

                                                           
3 

A análise preliminar empreendida pelo autor foi uma investigação-piloto, onde foram analisados de forma 

macro os indicadores apontados na LRF que expressam o endividamento do ERJ. Esta análise serviu de guia 

para a definição de quais seriam as fontes de evidências a serem consultadas para atingir os objetivos definidos 

para este estudo de caso. 
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neste estudo para planejamento e monitoramento futuros, como forma de aperfeiçoar o 

exercício da gestão pública. Uma vez que o ERJ lidera o atual processo de deterioração das 

contas públicas no cenário nacional, as conclusões apontadas neste estudo poderão ser 

utilizadas pelos demais entes públicos como ferramenta de diagnóstico para impedir as 

consequências políticas, econômicas e sociais ora verificadas no ERJ. 

A maior beneficiária da relevância deste estudo é a sociedade fluminense, que nas 

evidências a seguir apresentadas poderá identificar decisões de governo que agravaram o 

desequilíbrio fiscal e conduziram o estado à calamidade financeira.  

Ressalte-se como limitação deste estudo as incertezas quanto à fidedignidade dos dados 

fiscais publicados pelo governo do ERJ referentes ao período 2006-2016 e utilizados para 

análise da variação dos indicadores fiscais. 

Este trabalho está estruturado em 6 partes, das quais esta introdução é a primeira. Na 

segunda parte, é apresentado o referencial teórico do estudo proposto. A terceira parte detalha 

a metodologia utilizada para o estudo proposto. A quarta parte apresenta a legislação que 

regulamenta as finanças públicas a serem analisadas. A quinta parte expõe as análises dos 

dados do estudo e de outras evidências coletadas tanto em documentos oficiais (relatórios do 

TCE/RJ) como junto a especialistas em gestão fiscal e finanças públicas, promovendo uma 

triangulação de evidências. Foi realizada a análise da evolução do endividamento do ERJ e 

sua relação com a capacidade estatal de gerar sobra de receitas para enfrentar este 

endividamento no período 2006 - 2016 (análise das metas e resultados fiscais, bem como 

fatores associados). Para tanto, foram selecionados indicadores de demonstração obrigatória e 

periódica pelos entes estatais (por força da LRF) que expressam de forma inequívoca estas 

variáveis da gestão fiscal.  

A disposição desses dados em séries históricas, a apresentação de gráficos ilustrativos com 

a evolução longitudinal (2006 – 2016), bem como a utilização de parâmetro de comparação 

com o crescimento econômico do ERJ (expresso pela evolução do PIB4), conduziram à 

constatação dos períodos temporais em que o endividamento cresceu acima da capacidade de 

geração de receitas, aprofundando o desequilíbrio fiscal. 

Da análise dos relatórios de apreciação de contas do governo pelo TCE-RJ extraiu-se a 

análise técnica dos demonstrativos do ERJ para cumprimento da LRF. Estas evidências são 

                                                           
4
 Produto Interno Bruto: somatório de todas as riquezas produzidas pelo ente federativo no período de um ano. 
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trazidas à discussão no momento de análise de cada indicador proposto, revelando a 

explicação do comportamento de cada indicador no período do estudo.  

As percepções de especialistas em finanças públicas e gestão fiscal são mais uma fonte de 

evidências para situar o estudo no contexto do fenômeno em que ele se desenvolve, 

acrescentando visão especializada, abrangente e panorâmica à análise dos dados do estudo. 

Na sexta parte, a conclusão do estudo apresenta a resposta à questão de pesquisa formulada 

com base na triangulação de evidências realizada, revelando como os indicadores 

expressaram o processo de desequilíbrio fiscal que culminou no reconhecimento de 

insolvência pelo legislativo. A conclusão indica também os caminhos para novas pesquisas 

neste eixo temático.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De acordo com NASCIMENTO e DEBUS (2001, pág.2), a prolongada situação de défice 

e endividamento crônico sempre inviabilizaram o Estado brasileiro como provedor de 

necessidades básicas indelegáveis, dentre elas a educação, a saúde pública, a previdência e a 

segurança dos cidadãos. 

Os motivos que levaram, não só o Brasil, como muitos dos chamados países em 

desenvolvimento, ao desequilíbrio fiscal, foram a indisciplina fiscal e a falta de diretrizes e de 

mentalidade voltada para o planejamento, para a busca de eficiência. Esses fatores somam-se 

a outras tantas mazelas, que tornam o aparelho estatal caro e ineficiente, gerando, muitas 

vezes, descrédito e frustração em toda a sociedade.  

Segundo LOUREIRO e ABRUCIO (LOUREIRO; ABRUCIO, 2003), “a boa gestão fiscal 

é tida como condição básica para que o Estado estabeleça fundamentos macroeconômicos 

saudáveis e, assim, consiga favorecer a obtenção de um crescimento econômico sustentável. É 

este o pressuposto - correto, diga-se de passagem - que orienta parcela considerável da 

literatura e dos principais atores políticos. Muitos aspectos influenciam a administração das 

finanças públicas, como os vetores internacionais, as condições econômicas internas e a 

história do aparelho estatal em cada país. Todavia, estas variáveis dependem de mecanismos 

políticos de formulação e implementação, os quais, num regime democrático, são ainda mais 

importantes e não comportam respostas únicas e lineares”. 

Os estudos iniciais de reforma da gestão das finanças públicas se deram ainda no governo 

de João Baptista Figueiredo (1979-1985) e ganharam forte impulso no governo de José 

Sarney (1985-1990), com grande destaque para a liderança de Maílson da Nóbrega em ambos 

os períodos, como secretário geral do Ministério da Fazenda e ministro titular da pasta, 

respectivamente. (MARTINS; MARQUES, 2016) 

O Brasil vem de um contexto caótico de finanças públicas, anterior à crise da dívida 

externa de 1982. Coexistiam numerosos orçamentos públicos e duas autoridades monetárias 

(Banco do Brasil e Banco Central) que exerciam cumulativamente a função de bancos de 

fomento ao desenvolvimento econômico. Com a redemocratização, os entes subnacionais 

fortaleceram-se com seu reposicionamento na repartição de recursos e autonomia tributária. 

No entanto, o aumento potencial de receitas não foi acompanhado da repactuação federativa 

da responsabilidade fiscal, o que levou principalmente os estados (que podiam contratar 

operações de crédito) ao endividamento com a certeza de que a união socorreria a todos para 
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manutenção do pacto federativo. Some-se a isto o fato de a renegociação da dívida com a 

União servir como moeda de troca política para o apoio das bancadas dos estados 

(patrocinadas pelos governadores) a projetos do governo federal no Congresso Nacional. 

(LOUREIRO; ABRUCIO, 2003) 

Segundo NAZARETH e LÍRIO (2016, p.17), o arranjo federativo brasileiro pactuado na 

Constituição Federal de 1988 foi uma reação à centralização política e fiscal da Constituição 

anterior (1967). A autonomia conferida aos entes subnacionais promoveu a descentralização 

necessária para atender às demandas da sociedade, já que os governos locais estão mais 

próximos dos cidadãos. O chamado “federalismo fiscal brasileiro” é a expressão desse arranjo 

político que descentralizou o poder de tributar permitindo a estados e municípios arrecadar 

seus próprios tributos, além de receberem transferências de parcelas dos tributos arrecadados 

pela União.  

Junto com a descentralização política veio o aumento dos custos com a máquina 

administrativa de cada ente em prejuízo de gastos e investimentos que trouxessem benefícios 

diretos para a população. Tal situação demanda a necessidade de se aperfeiçoar a qualidade do 

gasto público e a melhoria dos serviços prestados à população. (REZENDE, 2006, p. 30–31) 

A descentralização fiscal conduziu os estados a uma postura predatória de competição 

(particularmente através da guerra fiscal) por investimentos e empregos, concedendo 

benefícios fiscais sem obter os resultados esperados. Essa postura levou ao que (ABRUCIO, 

2005) chamou de “federalismo compartimentalizado”, com poucos incentivos de 

cooperação/compartilhamento de tarefas entre os níveis de governo, gerando uma 

coordenação federativa frágil. 

A Síntese de Musgrave (1959) delineou as 3 funções do governo na economia: alocativa, 

distributiva e estabilizadora. A primeira corrigiria as chamadas falhas de mercado, a segunda 

amenizaria a concentração de renda (entendida como resultado natural do sistema capitalista) 

e a terceira suavizaria os movimentos do ciclo econômico, buscando assegurar o pleno 

emprego e a estabilidade de preços. (REZENDE, 2006, p. 30–31) Ainda segundo REZENDE 

(2006, p.28), a descentralização deve ser a regra na função alocativa (Teorema da 

Descentralização Fiscal de Oates, 1972), enquanto as funções distributivas e estabilizadoras 

devem estar a cargo do governo central, com os governos subnacionais exercendo ações 

complementares. O problema prático a ser contornado é que quanto maior a descentralização 

fiscal, transferindo a estados e municípios as receitas e decisões de alocação, menor será o 

poder da União de gerir as funções distributivas e estabilizadoras (política fiscal). 
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(REZENDE, 2006, p. 30–31) Diante deste dilema, cresce a demanda por disciplina fiscal para 

os entes subnacionais como parte do esforço para garantir a sustentabilidade fiscal nacional. 

Em razão da preocupação com desequilíbrios macroeconômicos, recomenda-se que sejam 

impostos limites ao endividamento dos governos subnacionais, temendo-se que governos 

locais dependentes de transferências do governo central aumentem seus gastos correntes 

acima de suas capacidades de arrecadação e passem a cobrir a diferença com contratação de 

empréstimos. (REZENDE, 2006, p. 30–31) 

Entretanto, outra corrente defende que a imposição de limites fiscais para governos locais 

tende a produzir mais efeitos adversos que positivos, ao passo que a ausência de regras 

sujeitaria governos e contribuintes às leis de mercado, que exigiriam mais responsabilidade 

fiscal dos governos. Em tese, a solução para problemas de endividamento de governos 

subnacionais é a não adoção de socorro financeiro por parte dos governos centrais. As 

instituições de crédito devem estar cientes da impossibilidade de socorro financeiro e risco de 

falência do governo. A possibilidade de socorro do governo federal influencia muito a postura 

fiscal de governos subnacionais. (REZENDE, 2006, p. 30–31) 

No decurso da década de 80, até meados dos anos 90 a economia brasileira apresentou 

níveis inflacionários elevados. O programa econômico conhecido como Plano Real (1994) 

logrou êxito ao promover a estabilização da moeda e controlar os níveis de inflação, contudo, 

os desequilíbrios das contas públicas dos governos foram evidenciados pela elevação da taxa 

real de juros. 

A ausência de uma política institucional de controle do endividamento e punições para a 

irresponsabilidade fiscal de gestores conduzia estados e municípios à condição de insolvência 

financeira.  Os excessos de gastos ocorriam principalmente em períodos pré-eleitorais, com 

concessões de aumento salarial de servidores e elevação dos investimentos para estimular a 

economia e elevar os níveis de emprego. A consequência dessas práticas era o endividamento 

prévio da gestão que vencia o pleito eleitoral. (FRANÇA; CONCEIÇÃO, 2007) 

Na prática, durante um período de dez anos (1989-1998) a União socorreu os estados por 

quatro vezes, absorvendo parte do montante principal da dívida deles: em 1989 (lei federal 

7.976); em 1991 (lei federal 8.388); em 1993 (lei federal 8.727) e em 1997 (lei federal 9.496). 

(NAZARETH; LÍRIO, 2016) 

O último socorro iniciou em 1995, quando o Conselho Monetário Nacional (CMN), por 

meio do voto 162 aprovou o que viria a ser chamado “Programa de Apoio à Reestruturação e 

Ajuste Fiscal dos Estados”, que propiciou o refinanciamento das dívidas dos estados com a 
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União (CARDOSO, 1997) desde que assumissem os seguintes compromissos de ajuste fiscal 

e financeiro: 

1. Controle e redução da despesa de pessoal;  

2. Privatização, concessão de serviços públicos, reforma patrimonial e controle de estatais 

estaduais;  

3. Aumento da receita desenvolvendo esforços para incrementar a arrecadação tributária 

própria;  

4. Compromisso de resultado fiscal mínimo, traduzidos neste caso, em metas de resultado 

primário trimestral;  

5. Redução e controle do endividamento estadual. 

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) foi o órgão responsável pelo acompanhamento 

das metas assumidas pelos estados para a adesão ao programa rumo a um equilíbrio 

orçamentário sustentável. (NASCIMENTO; DEBUS, 2001) 

Com o objetivo de limitar as gestões irresponsáveis e o endividamento crônico associado, 

no ano 2000 foram concebidas as normas que compõem a LRF e as penas impostas pela Lei 

de Crimes Fiscais (LCF)5 aos crimes contra as finanças públicas. 

Para(GIAMBIAGI; ALÉM, 2008), há uma tendência natural à evolução do gasto público 

(Lei de Wagner6). Porém, embora legítimo, é desejável que este aumento de gastos seja 

financiado com impostos e/ou aumento apenas modesto da dívida pública – preferencialmente 

sem que isto implique em elevar a relação dívida pública/PIB, desde que a economia esteja 

em expansão.  

Em um cenário de despesas superiores às receitas do ente público, surge a necessidade de 

financiamento do setor público (NFSP) – ou endividamento, possível apenas através da 

concessão de crédito por terceiro de forma voluntária ou não. (MACEDO; CORBARI, 2009) 

A concessão de crédito de forma voluntária por parte do credor caracteriza-se pelos 

empréstimos obtidos nas instituições financeiras oficiais do estado ou da União ou mesmo no 

                                                           
5
 Lei federal 10.028/2000 

6
 Adolph Wagner (1835-1917): economista alemão, estudioso das finanças públicas, que formulou a “lei dos 

dispêndios públicos crescentes”. Tal lei prevê que o desenvolvimento de uma economia industrial será 

acompanhado por um aumento da percentagem da despesa pública no produto interno bruto: “O advento da 

sociedade industrial moderna resultará no aumento da pressão política para o progresso social e aumento da 

provisão para créditos de consideração social pela indústria.” 
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mercado financeiro, a fim de financiar o descompasso entre receitas e despesas, e, para isso, 

pagam-se juros e encargos financeiros. (MACEDO; CORBARI, 2009) 

Já a concessão de crédito por terceiros, de forma involuntária, diz respeito aos gastos 

superiores às receitas – défices –, resultando no não pagamento de fornecedores e 

funcionários públicos, os quais, geralmente, recebem seus direitos em atraso, sem juros e 

correção monetária, caracterizando a insolvência do devedor. (MACEDO; CORBARI, 2009) 

Para ALESINA e PEROTTI (ALESINA; PEROTTI, 1999) apud MACEDO e CORBARI 

(2009), o endividamento só ocorre em virtude da ausência de instituições orçamentárias 

apropriadas para a manutenção do desempenho fiscal dos entes subnacionais. Com a ausência 

de restrições orçamentárias, abre-se espaço para o endividamento crescente dos governos 

subnacionais, os quais recorrem a empréstimos e financiamentos para além de sua capacidade 

de pagamento.  

No intuito de contornar as dificuldades impostas pelo federalismo fiscal brasileiro aos 

estados, dois caminhos foram vislumbrados pelos governos: aceitar a ajuda da União para 

reduzir seus endividamentos e obter algum fôlego fiscal ou racionalizar os gastos da máquina 

administrativa pelo aperfeiçoamento da gestão. A ajuda da União veio por meio do 

financiamento (por agências públicas federais – BNDES e CEF) de Programas de Demissão 

Voluntária (PDV) e privatização de setores antes públicos visando a redução dos gastos 

públicos. Já o aperfeiçoamento da gestão ocorreu por iniciativa dos estados de modernização 

tecnológica e fortalecimento da capacidade burocrática das Secretarias de Fazenda, 

impulsionados pelo Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados 

Brasileiros (PNAFE - 1997), gerenciado pelo governo federal e financiado pelo BID. Outro 

avanço foi o fortalecimento do binômio Orçamento-Planejamento, através da adoção do Plano 

Plurianual (PPA) como instrumento central da gestão pública, o que integrou o planejamento 

das políticas públicas à lógica orçamentária. (ABRUCIO; GAETANI, 2006) 

Atualmente, a União figura como financiador majoritário dos estados da federação em 

volume de recursos. Segundo CALDEIRA e colaboradores (2016), “na esfera subnacional, os 

estados apresentaram uma dívida líquida que alcançou o montante de R$ 533 bilhões no 

segundo trimestre de 2014, representando 30,9% da dívida líquida total do setor público 

brasileiro e correspondendo a 10,7% do PIB”.  

De todo o montante da dívida dos estados com a União ao fim de 2016, quatro estados 

concentram 80%, conforme dados da STN: 
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Na visão de AUGUSTINHO e DE OLIVEIRA (2014) “o agente público, na qualidade de 

administrador de bens e interesses públicos, deve exercer seus poderes de forma a cumprir seu 

dever para com a sociedade, sem praticar atos que gerem enriquecimento ilícito, causem 

prejuízo ao erário ou violem os princípios da administração, respondendo por seus atos 

perante a essa mesma sociedade, que é elemento de elo entre indivíduo e Estado. Desta forma, 

no exercício de sua função pública, os agentes devem ter seus atos controlados quanto à 

legalidade e à finalidade, de modo a comprovar o bom uso dos recursos públicos aos 

detentores de sua titularidade. Tal comprovação ocorre por meio de um processo da 

evidenciação/publicização transparente (disclosure) e do dever de prestação de contas 

(accountability), ordenado de forma a permitir a fiscalização da aplicação dos recursos 

públicos e resguardar o agente executor.” 
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Segundo BRESSER – PEREIRA (1998, p.139), sob um critério institucional, existem três 

mecanismos de controle essenciais: o Estado, o mercado e a sociedade civil. 

Nesta mesma linha, (O’DONNELL, 1998) subdivide o accountability em 2 dimensões: 

define como accountability  horizontal a ação de agências de Estado investidas do poder legal, 

autonomia política e agentes públicos para supervisionar a ação estatal e aplicar sanções a 

atos identificados como delituosos. Já no accountability vertical, a ação de supervisão e 

sanção é exercida pelos titulares do poder (sociedade) sobre os delegatários/detentores do 

poder (agentes públicos). As formas mais conhecidas de expressão do accountability vertical 

são as reivindicações sociais e o processo eleitoral, onde a sociedade “pune ou premia” um 

candidato em função de seu passado na vida pública. No entanto, o tipo vertical é dependente 

da ampla informação pública (transparência) disponível que subsidie as decisões da sociedade 

nas reivindicações e eleições. 

A proposta do autor aponta uma relação entre as dimensões, como no caso de 

reivindicações sociais (dimensão vertical) com forte apoio da mídia que são capazes de 

pressionar órgãos de controle a tomar as medidas necessárias (dimensão horizontal). 

Fica evidente a importância do controle social para a utilização responsável dos recursos 

públicos e contenção do endividamento cujos efeitos se estendem a toda a sociedade. 

Diante de um quadro de crescente endividamento público crescente, segundo KASZNAR 

(2000) “é preciso fazer um orçamento que possa claramente explicitar qual é o valor dos 

gastos envolvidos e a forma de financiá-los, além de gerar, também sequencialmente, 

prioridades sujeitas à consciência sobre as tipologias dos projetos. Dar prioridade aos projetos 

que geram mais empregos, mais benefícios sociais e mais efeitos multiplicadores na produção 

e em áreas pobres e regiões esvaziadas faz sentido. Isto é: necessitamos dispor de critérios 

sobre os quais se alicercem os dispêndios públicos de longo prazo”.  

Estudos recentes apontam a adoção da contabilidade pública por competência aliada à 

implementação de sistema de custos como medidas importantes de forma a conferir qualidade 

ao gasto público e propiciar uma maior responsabilização dos gestores públicos. (REZENDE; 

CUNHA; BEVILACQUA, 2010) 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA LRF 

 

 No cenário internacional, o Tratado de Maastricht - 1997 (previa metas de défice nominal 

e de endividamento público) e o neozelandês Fiscal Responsability Act – 1994 (baseada em 
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princípios de transparência e compromissos) (GOBETTI; KLERING, 2007). Outra iniciativa 

internacional que influenciou a elaboração da LRF foi o americano Enforcement Budget Act 

de 1990, que previa: a fixação de metas de superávite fiscal; a limitação de empenho 

(sequestration), como mecanismo de contingenciamento de despesas; e a compensação (pay 

as you go), que permite que um aumento de despesas seja compensado com a redução de 

outras despesas ou por meio de incremento de receitas. (RIBAS; GELBECKE; OLIVEIRA, 

2016)  

No cenário interno, segundo (FRANÇA; CONCEIÇÃO, 2007), o Brasil iniciou suas 

medidas de ajuste fiscal no final da década de 90, cerca de uma década depois que a União 

passou a socorrer estados e municípios refinanciando suas dívidas. Segue o histórico: 

Em 1987, a União repassou recursos em socorro a 10 bancos estaduais, a serem pagos em 

um prazo de 15 anos com 18 meses de carência. (SARNEY; PEREIRA, 1987)  

Em 1989, foi aprovado novo refinanciamento pelo prazo de 20 anos, com 5 anos de 

carência, do saldo devedor dos chamados empréstimos-ponte7. O mesmo ato normativo 

refinanciou a dívida do socorro de 1987. (SARNEY; NÓBREGA, 1989) 

Em 1991, a União promoveu novo refinanciamento dos saldos devedores da dívida de 

estados e municípios em outros 20 anos. (COLLOR; PASSARINHO, 1991) 

No ano de 1993, novo refinanciamento com prazo de 20 anos em auxílio aos entes 

subnacionais. (FRANCO; CARDOSO, 1993) 

A partir de 1994, a estabilização da inflação e da moeda expôs as dificuldades 

orçamentárias dos estados, como consequência da redução das receitas financeiras e elevação 

das taxas reais de juros. Este quadro agravou-se em 1995, inviabilizando o pagamento dos 

servidores públicos e desestabilizando bancos estaduais que foram usados para financiar 

défices públicos. A solução foi a instituição de uma nova linha de crédito junto à Caixa 

Econômica Federal para pagar débitos em atraso, financiar programas de demissão voluntária 

de servidores públicos (PDV) e repactuar dívidas de operações de Antecipação de Receita 

Orçamentária (ARO). Contudo, não foram resolvidas as dívidas contratuais com bancos 

estaduais que financiaram os défices públicos. A dívida total dos estados havia atingido, em 

1999, cerca de 21% do PIB nacional. (FRANÇA; CONCEIÇÃO, 2007)  

                                                           
7
 Os empréstimos-ponte, concedidos ao amparo do Aviso MF 30/83 e sucedâneos, destinavam recursos ao 

refinanciamento da dívida externa garantida pela União. 
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Neste contexto, pela primeira vez um conjunto de medidas de controle dos défices 

primários8 foi instituído. Tais medidas de ajuste fiscal foram inseridas em novo acordo de 

refinanciamento das dívidas estaduais formalizado em 1997. (CARDOSO; MALAN, 1997) 

Visando a complementação dos acordos de refinanciamento de dívidas, foi aprovada em 

1995 a Lei Camata9 I (CARDOSO; PEREIRA, 1995), que estabeleceu o limite de 

comprometimento de 60% da RCL da União, estados e municípios para despesas com 

pessoal, concedendo prazo de três anos para adequação ao limite. Como após o prazo muitos 

entes mantinham-se fora dos limites, foi aprovada em 1999 a Lei Camata II (CARDOSO; 

MALAN; PARENTE, 1999), que reduziu o limite de despesas com pessoal da União para 

50% da RCL, manteve o limite anterior (60%) para os entes subnacionais e concedeu mais 2 

anos de prazo de adequação. 

Os instrumentos acima serviram de inspiração para a elaboração da LRF, que foi aprovada 

em 2000, como parte integrante de um conjunto de medidas do governo federal no governo 

Fernando Henrique Cardoso, denominado Programa de Estabilização Fiscal (PEF). Em sua 

introdução em 1998, o referido programa assim é apresentado:  

O governo federal apresenta à sociedade brasileira seu Programa de 

Estabilidade Fiscal, fundado em uma premissa básica: o Estado não 

pode mais viver além de seus limites, gastando mais do que arrecada. 

O equilíbrio das contas públicas representa um passo decisivo na 

redefinição do modelo econômico brasileiro. 

(...) o Programa compreende um conjunto de medidas de caráter 

estrutural, a seguir apresentadas de forma sumária. 

(...) 

 d) Lei de Responsabilidade Fiscal 

A lei definirá princípios básicos de responsabilidade, derivados da 

noção de prudência na gestão dos recursos públicos, bem como limites 

específicos referentes a variáveis como nível de endividamento, 

déficit, gastos e receitas anuais. O texto estabelecerá também 

mecanismos prévios de ajuste destinados a assegurar a observância de 

parâmetros de sustentabilidade da política fiscal.(...) 

 

Segundo AMORIM (AMORIM, 2009), o objetivo da LRF é fazer com que os 

administradores públicos cumpram metas, efetuando despesas, no máximo, equivalente às 

receitas, para que haja um adimplemento total das despesas, por meio de estratégias de 

combate à dívida e aos défices públicos.   

 

                                                           
8
 Entendidos como o principal fator fiscal de expansão da dívida pública. 

9
 Referência ao senador Gerson Camata, propositor da lei. 
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3. METODOLOGIA 

 

O método escolhido para o estudo pretendido é o estudo de caso, e a justificativa para sua 

escolha é a necessidade de análise de um fenômeno contemporâneo (o “caso”) dentro de seu 

contexto próprio. A impossibilidade de dissociação do fenômeno de seu contexto inviabiliza 

uma investigação experimental, e a necessidade de análise do contexto é fundamental para a 

compreensão do fenômeno a ser analisado. (YIN, 2015) 

Este é um estudo de caso exploratório do tipo 1 (YIN, 2015), dado que a situação de crise 

financeira do ERJ é evento único e revelador (foi o primeiro estado da federação a declarar 

estado de calamidade com base na crise financeira que atravessa).  

A limitação mais difundida do método é a dificuldade em gerar generalizações, o que não é 

o objetivo deste estudo que, por ter caráter exploratório, visa compreender o fenômeno (a 

insolvência do ERJ) sob a ótica do monitoramento imposto pela LRF. Embora a formulação 

de hipóteses e proposições não seja a intenção deste estudo, o conhecimento gerado pelo 

relatório final produzido indica caminhos de desenvolvimento deste tema de estudo. 

Como forma de garantir a qualidade da pesquisa científica, GUMMESSON (2007) e YIN 

(2015) destacam que a investigação deve ser aprovada em quatro testes: validade de 

construto, validade interna, validade externa e confiabilidade. A investigação realizada vai na 

direção desses pré-requisitos da seguinte forma: 

1. Validade do construto: os indicadores de gestão fiscal apresentados pela LRF 

(enquanto instrumentos de gestão fiscal) expressam em suas variações as 

consequências de circunstâncias causadoras de desequilíbrio fiscal. Portanto, a análise 

longitudinal destes indicadores permite a investigação e compreensão do processo de 

desequilíbrio fiscal que culminou na insolvência do ERJ. 

2. Validade interna: sendo este um estudo de caso exploratório, não há que se comprovar 

a validade interna. 

3.  Validade externa: a força da validade externa da investigação reside na qualidade 

reveladora do fenômeno e na evidência de que outros estados da federação que já em 

2016 apresentaram os mesmos sinais em suas finanças públicas, como foi o caso do 

Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Por ser estudo de caso único, não cabe a 

generalização indutiva (extrapolação de uma amostra), mas cabe a generalização 
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dedutiva das conclusões (afirmações) para ajudar na compreensão de casos 

semelhantes. (BASKERVILLE & LEE, 1999) 

4. Confiabilidade: Os dados foram coletados dos demonstrativos fiscais do ERJ (art. 48 

da LRF) e ajustados pelo índice inflacionário IGP-Di a 31/12/2016 como forma de 

garantir a comparabilidade de valores em um mesmo período. Dessa forma, anula-se o 

efeito econômico da inflação, conferindo confiabilidade às análises realizadas. Dos 

relatórios do TCE/RJ foram extraídos dados que corroboram ou refutam a análise dos 

dados coletados. Por fim, a opinião de especialistas quanto aos indicadores e sua 

capacidade de expressar a deterioração da gestão fiscal do ERJ no período estudado, 

contribuiu para a triangulação de evidências e construção de conclusões que 

respondem à questão do estudo. 

 

3.1 SELEÇÃO E OBTENÇÃO DOS DADOS 

 

No intuito de potencializar a compreensão do estudo e atingir nosso objetivo, seguem 

algumas explicações sobre os indicadores fiscais. 

Existem duas categorias de indicadores fiscais: os de estoque, que medem uma 

determinada magnitude em um momento específico; e os de fluxo, que medem magnitudes 

por unidade de tempo. A análise de indicadores de estoque aponta crescimento ou diminuição 

do indicador de um momento de registro para outro. Já a análise de indicadores de fluxo 

informa superávites quando o fluxo excede uma previsão para o período analisado, ou défices, 

quando o fluxo não atinge a previsão para o período analisado. (SECRETARIA DO 

TESOURO NACIONAL, 2015) 

Duas são as metodologias de apuração de resultados fiscais: critério “acima da linha”, que 

verifica a diferença entre as receitas e as despesas do setor público para chegar ao resultado; e 

o critério “abaixo da linha”, que chega ao resultado por meio da variação do endividamento 

do setor público (não financeiro) com: 1. o sistema financeiro (público ou privado – bancos); 

2. o setor privado não financeiro (contratos); e 3. o resto do mundo. (SECRETARIA DO 

TESOURO NACIONAL, 2015) 
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No Brasil, o resultado primário para fins de verificação do cumprimento da meta 

estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é o abaixo da linha10 (Quadro 3), mas 

a análise das fontes dos desvios é feita a partir dos componentes (receitas e despesas) do 

resultado apurado pelo critério acima da linha. 

A estatística abaixo da linha permite analisar como o governo financiou seu défice. Por 

outro lado, o resultado fiscal acima da linha permite avaliar as causas dos desequilíbrios, além 

de outros aspectos qualitativos da política fiscal. 

                                                           
10

 Adotado pelo Banco Central do Brasil. Por utilizar informações colhidas junto ao sistema financeiro, essa 

estatística se beneficia da maior facilidade de acesso e abrangência dos dados necessários à apuração dos 

indicadores. Por essa razão, a estatística fiscal abaixo da linha é a fonte oficial dos indicadores fiscais do país. O 

critério acima da linha é adotado pela STN. 
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No exemplo acima (quadro 4), é possível constatar que de L1 para L2 a dívida líquida foi 

acrescida de $30: Como $50 referiam-se a juros da dívida anterior ($1000 x 5% de juros= 

$1050), para que o resultado nominal seja de $30, há um resultado primário de $20 que cobre 

parte dos juros nominais; Note que não foi preciso saber das receitas e despesas para calcular 

o resultado primário. 
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Ambas as estatísticas possuem méritos que as tornam imprescindíveis para a boa condução 

da política fiscal, devendo ser utilizadas de forma complementar. (SECRETARIA DO 

TESOURO NACIONAL, 2015) 

Pelos motivos acima discorridos, os indicadores utilizados neste estudo incluem as metas 

fiscais analisando a gestão fiscal pelo critério “abaixo da linha”, mas também inclui breve 

análise de receitas e despesas, a fim de expor aspectos qualitativos que contribuam para a 

compreensão da dinâmica de endividamento do ERJ no período proposto. 

Foram selecionados os seguintes indicadores para o estudo: 1. Metas e Resultados fiscais 

(Resultado Nominal e Resultado Primário); 2. Receita Corrente Líquida (RCL); 3. Dívida 

Consolidada Líquida (DCL); 4. a Receita pública (receita efetivamente realizada; arrecadação 

tributária; e renúncia de receitas); 5. a Despesa pública (evolução de despesas totais 

liquidadas; evolução da despesa com pessoal).  

Os dados históricos desses cinco indicadores de gestão fiscal (estabelecidos pela LRF) 

foram obtidos nos relatórios fiscais de publicação obrigatória (instituídos pela LRF), 

referentes aos anos de 2006 a 2016 e disponíveis no sítio eletrônico da Contadoria Geral do 

ERJ11. 

Os relatórios de apreciação das contas de Governo (RACG), elaborados pelo TCE-RJ 

foram obtidos no sítio eletrônico da corte de contas12 e analisados no que se referem ao 

cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e aspectos relevantes quanto aos indicadores 

selecionados. Os achados que qualificam as variações dos indicadores objeto deste estudo 

foram descritos no APÊNDICE C; 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dois especialistas em finanças públicas 

e gestão fiscal para extrair suas interpretações sobre a aderência dos indicadores aos objetivos 

do estudo proposto, as evoluções dos indicadores e suas relações com o desequilíbrio fiscal 

que culminou com a insolvência do ERJ. Os entrevistados não permitiram sua identificação, 

motivo pelo qual foram apenas qualificados quanto a seus órgãos de origem e sua experiência 

com o tema do estudo. O roteiro das entrevistas está exposto no APÊNDICE A e a íntegra das 

entrevistas encontra-se no APÊNDICE B; 

                                                           
11

 http://www.cge.fazenda.rj.gov.br/cge/faces/menu-cge/prestacao-contas/prestacao-contas-relatorios-lrf?_ 

adf.ctrl-state =ns9c8k9oa_5&_afrLoop=2090873532270660 
12

 http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/contas-de-governo-do-estado-do-rio-de-janeiro;jsessionid= 8F602024 

CEBC7DAEF253E2A243B94BDB.tcerj90 
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Sendo a RCL a capacidade de geração de receitas do ERJ e o PIB expressão do 

crescimento econômico, os indicadores propostos tiveram suas evoluções comparadas à 

evolução da RCL e/ou do PIB do ERJ como referencial. 

Quanto à legislação que regulamenta o assunto abordado neste estudo, a Constituição 

Federal de 1988 (CRFB/88) estabelece no Capítulo II de seu Título VI normas gerais de 

finanças públicas, onde é regulamentada a gestão dos recursos públicos por parte dos gestores 

do poder público. O inciso I do art.163 combinado com parágrafo 9º do artigo 165 

determinam que seja editada lei complementar para a especificação de normas de gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial da administração pública. (BRASIL, 1988) 

Apesar de a Constituição Federal ter determinado a edição de uma nova lei dispondo sobre 

esse assunto, tal providência ainda carece de conclusão, visto que a LRF não substitui ou 

revoga a Lei nº 4.320/64, que normatiza as finanças públicas no país há 43 anos. Contudo, 

impõe a ela várias alterações e releituras. (BERLT; BENDER FILHO; TRISTÃO, 2017)  

Há no Congresso Nacional alguns projetos de lei em discussão e cuja aprovação levará 

algum tempo, visto tratar-se de tema complexo, que exige estudos aprofundados, além de 

vontade política para superar o intrínseco conflito federativo e institucional. (IDEM) 

A Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal, é aplicável a todas as unidades da federação e foi elaborada como 

forma de determinar ao poder público a adoção de uma gestão responsável das finanças 

públicas. Segundo SILVA e REIS (2006, p. 719), a LRF se apoia em quatro pilares, dos quais 

depende o alcance de seus objetivos: planejamento, transparência, controle e 

responsabilidade.  

O planejamento das finanças públicas é expresso por meio dos instrumentos orçamentários 

que são o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei do 

Orçamento Anual (LOA). Todas as três são leis propostas pelo executivo e aprovadas pelo 

poder legislativo, onde são expressas as diretrizes, objetivos e metas que irão nortear o gasto 

público. 

A transparência da gestão fiscal é regulamentada na LRF por meio do incentivo à 

participação popular e realização de audiências públicas no processo de elaboração das leis 

orçamentárias, e também por meio da ampla divulgação (e acesso público) em todos os níveis 

da federação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal: 1. Relatórios Resumidos de 

Execução Orçamentária (RREO); 2. Relatórios de Gestão Fiscal (RGF); 3. PPA; 4. LDO; 5. 

LOA; e 6. Contas do chefe do Poder Executivo. 
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O controle foi regulamentado por meio de limites, metas e prazos definidos para gastos 

públicos. As estruturas de controle são os órgãos de controle interno (no Poder Executivo), os 

de controle externo (Poder Legislativo, Tribunais de Contas e Poder Judiciário) e o controle 

social exercido pela sociedade através do conhecimento dos demonstrativos fiscais e 

recompensa/punição dos maus gestores através do voto. Como forma de impedir o 

desequilíbrio das finanças públicas e a elevação dos gastos acima da capacidade de 

pagamento do poder público, faz-se imperativo o controle por meio dos instrumentos 

previstos na LRF. 

A eficácia da LRF é complementada pela responsabilização da gestão com a previsão de 

sanções para o descumprimento das metas e prazos previstos que incluem desde suspensão de 

transferências voluntárias a impedimento para contratações de operações de crédito. As 

sanções pessoais aos gestores públicos responsáveis estão previstas no Decreto-Lei nº 2.848, 

de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal); na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950; no 

Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967; na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992 e na 

Lei nº 10.028 de 19 de outubro de 2000 (Lei de Crimes Fiscais). 

 

 

3.2 TRATAMENTO DOS DADOS  

 

Foram produzidas planilhas contendo os valores históricos acumulados coletados de cada 

indicador proposto. Visando afastar a influência da inflação na comparação dos valores 

históricos obtidos referentes a 31/12 de cada ano, todos eles foram corrigidos pelo IGP-Di 

(Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) ao dia 31/12/2016 (Tabela 1). Dessa 

forma, os valores correntes (à época de seu registro) foram ajustados para valores constantes 

(ajustados pelo índice citado a uma data única), de forma que as variações nominais (entre 

valores correntes) se convertam em variações reais (entre valores constantes) e permitam a 

comparação sem efeito econômico (inflação). A escolha deste índice se justifica por ser o 

indexador da dívida dos estados com a união e ser aplicado às contas nacionais em geral 

(FGV/IBRE, 2016).  
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A análise realizada abordou a variação longitudinal de cada indicador selecionado, 

relacionando os dados com as evidências coletadas nos RACG produzidos pelo TCE/RJ 

(APÊNDICE C) e as percepções dos especialistas entrevistados (APÊNDICE B). Da 

triangulação de evidências são elaboradas inferências sobre a expressão de cada indicador no 

decorrer do período de estudo. 

As evidências colhidas nos RACG de 2006 a 2016 apresentam a análise técnica do 

Tribunal de Contas do ERJ sobre as contas de Governo. Dessa forma, foi possível 

compreender de forma mais específica as causas de determinadas variações verificadas nos 

indicadores. 

As entrevistas com especialistas em finanças públicas e gestão fiscal serviram como uma 

terceira fonte de evidências. Reforçaram a aderência dos indicadores aos objetivos do estudo e 

forneceram visão ampla do contexto em que as decisões governamentais foram levadas a 

efeito, complementando a triangulação de evidências para a compreensão do fenômeno 

estudado. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

 

Nesta parte foram combinadas as evidências levantadas nos demonstrativos fiscais 

(variação longitudinal dos indicadores) com aquelas obtidas dos RACG do TCE/RJ 

(APÊNDICE C) e com as percepções dos especialistas entrevistados (APÊNDICE B). Esta 

triangulação de evidências compõe a visão do fenômeno estudado, constituindo o relatório 

final deste estudo de caso. 

Foram analisados nesta parte do estudo os seguintes indicadores: 1. Metas e Resultados 

fiscais (Resultado Nominal e Resultado Primário); 2. Receita Corrente Líquida (RCL); 3. 

Dívida Consolidada Líquida (DCL); 4. A Receita pública (receita efetivamente realizada; 

arrecadação tributária; e renúncia de receitas); 5. A Despesa pública (evolução de despesas 

totais liquidadas; evolução da despesa com pessoal).  

 

4.1 METAS E RESULTADOS FISCAIS 

 

Considerando o objeto deste trabalho, verifica-se que a evolução do endividamento do ERJ 

é melhor ponto de partida da investigação. A análise das metas fiscais expressa o processo de 

evolução da dívida fiscal, que, ao expandir em níveis acima da capacidade de gerar receita, 

leva ao processo de défice fiscal, o qual, a médio prazo torna o ente estatal insolvente.  

As metas fiscais são definidas no Anexo de Metas Fiscais contido na LDO (§1º do art. 4º 

da LRF), e demonstradas nos instrumentos de transparência, controle e fiscalização (art.53 da 

LRF): 

CAPÍTULO IX 

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

 

Seção I 

Da Transparência da Gestão Fiscal 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 

dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: 

os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 

contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 

desses documentos. 

(...) 

Seção III 

Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

(...) 

 

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a: 

(...) 

III - resultados nominal e primário; 
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Segundo o Manual dos Demonstrativos Fiscais (SECRETARIA DO TESOURO 

NACIONAL, 2016): 

O resultado primário representa a diferença entre as receitas e as 

despesas primárias (não financeiras). Sua apuração fornece uma melhor 

avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da 

Federação. Superávits primários, que são direcionados para o pagamento 

de serviços da dívida, contribuem para a redução do estoque total da 

dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do 

aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros 

que ultrapassam as receitas não financeiras. 

 

 O resultado nominal representa a variação da dívida fiscal líquida num 

determinado período.  

O saldo da dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida 

consolidada líquida somado às receitas de privatização, deduzidos os 

passivos reconhecidos, decorrentes de déficits ocorridos em exercícios 

anteriores. (grifo nosso) 

 

 
 

 

Na prática, o resultado primário não considera receitas de operações de crédito, de 

privatização ou de juros decorrentes de aplicações financeiras. Quanto às despesas, o 

resultado primário não considera despesas de concessão de empréstimos, tampouco 

juros/amortização da dívida. (Quadro 6) 
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O quadro 7 abaixo apresenta a composição do cálculo do resultado nominal, que 

compreende o resultado primário e os juros nominais (juros recebidos – juros pagos). 

Expressa a evolução da dívida fiscal líquida do ERJ, ou quanto da receita do estado é 

composta de capital de terceiros (dívida). Por representar a variação da dívida fiscal líquida, 

indica a necessidade de financiamento do setor público (NFSP) (GIAMBIAGI; ALÉM, 

2008). Sua variação positiva indica aumento do endividamento (significa défice) e sua 

variação negativa indica redução da dívida líquida do ente público (significa superávite). 

 

 
 



39 
 

 

O Manual de Demonstrativos fiscais ressalta a importância do reconhecimento do cenário 

macroeconômico para o estabelecimento das metas fiscais na LDO, motivo pelo qual 

determina que os entes federativos demonstrem os parâmetros e cálculos que justifiquem os 

resultados fiscais pretendidos (metas definidas), comparando-os com os resultados obtidos 

nos três anos anteriores e projetando cenários para os dois anos seguintes. (SECRETARIA 

DO TESOURO NACIONAL, 2016) 

Nesse sentido, as análises das metas fiscais que se seguem também foram expressas em 

percentual do Produto Interno Bruto – PIB apurado de cada ano para o ERJ, nos moldes 

propostos no manual citado acima, de forma a reconhecer o cenário macroeconômico onde os 

resultados fiscais estavam inseridos. (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2016) 

 

4.1.1 Resultado Nominal 

 

O gráfico 1 abaixo apresenta a variação dos resultados nominais anuais ou acumulados (em 

31 de dezembro) e sua relação com as metas anuais fixadas em LDO.  

 

 
 

A análise dos resultados nominais aponta o crescimento da dívida líquida do ERJ em todos 

os anos da série, com exceção para 2009, quando a dívida foi reduzida em R$ 4,5 bilhões. 

Esta redução foi antecedida pelo maior superávite primário do período (gráfico 1), no ano de 

2008 (R$ 8,4 bilhões). Segundo o TCE/RJ, o expressivo défice nominal registrado não foi 

devido a esforço fiscal empreendido pelo governo, mas fruto de: 1. “Declaração de não 

dependência” da CEDAE que retirou a empresa do orçamento fiscal do ERJ (redução de R$ 
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2,2 bilhões da dívida da empresa na dívida do ERJ) e 2. Redução da dívida contratual do ERJ 

em R$ 800 milhões devido aos reajustes contratuais decorrentes da queda do IGP-Di (que 

reajusta os dois maiores contratos do ERJ que respondem por 91% do total da dívida) e 

valorização da moeda nacional (Real). (GRACIOSA, 2010) 

Quanto ao cumprimento das metas definidas em LDO, constata-se que, com exceção para 

os anos de 2006, 2007, 2009 e 2011, todos os demais encerraram o exercício com resultado 

nominal acima da meta (défice). A extrapolação da meta nominal significa que o executivo 

elevou a dívida acima da tolerância definida pelo poder legislativo na LDO. Nestes anos, as 

NFSP apuradas superaram o estimado em LDO pelo planejamento governamental. 

Segundo o TCE/RJ, os descumprimentos de metas nominais estão associados a estimativas 

equivocadas de índices macroeconômicos quando do planejamento orçamentário (LDO), em 

especial o IGP-Di, que atualiza a dívida contratual do ERJ. Em alguns casos como em 2010, a 

estimativa foi excedida em 6,5 pontos percentuais, fato que significou uma diferença de R$ 

3,5 bilhões. (RABELLO, 2011) 

Outro fator de descumprimento de metas nominais foi a política adotada pelo governo de 

contratação de empréstimos (Operações de Crédito) crescentes a partir de 2012. O RACG 

2012 registra que o governo do ERJ “considerou uma estimativa de crescimento das 

operações de crédito com o objetivo de dotar o estado da infraestrutura necessária à atração de 

investimentos privados, fundamentais ao cumprimento de seu calendário de eventos 

internacionais e à melhoria das condições de vida de sua população (...)”.  (ALENCAR, 2013, 

p. 762–782), (NOLASCO, 2014), e (GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) 

Para as contas de 2015 o RACG alerta para o aumento do estoque da dívida causado pelos 

recorrentes défices nominais entre 2011 e 2015, ressaltando que no ano de 2015 o défice 

aumentou mais que 100% em relação a 2014. (GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) 

Por fim, o TCE/RJ aponta de forma recorrente que as medidas preconizadas pelo art. 9º da 

LRF (limitação de empenho e movimentação financeira na iminência de não cumprimento de 

metas de resultados fiscais) não foram levadas a efeito devido à detecção tardia do não 

cumprimento (normalmente no último bimestre). (RABELLO, 2011) (ALENCAR, 2013, p. 

762–782) (NOLASCO, 2014) (NEVES, 2015, p. 1140–1142)  
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5.1.2 Resultado Primário 

 

O gráfico 2  abaixo apresenta a variação dos resultados primários anuais ou acumulados 

(em 31 de dezembro) e sua relação com as metas anuais fixadas em LDO.  

 

 

 

A análise dos dados de resultado primário aponta superávites anuais na primeira metade do 

período do estudo (até 2011). Já na segunda metade, entre 2012 e 2016 os défices foram 

crescentes até 2014, com redução do défice em 50% em 2015, e novo aprofundamento em 

2016. O gráfico aponta ainda o descumprimento da meta nos anos de 2013, 2014 e 2015. 

Os défices primários a partir de 2012 foram fortemente influenciados pela crescente 

contratação de Operações de Crédito (já citado acima) que são contabilizadas como dedução 

das receitas primárias. (ALENCAR, 2013) 

Alertou o TCE/RJ para os efeitos temerários da utilização destas Operações para fins 

diversos de investimentos (detectada em 2013 e 2014), por permitir que a administração 

aplique Receitas de Capital em Despesas Correntes. Esta prática, dado o longo prazo de 

pagamento dessas Operações, posterga os impactos fiscais negativos para as gestões futuras. 

(NOLASCO, 2014) e (NEVES, 2015) 

A análise das metas fixadas pelo poder legislativo em LDO mostrou que as mesmas foram 

progressivamente reduzidas até o ano de 2014. Houve redução da meta de défice em 2015 

(cerca de 50%) e queda de 500% no patamar da meta em 2016.  
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A análise da evolução das metas fiscais definidas e resultados correlatos demonstrou que o 

ERJ obteve superávites primários até 2011, fato que permitiu o cumprimento das metas de 

resultado nominal durante a maior parte da primeira metade do período estudado. No entanto, 

a partir de 2012, os défices primários sucessivos influenciaram na extrapolação das metas de 

resultado nominal, demandando fontes externas de financiamento para as despesas estaduais a 

descoberto.  

O TCE/RJ alertou para a redução constante das metas fiscais (NEVES, 2015) em 

contraposição à necessidade de superávites primários para fazer frente aos compromissos 

oriundos do vencimento (de 2014 a 2018) de carências contratuais de empréstimos contraídos. 

(NEVES, 2015) 

Pode-se afirmar que a fixação de metas de défices primários crescentes, principalmente a 

partir de 2012, comprometeu a sustentabilidade da dívida do ERJ na medida em que não 

objetivou superávites com a finalidade de reduzir o endividamento público. Neste particular, 

alertou o TCE/RJ que “o governo do ERJ - mesmo tendo estabelecido metas negativas de 

Resultado Primário – tem ultrapassado os limites definidos, descumprindo as diretrizes do 

Anexo de Metas Fiscais da LDO nos anos de 2014 e 2015”.(GRACIOSA, 2016, p. 6967) 

 

5.1.3 As Metas e Resultados Fiscais como expressão do PIB  

 

A tabela 2 consolida os valores das metas fiscais e seus respectivos resultados anuais com 

o PIB apurado a cada ano.  

 

 

 

A tabela 3 a seguir, expressa as metas fiscais e os resultados anuais em percentual do PIB 

apurado para cada ano. Nela, verifica-se a redução progressiva da meta de resultado primário 

como percentual do PIB. (3ª linha da Tabela 3)  
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Quanto ao resultado nominal, observa-se aumento progressivo da meta em percentual do 

PIB até 2011 (aumento de 100% em 5 anos), indicando permissão do Poder Legislativo 

(LDO) para que o Executivo aumentasse o endividamento, fato que conjugado com o exposto 

no parágrafo anterior, conduziram a política fiscal rumo ao desequilíbrio. 

Constata-se por fim, que apesar da expansão econômica expressa no crescimento do PIB 

(Tabela 2), a gestão definiu metas cada vez menos ambiciosas de superávit primário (Tabela 

3), assumindo o risco de tornar o crescimento da dívida (já demonstrado no gráfico 1) não 

sustentável. O TCE/RJ apontou com preocupação o descumprimento das metas de défice cada 

vez maiores, que põem em xeque a sustentabilidade da dívida pública estadual. (GRACIOSA, 

2016) No entanto, a expansão econômica foi acompanhada pelo aumento do endividamento 

expresso em metas nominais de défices crescentes até 2015. 

As análises acima mostram que o Governo não utilizou o período de crescimento 

econômico do ERJ entre 2012 e 2014 (expresso na evolução crescente do PIB – Tabela 2) 

para gerar superávites primários e reduzir a dívida líquida, fato que contribuiu para o 

desequilíbrio fiscal e insolvência. 

 

4.2 A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 

 

A Receita Corrente Líquida (RCL) é definida na LRF como o “somatório das receitas 

tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 

transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos das parcelas entregues 

aos Municípios por determinação constitucional, da contribuição dos servidores para o custeio 

do seu sistema de previdência e assistência social e das receitas provenientes da compensação 

financeira citada no § 9º do art. 201
13

 da Constituição”. Serão ainda computados na RCL os 

valores pagos e recebidos para custeio do FUNDEB – Fundo Nacional para o 

Desenvolvimento da Educação Básica. 

                                                           
13

 Compensação financeira entre regimes público e privado de previdência referentes a um mesmo cidadão. 
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A Receita Corrente Líquida fornece parâmetros para calcular os limites da despesa com  

pessoal, da dívida  pública consolidada, das operações de crédito, das concessões de garantia e 

contragarantias, bem como o montante da reserva de contingência, a ser consignado na Lei 

Orçamentária Anual. (WILLEMAN, 2017, p. 31) 

O valor da RCL é computado somando-se o valor do mês de referência aos valores dos 

onze meses anteriores. 

Neste estudo foram comparados os valores da RCL acumulada dos meses de dezembro. 

A variação da RCL de 2006 a 2016 pode ser demonstrada sob duas perspectivas:  

 Nominal: considera os valores históricos conforme divulgados nos períodos a que se 

referem. 

 Real: ajusta os valores históricos pela inflação dos períodos correlatos como forma de 

comparar valores em uma mesma data, sem a influência econômica que distorce a 

comparação.  

 

4.2.1 - Análise da Receita Corrente Líquida 

 

O gráfico 3 abaixo demonstra o quanto a variação nominal pode distorcer a análise, pois a 

RCL evolui de R$ 26,1 bilhões em dezembro de 2006 para o valor máximo de R$ 51,2 

bilhões em dezembro de 2015. Nesta perspectiva, em uma década a RCL foi acrescida em 

96%. 
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Por outro lado, a variação real demonstra valores que partem de R$ 49,4 bilhões em 

dezembro de 2006 e atingem seu valor máximo de R$ 57,8 bilhões em dezembro de 2013, 

mantendo-se pouco abaixo deste patamar (R$ 56 a 54 bilhões) até dezembro de 2015. Esta 

perspectiva de valores a preços constantes (sem influência da inflação no período) apresenta 

um crescimento da RCL da ordem de 16,9% em uma década, ajustando a disparidade da 

análise de dados nominais.  

Observa-se ainda no gráfico 3 que a RCL inicia com queda de 2006 para 2007 e varia 

alternadamente em quedas e retomadas em todo o período. Apenas em 2010 e 2011 ocorrem 

duas expansões seguidas. 

Cinco foram as quedas na trajetória de ascensão real da RCL: 2009, 2012, 2014 e 2016. 

Em 2009, a queda deveu-se a 3 fatores: 1. Exclusão das receitas arrecadadas pela CEDAE por 

declaração da mesma como empresa não dependente publicada no DOERJ de 01/04/2009 

(perda de 3 bilhões em 2009); 2. Queda nas receitas de R&PE do petróleo (perda de R$ 1,8 

bilhões em 2009); e 3. Queda na arrecadação tributária (-20%). (GRACIOSA, 2010, p. 986–

987). No ano de 2012 a variação nominal indica acréscimo e a real aponta queda. Em 2014, a 

queda da RCL foi devida à acomodação do indicador após o acréscimo atípico (R$ 3,3 bilhões 

de depósitos judiciais) ocorrido em 2013 e não repetido em 2014. (NOLASCO, 2014) A 

queda da RCL do ano de 2016 também foi devida à acomodação do indicador após o 

acréscimo atípico (R$ 6,7 bilhões de depósitos judiciais) ocorrido em 2015 e não repetido em 

2016. (GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) 

Ambos os entrevistados (APÊNDICE B) referiram a metodologia de cálculo da RCL 

aplicada pelo governo como um viés do indicador, já que receitas extra orçamentárias atípicas 

(depósitos judiciais em 2013
14

 e 2015, por exemplo) tem sido reconhecidas como receitas 

correntes, favorecendo os resultados fiscais do governo e elevando indevidamente os limites 

legais atrelados à RCL. Tal fato também foi apontado nos relatórios do TCE/RJ. (NOLASCO, 

2014) (GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) (WILLEMAN, 2017, p. 290–296) 

A tabela 4 apresenta a variação percentual da RCL nas perspectivas nominal e real. Nele é 

possível verificar a divergência nas variações em 2012, indicando o esgotamento da 

capacidade de expansão do indicador na série (ver gráfico 3). A variação anual média nominal 

                                                           
14

 A análise do demonstrativo da RCL do 3º bimestre de 2013 mostra uma RCL de R$43 bilhões em junho, mas 
com a entrada de R$ 3,3 bilhões dos depósitos judiciais em dezembro (receita atípica), a RCL salta para R$ 47 
bilhões.  
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indica crescimento de 6,39 % no período 2006-2016, enquanto a variação anual média real 

aponta queda de 0,37%. 

 

 

 

Em síntese, a RCL partiu de R$ 26,13 bilhões em 2006 e alcançou R$ 46,22 bilhões em 

2016, apresentando um crescimento nominal de 76,9%. Em termos reais, a RCL atingiu seu 

maior valor em 2013 (R$ 57,84 bilhões), com crescimento de 16,9%, tendo experimentado 

redução de 20,09% entre 2013 e 2016 (R$ 46,22 bilhões).  

 

4.2.2 - A relação entre RCL e PIB 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) quantifica a riqueza produzida pelo ERJ a cada ano e serve 

de indicador da evolução da saúde econômica do estado.  

O artigo 66 da LRF permite aos entes públicos o dobro do prazo para recondução aos 

limites definidos, caso a variação real do PIB seja inferior a 1% no período de 4 trimestres 

anteriores. A lei faz clara relação entre a recuperação do equilíbrio fiscal e a variação positiva 

do PIB. 

Na mesma linha, o Manual para a Instrução de Pleitos do Ministério da Fazenda15
 em seu 

item 17.2 aponta como critério de projeção da RCL um fator de atualização composto pela 

média geométrica das taxas de crescimento real do PIB, evidenciando a correlação direta 

entre os indicadores. 

Como exemplo dessa correlação, citam-se as quedas de arrecadação de ICMS16 

(WILLEMAN, 2017) da ordem de 5,24% e 11,68% em 2015 e 2016, respectivamente, quando 

o PIB retraiu 10,35% e 8,27%. Por meio do gráfico 4 a seguir, é possível analisar a evolução 

do PIB do ERJ, que influencia fortemente a captação de receitas por parte do governo, e por 

consequência, o aumento da RCL. 

                                                           
15

 https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip/82-anexos/b-limites-e-condicoes-de-endividamento/25-b-2-

criterio-de-projecao-da-rcl 
16

 Em média 70% da arrecadação do ERJ é de origem tributária e desta, cerca de 70% provem de ICMS.  
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A análise da variação do PIB conjugada com a variação da RCL evidencia 4 anos nos 

quais, em que pese a expansão do PIB, houve retração da RCL (Tabela 6 a seguir): 

Em 2007, apesar de um crescimento de 1,30% do PIB, houve uma retração da RCL em 

3,63%; em 2009, apesar de um crescimento de 5,39% do PIB, houve uma retração da RCL em 

7,33%; em 2012, apesar de um crescimento de 4,55% do PIB, houve uma retração da RCL em 

3,55%; e em 2014, apesar de um crescimento de 2,61% do PIB, houve uma retração da RCL 

em 6,02%. 
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Concluindo a análise da RCL no período 2006-2016, pode-se afirmar que este indicador 

experimentou aumento real entre 6 e 10 pontos percentuais nos anos de 2008, 2010, 2011 e 

2013. Já nos anos de 2009, 2012, 2014 e 2016 houve queda real do indicador entre 3 e 15 

pontos percentuais, sinalizando a redução da capacidade do ERJ de cumprir suas obrigações 

financeiras. No período todo, a RCL apresentou retração média de 0,37%, apesar da expansão 

econômica do ERJ, expressa pelo aumento médio de 1,56% do PIB. (Tabela 6) 

 

4.3 A DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) 

 

A dívida consolidada (DC) ou fundada é o total das obrigações financeiras composta de 

dívida mobiliária (emissão de títulos públicos pelo ente), dívida contratual (decorrentes de 

leis, contratos, convênios e operações de crédito), precatórios judiciais a pagar. Todos com 

pagamento previsto para prazo superior a 12 meses. (BRANCO, 1964)  (SARNEY, 1986) 

A DCL, de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais17 corresponde ao saldo da 

dívida consolidada, deduzida do Ativo Disponível e dos Haveres Financeiros (líquidos dos 

Restos a Pagar Processados). Em resumo, é o total das obrigações financeiras do ente público 

deduzida da sua capacidade de cumprimento imediato destas obrigações. Ou, de forma mais 

simplificada, a DCL é a parcela das obrigações financeiras que o ente não é capaz de honrar 

imediatamente. 

O art. 30 da LRF determina que o Senado Federal estabeleça os limites para a dívida 

consolidada da União, estados, Distrito Federal e municípios. Este limite foi definido por 

meio da Resolução SF18 nº 40/2001 em duas vezes o valor da RCL para o período de 12 meses 

anteriores, tendo como limite de alerta 1,8 vezes o valor da RCL.  

 

4.3.1 Análise da Dívida Consolidada Líquida (DCL) 

 

O gráfico 5 abaixo demonstra que a DCL evoluiu de R$ 45 bilhões em 2006 para 107 

bilhões em 2016. A expansão nominal do endividamento do ERJ foi de 138% em 10 anos. Em 

termos reais o crescimento da dívida no período foi de 25,7%. Muito superior à variação 

apresentada pela RCL . 

                                                           
17

 Editado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda - 7ª edição (válido a partir do exercício 

financeiro de 2017) 
18

 Senado Federal 
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Pela tabela 7 abaixo, nota-se que de 2006 a 2009 a DCL apresenta reduções reais situadas 

entre 1 e 6 pontos percentuais, passando em 2010 a uma trajetória ascendente até 2015. 

 

 

 

Em 2010 ocorre a primeira expansão real da DCL devida ao reajuste da dívida contratual 

do ERJ (R$ 6 bilhões), já que o governo estimou o IGP-Di
19

 na LDO 2013 em 4,73%, quando 

o valor observado em 2010 foi de 11,30%. (RABELLO, 2011, p. 1033–1037). A segunda 

grande expansão da DCL foi em 2012, e novamente foi causada em parte por novas 

Operações de Crédito (R$ 4,8 bilhões) e em parte pelo reajustamento da dívida contratual (R$ 

5,5 bilhões) devido à subavaliação do IGP-Di no planejamento orçamentário do Governo na 

LDO. (ALENCAR, 2013, p. 762–782) Em 2014, o crescimento da DCL deveu-se outra vez 

tanto a novas Operações de Crédito (R$ 7,6 bilhões), quanto ao reajuste da dívida contratual 

do ERJ (R$ 6,2 bilhões). (NEVES, 2015, p. 1140–1142) 

                                                           
19

 Índice utilizado para reajustar os dois maiores contratos da dívida contratual interna do ERJ, responsável por 

73,5% do total da dívida: O de assunção da dívida do Banco do Estado do RJ (BERJ – em liquidação) e do 

contrato de refinanciamento da dívida do ERJ com a União. (Lei 9.496/97) 
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Entre 2010 e 2014 a DCL aumentou em R$ 30 bilhões. Um acréscimo nominal de 51,8% 

em 4 anos causado predominantemente pelo reajuste da Dívida Contratual. (NEVES, 2015, p. 

1140–1142) 

No ano de 2015 o aumento da DCL foi devido ao reajuste da dívida contratual (R$ 16,2 

bilhões) e a novas operações de crédito (R$ 5 bilhões). (GRACIOSA, 2016, p. 6528) 

Em 2016, o aumento da DCL foi devido à expansão dos restos a pagar processados 

(aumento de 105%), que são excluídos das deduções no cálculo da DCL. (WILLEMAN, 

2017, p. 290–296) 

A LRF determina a recondução da DCL ao limite extrapolado nos 3 quadrimestres 

seguintes, reduzindo-se o excedente em pelo menos 25% no primeiro quadrimestre 

subsequente à extrapolação do limite (art.31). No entanto, a lei ressalva o artigo 31 (art. 66) 

nos casos em que o PIB nacional possuir variação real acumulada abaixo de 1% ao fim dos 

últimos 4 trimestres. Como a variação real do PIB nacional se situou abaixo deste limite20, o 

prazo para recondução ao limite seria duplicado na forma do artigo 66 da LRF (6 

quadrimestres ou ao fim de 2018). A publicação da Lei Estadual nº 7.483/16 (08/11/16), no 

entanto, suspendeu os efeitos normativos da LRF na forma do artigo 65 da LRF e incisos. 

(WILLEMAN, 2017, p. 290–296) 

Em síntese, a ascensão da DCL de R$ 45 bilhões em 2006 para R$ 107 bilhões em 2016, 

ocorreu em maior intensidade na segunda metade do período estudado (de R$ 80 para R$ 107 

bilhões) e pela conjunção de 2 fatores: A estimativa a menor do IGP-Di no processo de 

planejamento orçamentário (LDO) a partir de 2010; e o aumento do volume de contratação de 

Operações de Crédito a partir de 2012. 

 

4.3.2 - A Relação entre a DCL e a RCL 

 

O gráfico 6 e a tabela 8 a seguir, relacionam as variações da DCL e da RCL. 

 

                                                           
20

 Variação do PIB nacional ao fim de 2015 =  - 3,77% e Variação do PIB nacional ao fim de 2016 = - 3,59% 
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A relação DCL/RCL é utilizada como parâmetro para o limite de endividamento definido 

pelo Senado Federal. Esse limite fixa que a DCL não pode ultrapassar o dobro da RCL do 

período21. 

Sendo a RCL a receita realizada pelo ERJ22 e a DCL seu endividamento, temos que o 

cenário fiscal favorável é o aumento da RCL com redução da DCL, significando a 

combinação de redução da dívida pública com aumento da capacidade de gerar receita, como 

verificado no ano de 2008.  

O cenário desfavorável é o aumento do endividamento combinado com a redução (ou 

aumento inexpressivo) da capacidade de honrar as obrigações do ente público, representada 

                                                           
21

 Resolução SF nº 40/01  

“(...) Art. 3º A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao final do décimo 

quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de publicação desta Resolução, não poderá 

exceder, respectivamente, a: 

I - no caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a receita corrente líquida, definida na forma do 

art. 2º; (...)” (grifo nosso) 

 
22

 Excluídas aquelas distribuídas a municípios, bem como as contribuições de servidores para seus regimes 

previdenciários. Incluídos os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87/96 (lei 

Kandir) e os recursos destinados ao FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). 
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pala RCL. Este cenário foi reproduzido nos anos de 2012, 2014, 2015 e 2016. Nestes anos é 

possível observar no gráfico 6 acima o distanciamento entre as duas evoluções, configurando 

o aumento do endividamento acompanhado da redução da capacidade estatal de produzir 

receitas, agravando a situação fiscal do ERJ a partir do ano de 2012 (esta é a expressão gráfica 

do processo de desequilíbrio fiscal enfrentado pelo ERJ). 

Na tabela 9 a seguir, a relação DCL/RCL reforça a divisão do período de estudo em dois. 

Na primeira metade (2006 a 2011), o endividamento do ERJ foi progressivamente reduzido. 

Entre 2012 e 2016, o endividamento cresceu em proporção maior que a capacidade do ERJ de 

saldar sua dívida (RCL), atingindo o limite de alerta (180% da RCL) em 2015 e extrapolando 

o limite de 200% da RCL em 2016, quando foi reconhecida a calamidade financeira. O padrão 

constatado foi descontinuado em 2009 e em 2013 por variações da RCL causadas por eventos 

atípicos já descritos no item 3.2.1.  

 

 

 

A análise da DCL aponta o princípio do desequilíbrio fiscal no ano de 2012, quando a 

DCL cresceu 9,05% em relação ao ano anterior, tendo a RCL reduzido em 3,5% (vide tabela 

5), seguido de cenários análogos nos anos de 2014, 2015 e 2016. Essa sequência cronológica 

de resultados desfavoráveis foi determinante para a perda do controle e sustentabilidade do 

endividamento público por parte da gestão do ERJ. 

 

4.4 RECEITAS  

 

As receitas do ERJ são estimadas em Lei Orçamentária Anual – LOA. Podem ainda, ser 

atualizadas no decorrer do ano conforme a concretização das expectativas de realização. 

A análise das receitas neste estudo visa fornecer subsídios para a compreensão da 

composição dos Resultados Primários (receitas primárias - despesas primárias) no período 

estudado, que são referidos nos relatórios do TCE/RJ como indicadores de suficiência fiscal. 

(APÊNDICE C, p.1) São analisadas as receitas totais realizadas e sua relação com a receita 

prevista em LOA; a arrecadação tributária que responde em média a 60% das receitas 
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realizadas anuais e configura-se como importante instrumento de gestão para a 

sustentabilidade fiscal do ERJ; e a renúncia de receitas que tem papel fundamental na política 

fiscal e incentivo ao crescimento econômico do estado, que é pressuposto para o aumento da 

arrecadação de receitas. 

 

4.4.1 Receita total realizada 

 

O gráfico 7 a seguir mostra o descompasso crescente entre as receitas previstas em LOA e 

as realizadas a partir de 2012, apontando para falha do planejamento orçamentário que foi 

intensificado a partir de 2015. Em consonância com esta análise, o entrevistado 2 apontou que 

as receitas são superestimadas pelo governo na LOA como forma de comportar as despesas 

que se pretende fixar (torna a despesa o ponto de partida do planejamento orçamentário). 

Trata-se de um artifício que tem como efeitos indesejáveis: 1. o contingenciamento de 

despesas para ajuste às receitas realizadas, distanciando o planejamento orçamentário 

(expresso na LOA) da execução financeira; e 2. Redução da parcela orçamentária destinada 

ao poder executivo, devido ao repasse dos duodécimos dos demais poderes ser calculado com 

base na previsão de receitas e não nas efetivamente realizadas
23

, prejudicando ainda mais a 

execução do planejamento orçamentário.  Afirmou ainda que as medidas de ajuste fiscal 

foram postergadas para o período posterior às eleições de outubro de 2014, fato que 

aprofundou o descompasso anual entre receitas realizadas e despesas fixadas. As eleições 

confirmaram a reeleição e continuidade da gestão até 2018. 

                                                           
23

 A posição oficial do STF é de que os duodécimos são calculados sobre as receitas previstas na LOA, e não 

com base nas receitas arrecadadas de fato. 

Repasse duodecimal determinado no art. 168 da Constituição. Garantia de independência, que não esta sujeita a 

programação financeira e ao fluxo da arrecadação. Configura, ao invés, uma ordem de distribuição prioritária 

(não somente equitativa) de satisfação das dotações orçamentárias, consignadas ao Poder Judiciário. Mandado de 

segurança deferido, para determinar a efetivação dos repasses, com exclusão dos atrasados relativos ao passado 

exercício de 1991 (Súmula 271). 

(MS 21450, Relator(a):  Min. OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/1992, DJ 05-06-1992 

PP-08429 EMENT VOL-01664-02 PP-00220 RTJ VOL-00140-03 PP-00818) 
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A análise dos relatórios do TCE/RJ aponta como fragilidades da arrecadação do ERJ: 

1. Alta dependência da arrecadação de receitas de R&PE do petróleo (em média, cerca de 

12% do total de receitas realizadas),dependente de recursos finitos e que possui alta 

volatilidade de valor no mercado internacional, influenciando a estabilidade das 

previsões destas receitas (JUNIOR, 2008, p. 914–917) (RABELLO, 2009, p. 974–975) 

(ALENCAR, 2013, p. 762–782) (NEVES, 2015, p. 1140–1142) (GRACIOSA, 2016, p. 

6353–6354); 

2. Aumento de captação anual de receitas por Operações de Crédito a partir de 2012, com 

progressivo comprometimento das receitas orçamentárias para pagamento da Dívida. O 

RACG de 2006 já apontava como preocupante o dispêndio médio de R$ 3 bilhões 

anuais projetado até 2012 pelo governo para pagamento das obrigações contratuais 

contraídas até aquele ano. (SOUZA, 2007, p. 1029) Cabe destacar que a variação real 

média da RCL no período é próxima de zero (ver Tabela 6).  

A tabela 10 a seguir demonstra as Operações de Crédito contraídas e os montantes 

destinados a pagamento da dívida (amortização, juros e encargos) de 2006 a 2016. Nela 

percebe-se como as Operações de Crédito realizadas anualmente se aproximaram dos 

valores dispendidos pelo ERJ com compromissos da Dívida na segunda metade do 

período estudado, inviabilizando a sustentabilidade da dívida pública. Se em 2006 o 

dispêndio de R$ 3 bilhões com a dívida era preocupante na visão do TCE/RJ, em 2014 

essa despesa foi duplicada, acompanhada do maior volume de Operações de Crédito do 

período e de retração real de 6,04% da RCL (ver Tabela 4).  
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3. Aportes atípicos de receitas para composição do orçamento. A falta de continuidade de 

tais receitas prejudica o planejamento orçamentário. Em 2009 e em 2010 na 

composição de Outras Receitas Correntes (RABELLO, 2011, p. 812–816) 

(GRACIOSA, 2010, p. 831). Em 2013, o aumento de Outras receitas Correntes (R$ 3,3 

bilhões em saques de depósitos judiciais) e o aumento de Alienação de Bens (R$ 3,3 

bilhões operação de antecipação de R&PE do petróleo para composição do ativo do 

RIOPREVIDÊNCIA) (NOLASCO, 2014) 

A proximidade entre a previsão de receita e sua realização é indicador de estimativa 

técnica e planejamento orçamentário bem próximos do cenário real. Com base nessa 

proximidade, foi elaborada a tabela 11, que aponta o grau de realização da estimativa de 

receita da LOA: 

 

 

 

Nota-se que no período analisado, alto grau de realização de receitas na primeira metade 

do período de estudo (com exceção para 2009). A partir de 2012 o grau de realização de 

receitas cai progressivamente. (Tabela 11 e Gráfico 7) 

Vale ressaltar que, sendo o planejamento orçamentário do ERJ expresso na LOA, fica 

evidente na análise da tabela 11 o descompasso entre o orçamento projetado e o cenário real a 

partir de 2012. 

A análise da realização de receitas no período aponta para a superestimativa da previsão de 

receitas (corroborada pela opinião do entrevistado 2 e pelos RACG de 2015 e 2016) quando 

do planejamento orçamentário (LOA), em particular no período 2012 a 2016, o que na prática 

implica em contingenciamento de despesas e redistribuição de créditos orçamentários ao 

longo do ano, prejudicando a execução do planejamento plurianual (PPA) e reduzindo a 

disponibilidade de recursos para o Executivo pela cessão dos duodécimos (como já explicado 

acima). (GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) (WILLEMAN, 2017, p. 90–94) 
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4.4.2 Arrecadação Tributária 

 

A análise da arrecadação tributária encontra respaldo na exigência do cumprimento de 

metas de arrecadação própria no âmbito do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal 

promovido pela União para refinanciamento das dívidas públicas dos estados. (CARDOSO; 

MALAN, 1997, seç. art.2
o
, IV) 

Segundo a classificação da Lei 4.320/64 (BRANCO, 1964), as fontes de receita são 

divididas em receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes são divididas em 

receitas tributárias, receitas de contribuição, receitas patrimoniais, receitas agropecuárias, 

receitas industriais, receitas de serviços, receitas de transferências correntes e outras receitas 

correntes. Já as receitas de capital dividem-se em: operações de crédito, alienação de bens, 

amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. No ERJ, a 

principal fonte de receitas do ERJ é a receita corrente oriunda da arrecadação tributária, que 

contribui historicamente com cerca de 55% das receitas anualmente realizadas.  

 

 

 

A tabela 12 acima mostra que a primeira metade do período estudado apresenta expansão 

da arrecadação, ficando a metade final com variações predominantemente de redução da 

arrecadação. No total, o período apresentou variação média de -0,86% na arrecadação 

tributária, mesmo a média de crescimento do PIB estadual apresentando crescimento médio 

de 1,56% no período. 

A análise da arrecadação tributária no período evidencia crescimento real dessa fonte de 

receitas até 2011, estabilização em 2012 e redução real a partir de 2013, atingindo valores 

inferiores aos do início da série histórica, explicado em parte pela desaceleração econômica 

expressa no PIB de 2015 e 2016. (ver Tabela 5) 

 

4.4.3 Renúncia de receitas 

 

A LRF assim normatiza a renúncia de receitas pelo poder público: 
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Seção II 

Da Renúncia de Receita 

        Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 

natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 

acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro 

no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 

atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 

uma das seguintes condições:   

        I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi 

considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na 

forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados 

fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

        II - estar acompanhada de medidas de compensação, no 

período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, 

proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 

majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

        § 1
o
 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. 

        § 2
o
 Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou 

benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição 

contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando 

implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. (grifos 

nossos) 

 

No parágrafo primeiro do artigo 14 acima transcrito, a lei define o que será considerado 

como renúncia fiscal. O caput do artigo impõe ao poder público duas obrigações e uma 

condição para a concessão de benefício/incentivo de natureza tributária que implique em 

renúncia de receita. 

A Lei Orçamentária Anual – LOA deve conter ainda, demonstrativo regionalizado do 

efeito sobre as receitas e despesas decorrentes das renúncias de receitas praticadas pelo ente 

federativo24. No entanto, verifica-se que os demonstrativos somente apontam as projeções de 

renúncias para o orçamento anual por região do ERJ, inexistindo menção aos efeitos da 

renúncia praticada. Todos os RACG do período estudado apontam a deficiência de 

informações sobre renúncia fiscal nas LOA (ver APÊNDICE C – ANÁLISE DAS 

RECEITAS), contrariando as determinações da LRF. (SOUZA, 2007, p. 1156) (JUNIOR, 

2008, p. 914–917) (RABELLO, 2009, p. 974–975) (RABELLO, 2011, p. 812–816) (SOUZA, 

2012, p. 914) (ALENCAR, 2013, p. 762–782) (NOLASCO, 2014) (GRACIOSA, 2016, p. 

6353–6354) (WILLEMAN, 2017, p. 90–94) 

 

                                                           
24

 Art 165, §6º da CFRB/88 
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4.4.3.1 Previsão de renúncia de receitas em LOA  

 

A princípio, o Governo apresenta na LOA as previsões de renúncias de receitas em 

cumprimento à legislação acima referida, na forma descrita abaixo: 

A LOA de 2006 informa o total de R$ 287.999.000,00 em renúncia de receitas projetada; 

em 2007, encontra-se exposto na LOA o demonstrativo regionalizado do efeito da renúncia de 

receitas projetada para fomento para atividades econômicas (previsto no art. 5º, II da LRF), 

cujo montante totaliza R$ 421,7 milhões de Reais. Contudo, não são apresentados no 

demonstrativo os efeitos da renúncia sobre as receitas e as despesas (conforme determina o 

art.165, § 6º CF/88) nem as medidas de compensação requeridas pela LRF; a LOA 2008 

informa o total de R$ 677.415.000,00 em renúncia de receitas projetada; a LOA de 2009 

informa o total de R$ 379.724.000,00 em renúncia de receitas projetada; a LOA de 2010 não 

informa o valor da renúncia projetada; a LOA de 2011 não informa o valor da renúncia 

projetada; a LOA de 2012 não informa o valor total da renúncia projetada, mas somente os 

valores por segmento, cuja soma totaliza R$ 3,95 bilhões; a LOA de 2013 faz uma projeção 

de aumento da renúncia de forma proporcional à estimativa de aumento das receitas para o 

período 2012 – 2015, conforme o quadro 8 abaixo. 
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A LOA 2014 não informa o valor total da renúncia projetada, somente os valores por 

segmento. O somatório dos valores apresentados na LOA 2014 totaliza R$ 2,38 bilhões.  

A LOA 2015 não informa o valor total da renúncia. Somente os valores por segmento 

econômico beneficiado. 

A LOA 2016 não informa o valor total da renúncia projetada, somente os valores por 

segmento. O relatório de análise das contas do governo para o ano de 2016, elaborado pelo 

TCE/RJ, a SEFAZ/RJ considera totalizada a renúncia efetiva em R$ 9,76 bilhões. 

 

4.4.3.2 Renúncia de receitas efetiva apurada  

 

A renúncia de receitas efetiva não foi registrada nos RACG de 2006 a 2013, limitando-se o 

TCE/RJ a apontar que as informações quanto às renúncias de receitas eram incompletas. 

A primeira informação oficial sobre renúncia efetiva prestada pelo Governo no período 

estudado ocorreu na LOA de 2013 (Quadro 8), onde foi informada a renúncia apurada em 

2011 (R$ 3,6 bilhões). Neste particular cabe apontar a divergência entre essa informação e a 

contida no RACG de 2015 (GRACIOSA, 2016, p. 6731), cujo valor de renúncia efetiva 

informada pelo Governo para 2011 foi de R$ 5,9 bilhões. (valor 39% acima do afirmado na 

LOA 2013 para o mesmo ano)  

O primeiro RACG do período estudado a apresentar dados de renúncia fiscal apurada foi o 

referente à gestão 2015. Os dados de renúncia efetiva informados pelo Governo ao TCE/RJ 

foram consolidados em valores históricos conforme o quadro 9 abaixo. 
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Cabe ressaltar que a apuração das renúncias efetivas foi realizada com base em um sistema 

de informações do Documento de Utilização de Benefícios Fiscais do ICMS (DUB-ICMS) da 

SEFAZ/RJ, que é alimentado pela obrigação de preenchimento online para os contribuintes 

que usufruem de benefícios fiscais. Porém, o TCE/RJ considerou o critério frágil pela 

possibilidade de muitos contribuintes não preencherem as declarações ou fazê-lo de forma 

incorreta, prejudicando a fidedignidade das informações. (GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) 

Além do critério de obtenção dos dados, outra crítica feita pelo TCE/RJ foi o conceito 

restritivo de renúncia fiscal utilizado pelo governo, que, segundo o tribunal, não reflete a 

tipificação expressa na LRF. Apesar de o TCE/RJ considerar que todos os benefícios 

declarados são renúncia efetiva, o conceito da SEFAZ/RJ reduz essa renúncia a cerca de 25% 

dos benefícios declarados. (GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) 

Os valores de renúncia efetiva foram ajustados pelo índice IGP-Di ao ano de 2016 para a 

análise da variação anual e consolidados na tabela 13 abaixo. 
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A divergência entre as metodologias da SEFAZ/RJ e do TCE/RJ revela valores em média 

400% maiores na metodologia utilizada pelo tribunal25. 

 

 

 

Servindo-se da lógica utilizada pelo governo na LOA 2013 (Quadro 8) para a previsão de 

aumento dos benefícios fiscais com base no aumento da arrecadação, a tabela 14 a seguir faz 

uma comparação entre a variação do PIB (que impacta diretamente a arrecadação), a variação 

da renúncia de receitas tributárias e a variação da RCL (diretamente impactada pela 

arrecadação/renúncia de receitas). Nela é possível constatar que, em média, as renúncias de 

receitas cresceram 10 vezes mais que o crescimento econômico no período estudado (média 

do PIB).  

 

                                                           
25

 A SEFAZ/RJ usou como fonte para a contabilização dos benefícios o sistema informatizado de declaração de 

benefícios (DUB-ICMS), onde o contribuinte que usufrui o benefício deve declarar o montante do benefício 

usufruído no ano. O TCE/RJ apontou no RACG 2015 (GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) as fragilidades do 

sistema e da metodologia de contabilização realizada pela secretaria, afirmando que a LRF deixa claro no §1º do 

art. 14 o caráter amplo do conceito de renúncia fiscal. 
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No período analisado fica claro que o aumento das renúncias de receita se deu em ritmo 

muito superior (cerca de 10 vezes maior) à expansão da capacidade do ERJ de gerar receita 

(variação positiva da RCL no período), fato que foi apontado pelo TCE/RJ em 2015. 

(NEVES, 2015, p. 1140–1142) 

 

4.5 DESPESAS 

 

A análise das despesas neste estudo visa fornecer subsídios para a compreensão da 

composição dos Resultados Primários (receitas primárias - despesas primárias) no período 

estudado, que são referidos nos relatórios do TCE/RJ como indicadores de suficiência fiscal. 

(APÊNDICE C, p.85) 

As despesas são fixadas em LOA e podem sofrer contingenciamento durante o ano de 

execução orçamentária. O contingenciamento significa que o governo deverá gastar menos do 

que o planejado no orçamento tendo em vista a frustração da arrecadação estimada e está 

amparada legalmente no artigo 9º da LRF, descrito abaixo: (SILVA, G. B. F. Da; 

MARQUES, M. B., 2011 p. 46) 

 

LRF 

(...) Art. 9º 

 Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita 

poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado 

primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 

Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos 

montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de 

empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados 

pela lei de diretrizes orçamentárias. (grifo nosso) 

 

Apesar de necessário à manutenção do equilíbrio fiscal, o contingenciamento gera prejuízo 

ainda que indireto à sociedade por postergar ou cancelar despesas referentes à execução de 
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políticas públicas voltadas para o atendimento dos anseios sociais. (SILVA; MARQUES, 

2011, p. 47) 

As despesas públicas possuem 3 fases de execução: o empenho, que é o ato da 

administração que cria a obrigação de pagamento pelo estado (pendente ou não de 

implemento de condição);  a liquidação, que é o segunda fase da execução, onde se verifica o 

cumprimento das obrigações do credor e o estado reconhece a despesa (valor exato a pagar e a 

quem pagar); a última fase da execução é o pagamento, onde ocorre a entrega dos recursos 

financeiros a terceiros.(BRANCO, 1964) (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 

2016, p. 192 e 372) 

Para efeito desta análise, foram consideradas as despesas liquidadas pelo ERJ, pois nesta 

fase a despesa foi reconhecida pelo estado.  

 

4.5.1 Despesas Liquidadas 

 

O gráfico 9  a seguir demonstra a variação das despesas liquidadas no período do estudo. 

Nele é possível visualizar o distanciamento progressivo do cenário planejado anualmente 

(Despesas LOA) em relação ao cenário real ocorrido (execução orçamentária). Este 

distanciamento fica mais evidente a partir de 2012 e é intensificado a partir de 2014. 

Pontualmente em 2009 também se observa essa divergência entre o planejamento e a 

execução (devido à saída da CEDAE do orçamento e à queda das receitas de R&PE do 

petróleo no ano) (GRACIOSA, 2010, p. 986–987). 
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 As divergências citadas evoluem progressivamente de uma diferença de R$ 2 bilhões em 

2011 para R$ 43 bilhões em 2016. (ver Gráfico 9): 

A constatação feita pode ser decorrente da prática já citada pelo entrevistado 2 de executar 

o planejamento tomando as despesas objetivadas como ponto de partida, necessitando-se 

superestimar receitas orçamentárias na LOA. (ver item 3.4) 

A variação real da liquidação das despesas, demonstrada na tabela 15 a seguir, mostra 

queda do total de despesas liquidadas em 2007 e ascensão gradual desse quantitativo até o ano 

de 2014, com crescimento médio de 3,39% ao ano entre 2006 e 2014. Em 2015 ocorre a 

redução de 21% das despesas liquidadas em relação a 2014. No ano de 2016 as despesas 

liquidadas foram reduzidas em 14,56%. O biênio 2015-2016 experimentou uma redução 

média de 17,78% das despesas em relação a 2014, tendo descido a níveis inferiores ao menor 

registro da série ajustada pelo IGP-Di (2007).  

 

 

 

Foi verificado pela análise dos demonstrativos de execução orçamentária da despesa o 

crescimento evidente das despesas com investimentos, cuja causa provável seria a preparação 

do ERJ para sediar os Jogos Olímpicos de 2016 e a Copa do Mundo de Futebol de 2014. As 

despesas com investimentos, segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais, registram as 

despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis 

considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, 

equipamentos e material permanente. A tabela 16 mostra a evolução dos investimentos no 

ERJ, que representavam 5,34% da despesa liquidada em 2006 e aumentaram sua 

representatividade em 100%, passando a compor 10,67% da despesa liquidada em 2016.  
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Segundo o TCE/RJ, a classificação econômica das receitas e despesas em “Correntes” e 

“de Capital” confere a transparência dos ingressos e dos dispêndios por categoria econômica, 

indicando se o ente público está capitalizando – utilizando Receitas Correntes para custear 

Despesas de Capital – ou descapitalizando – utilizando Receitas de Capital para custear 

Despesas Correntes. (GRACIOSA, 2016, p. 6533–6536) 

A tabela 17 abaixo mostra o processo de descapitalização do ERJ, cujo processo se iniciou 

em 2013 com grande expansão das despesas correntes (devido principalmente ao aumento 

real de 21,85% em Despesas com Pessoal), sem a capacidade de expansão das receitas 

correntes (que já fora aditivada de R$ 3,3 bilhões em saques de depósitos judiciais naquele 

ano), restando à gestão a utilização de receitas de capital para cobrir gastos correntes. Esse 

défice de receitas correntes foi reduzido em 2015 com R$ 7,19 bilhões oriundos de depósitos 

judiciais, mas voltou a aumentar em 2016, chegando a R$ 5,7 bilhões. (GRACIOSA, 2016, p. 

6353–6354)  

 

 

 

A política pouco transparente e sem critérios definidos de concessão de benefícios fiscais 

crescentes (analisada no item 3.4.2) contribuiu para a estagnação das receitas correntes e a 

necessidade dos aportes extraordinários realizados para sua recomposição a partir de 2012, 

que culminaram no processo de descapitalização verificado. 
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4.5.1.1 Despesas Liquidadas e RCL 

 

A tabela 18 a seguir apresenta a comparação entre as variações das despesas liquidadas e 

da RCL no período. Nela é possível constatar que embora a RCL tenha sofrido contração em 

5 dos 10 anos, em 3 desses 5 anos a contração da RCL foi combinada com expansão da 

despesa liquidada (Tabela 18). 

 

 

 

A tabela 19 abaixo realiza a comparação entre as variações das receitas realizadas e das 

despesas liquidadas no período (valores ajustados). Nota-se que em 2006 as despesas 

excediam as receitas, em um quadro de desequilíbrio fiscal. Em 2007 houve redução das 

despesas, recuperando o equilíbrio fiscal, seguido de ampliação das receitas em 2008, tendo o 

ERJ experimentado 2 anos de receitas superiores às despesas. Os dois anos seguintes (2009 e 

2010) fecharam com despesas em montante bem próximo das receitas. O ano de 2011 

apresentou aumento das receitas superior ao aumento das despesas. De 2012 a 2014 as 

despesas consumiram praticamente toda a receita realizada. Por fim, de 2015 a 2016 as 

receitas não foram suficientes para fazer frente às despesas anuais, conduzindo a Dívida 

Pública para além do limite definido na legislação e configurando a insolvência fiscal no ano 

de 2016.  

 

 

 

Em média, as despesas liquidadas cresceram mais que as receitas realizadas no período, 

indicando o processo de desequilíbrio fiscal. 
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4.5.2 Despesas com pessoal 

 

A análise da Despesa Total com Pessoal foi considerada neste estudo devido à sua 

relevância percentual na despesa total do ERJ. A Despesa Total com Pessoal (todos os 

poderes) do ERJ no período estudado corresponde em média a 41,47% da despesa total 

liquidada.  

Este estudo distingue a Despesa Total com Pessoal consolidada (DTPc)26 (todo o ERJ) da 

DTP do Poder Executivo (DTPe) que está inserida naquela e corresponde a 70 a 85% da 

DTPc no período analisado. Tal distinção visa apresentar discriminadamente a evolução da 

despesa de pessoal do Poder Executivo da despesa com pessoal dos demais poderes no ERJ.  

O art. 18 da LRF assim define despesa de pessoal: 

 
LRF 

 

(...) 

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como 

despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação 

com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1º 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”.  

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no 

mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-

se o regime de competência.  
 

O gráfico 10 a seguir apresenta a evolução da DTPc e da DTPe. Nele é possível verificar 

que a partir de 2012 os acréscimos são sucessivos e foi intensificado em 2016.  

 

                                                           
26

 além do poder executivo, inclui o poder  o judiciário, o legislativo, o ministério público (MP) e o TCE/RJ. 
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A LRF determina que os estados da federação limitem suas despesas com pessoal próprio a 

60 % de sua RCL: 

LRF 

(...) 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total  

com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, 

não poderá  

exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:  

(...) 

        II - Estados: 60% (sessenta por cento); 

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os 

seguintes  

percentuais: 

(...) 

II - na esfera estadual:  

        a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do Estado;  

        b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;  

        c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;  

        d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados;” 

(grifo nosso) 

 

Como forma de analisar o percentual da RCL comprometido com a DTP no período 2006-

2016 foi elaborada a tabela 20 abaixo: 
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Constata-se pela consolidação feita que os anos de maior expansão das DTP foram 2012, 

2013, 2015 e 2016. Ambas as DTP mantiveram-se dentro dos limites definidos pela LRF até 

2015 (60% da RCL do período para DTPc e 49% para a DTPe
27

). Somente no ano de 2016 o 

ERJ extrapolou ambos os limites de DTP. (WILLEMAN, 2017, p. 265–271)  

A tabela 21 a seguir faz uma comparação entre a variação das DTP e a variação da RCL no 

período. Nela é possível visualizar a expansão da DTP em períodos de retração da RCL, 

particularmente em 2009, 2012, 2015 e 2016. Esta foi mais uma evidência que contribuiu para 

o desequilíbrio fiscal do ERJ por aumentar despesas correntes sem a correspondente expansão 

de receitas de custeio. 

O crescimento médio da RCL no período é de 0,57%, enquanto o crescimento médio da 

DTPc é de 4,20%, ou seja, cerca de 8 vezes maior. Esta constatação demonstra desvinculação 

do aumento dessas despesas (de natureza corrente) do aumento das receitas correntes, 

indicando imprudência fiscal.
28

  

 

 

 

Cabe ressaltar que o crescimento expressivo experimentado pela DTPe no ano de 2016 

(55% superior a 2015) está diretamente ligado ao crescimento da despesa com pessoal inativo 

por dificuldades financeiras da previdência oficial dos servidores (RIOPREVIDÊNCIA) em 

cumprir os pagamentos de inativos, restando ao governo, por força de lei, efetuar os 

pagamentos com recursos do tesouro estadual, como demonstrado no quadro 9 abaixo. 

(WILLEMAN, 2017, p. 271) 

 

                                                           
27

 LRF, art.19, II e art.20, II, c. 
28

 O financiamento de despesas correntes por receitas geradoras de endividamento inviabiliza o equilíbrio fiscal 

já que o ente precisaria contrair dívidas se manter em funcionamento. 
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A análise das DTP do ERJ demonstra de forma inequívoca que o crescimento dessas 

despesas ocorreu apesar da estabilização das receitas correntes no período do estudo. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A chamada “calamidade pública na administração financeira” ocorrida com o ERJ em 

2016 chama atenção para o caráter incremental do processo de endividamento público, levado 

a efeito por decisões e suas consequências. Tais consequências podem e devem ser 

monitoradas pela sociedade (titular do poder público), bem como pelos gestores públicos por 

meio dos indicadores fiscais disponíveis e amplamente difundidos, visando o aperfeiçoamento 

da gestão pública. 

O estudo das finanças públicas do ERJ no período 2006 a 2016 demonstrou que a expansão 

do gasto público no decorrer do período foi financiada intensivamente pelo aumento da dívida 

pública em detrimento do crescimento da arrecadação estatal, que se manteve estabilizada no 

período estudado. 

Os indicadores de resultado fiscal apontaram a intensificação do endividamento público a 

partir da metade do período estudado (2012), sem esforço governamental em gerar superávites 

fiscais como forma de reduzir e tornar sustentável a dívida.  

Mesmo diante de um cenário econômico de crescimento, as metas de resultado primário 

foram progressivamente reduzidas, abrindo mão das oportunidades de cenários favoráveis. 

O crescimento médio da RCL mostrou baixa capacidade estatal do ERJ de incrementar sua 

arrecadação no período do estudo. Levando-se em consideração os recorrentes ingressos 

atípicos de receitas extra orçamentárias que distorceram o indicador a partir de 2012, 

constata-se a queda da arrecadação, apesar do crescimento econômico do ERJ entre 2012 e 

2014. Outro obstáculo à expansão da RCL foi a política de benefícios fiscais duvidosa 

praticada, que implicou em aumento da renúncia de receitas dez vezes acima da expansão da 

arrecadação tributária no período estudado. 

A DCL apontou que a parte da dívida que o ERJ não conseguia pagar de imediato reduziu 

até 2011, mas aumentou em um terço de 2012 a 2016. Este crescimento se deu apesar da 

redução da capacidade estatal de incrementar suas receitas no período (RCL). Essa conjunção 

de indicadores levou o ERJ a ultrapassar o limite legal de endividamento, o que implicaria em 

severas sanções pela LRF e inviabilizaria a recuperação fiscal sem o auxílio de mais 

endividamento. 
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Quanto à composição das receitas e despesas no período estudado, verificou-se que o 

Governo superestimou receitas a partir de 2012 (e com maior intensidade a partir de 2014) 

como um artifício para subverter a lógica orçamentária e partir das despesas para estimar 

receitas utilizando critérios técnicos desvinculados da realidade macroeconômica. No entanto, 

verificadas as frustrações arrecadatórias, o governo não contingenciou despesas na mesma 

proporção. 

Do todo exposto, verificou-se que os indicadores apontaram o princípio do desequilíbrio 

fiscal no ano de 2012, assim como muitas decisões de gestão fiscal que, combinadas com 

planejamento orçamentário pouco prudente, culminaram na chamada “calamidade pública na 

administração financeira”. Considerando que atos de gestão são decisões baseadas em 

planejamento, fica difícil compatibilizar as consequências da gestão fiscal do ERJ de 2012 a 

2016 com o conceito formal de calamidade29. 

A postergação das medidas de enfrentamento ao desequilíbrio fiscal para 2014, apesar de 

os indicadores haverem apontado o início em 2012, potencializou os efeitos da crise. Tal 

atraso provavelmente deveu-se à proximidade do pleito eleitoral de 2014 e ao calendário dos 

grandes eventos (Copa do Mundo de Futebol 2014 e Olimpíadas Rio 2016).  

O estudo mostrou que os indicadores são instrumentos adequados de diagnóstico e gestão, 

mas não são efetivamente utilizados com vistas à sustentabilidade fiscal pelo núcleo político 

decisor, mas meramente como formalidades a serem demonstradas junto a órgãos de controle. 

O afastamento da LRF pelo reconhecimento de um “estado de calamidade na gestão 

financeira do ERJ” teve como consequência a substituição de julgamento e prescrições 

imparciais e técnicos da lei, por critérios com grande influência política que orientam o 

“Plano de Recuperação Fiscal” celebrado pelo ERJ com a União em julho de 2017. Esta 

dependência fiscal dos entes subnacionais é uma característica marcante do federalismo fiscal 

brasileiro que enfraquece a descentralização político-administrativa definida pela CF/88. 

Como crítica às sanções da LRF, pode-se apontar a politização do processo de controle das 

contas públicas e responsabilização de gestores, que torna questões de cunho técnico 

dependentes da conjuntura política. Como sugestão, apontamos para a necessidade de 

fortalecimento dos Tribunais de Contas e aumento do número de conselheiros oriundos de 

                                                           
29

 Segundo o Dicionário Jurídico da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, “calamidade pública é uma 

catástrofe provocada por fatores anormais, adversos e emergentes, que afetam gravemente uma comunidade, 

privando-a, total ou parcialmente, do atendimento de suas necessidades elementares ou ameaçando a existência 

ou integridade de seus componentes”(SIDOU, 1991, p. 23)  
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cargos efetivos (concursados) visando à imparcialidade nos julgamentos das contas de 

Governo. 

Por fim, embora seja fundamental o equilíbrio entre as forças tecnocráticas e políticas nas 

conduções orçamentária e fiscal da gestão pública, entendemos que o envolvimento da 

sociedade neste processo é dinamizador. A ocupação dos espaços de discussão sobre a 

alocação orçamentária e a demanda social por transparência podem impulsionar o 

aperfeiçoamento da gestão fiscal. Por compreender a importância da participação social na 

gestão fiscal, sugerimos pesquisas que avaliem os impactos do exercício do controle social 

sobre a condução da gestão fiscal no setor público.  
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS EM GESTÃO FISCAL E 

FINANÇAS PÚBLICAS 

 

1. Atualmente onde o sr/sra exerce suas atividades e qual a relação com o tema gestão 

fiscal e indicadores da Lei de Responsabilidade fiscal? 

2. Qual sua experiência com o tema do estudo proposto? 

3. O que o sr/a sra pensa sobre a capacidade dos indicadores utilizados no estudo de 

expressarem fidedignamente a realidade fiscal do ERJ? 

4. Quais os possíveis vieses técnicos capazes de distorcer os indicadores do estudo? 

5. Em sua opinião, os indicadores selecionados para o estudo são efetivamente 

considerados na gestão fiscal do ERJ visando a sustentabilidade fiscal? Explique melhor 

sua opinião. 

6. O sr/sra acredita que os indicadores selecionados apontaram para a proximidade e 

aprofundamento do desequilíbrio fiscal  do ERJ no período específico do estudo proposto? 

7. Existe algum fator conjuntural macroeconômico que possa ter influenciado 

decisivamente nos rumos fiscais do ERJ no período do estudo? Caso positivo, esse fator 

era previsível ou estimável? De que forma? 

8. A LRF foi respeitada no período do estudo proposto em seus 4 pilares da gestão fiscal 

responsável: planejamento, transparência, controle e responsabilidade? 

9. Qual(is) destes princípios pode ser exercido de forma mais diligente, em sua opinião? 

Por quê? 

10. Pode-se afirmar que faltou responsabilidade fiscal à gestão do ERJ, no período do 

estudo proposto? Por quê? 

 

 

 

 

 



81 
 

 

APÊNDICE B 

 

ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS 

 

ENTREVISTADO 1 – ANALISTA DO TCE/RJ 

 

Sou Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

(TCE-RJ) desde 2012. Exerci o maior tempo de serviço neste órgão minhas funções nas áreas 

de análise de Contas de Governo e de Contas de Gestão, ambas no âmbito do estado do Rio 

de Janeiro. 

Minha experiência é na análise das prestações de contas do chefe do Poder Executivo e dos 

ordenadores de despesas do ERJ, bem como dos relatórios fiscais, Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF) de todos os Poderes, 

Ministério Público e Tribunais de Contas Estaduais. 

Penso que os indicadores escolhidos pelo estudo expressam a realidade do endividamento 

fiscal do ERJ, já que a deterioração das contas públicas do estado está relacionada com as 

metas fixadas e resultados obtidos que refletem esse endividamento. A RCL é o parâmetro 

para todos os limites da LRF e a análise das receitas demonstra o crescimento da renúncia de 

receitas acima do crescimento da arrecadação e daquilo que inicialmente foi planejado. 

Quanto à existência de vieses técnicos que possam distorcer os indicadores escolhidos, a 

RCL pode estar demonstrada de forma incorreta com intenção de modular os limites da LRF e 

assim favorecer o resultado da gestão fiscal. Como exemplo, cito os depósitos judiciais que 

serviram de receita, mas que não poderiam compor a RCL (ingressos extra orçamentários). 

Em minha opinião, esses indicadores são considerados para cumprir as formalidades legais 

junto aos órgãos de controle, porém não são considerados pelo chefe do poder executivo com 

visão de sustentabilidade fiscal. 

Os indicadores selecionados expressaram o processo de desequilíbrio fiscal rumo à 

calamidade financeira ocorridos no período do estudo. Porém, caso fossem cumpridas as 

determinações da LRF a calamidade poderia ter sido evitada. 

Não houve fator conjuntural macroeconômico que possa ter influenciado decisivamente 

nos rumos fiscais do ERJ no período do estudo. Em minha opinião era tudo previsível e 
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estimável. A queda das receitas de royalties do petróleo não foi tão impactante quanto o 

governo alegou para a ocorrência da crise. 

Minha percepção é de que planejamento, transparência e responsabilidade não foram 

adequadamente respeitados no período analisado. Apenas quanto ao controle acredito que foi 

parcialmente respeitada, na medida em que o poder legislativo, politicamente aprovou as 

contas do governo de 2016 mesmo após o TCE/RJ ter opinado por um parecer prévio 

contrário. 

Acredito que planejamento, transparência e controle podem ser exercidos de forma mais 

diligente. 

 A falta de planejamento na estimação das receitas provocou a limitação das despesas 

fixadas e com isso, a execução não seguiu o planejamento realizado. 

Quanto à transparência, existe a disponibilidade da informação dos relatórios fiscais e 

prestações de contas que serviram de base para este estudo inclusive. Todavia, a 

inteligibilidade dos dados não é clara e compreensível, prejudicando a compreensão da 

sociedade sobre a informação. 

Quanto ao controle, em minha opinião, há necessidade de aperfeiçoamento do corpo 

parlamentar (titular do controle externo) que realiza o julgamento político das contas de 

governo. Penso que nossa sociedade precisa ter maior conhecimento das informações para 

exercer o controle social de forma mais ativa e assim melhorar a escolha dos nossos 

representantes. 

Pode-se afirmar que faltou responsabilidade fiscal na gestão do ERJ no período estudado, 

uma vez que não foram atendidos os pressupostos básicos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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ENTREVISTADO 2 - ANALISTA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ERJ 

 

Sou Analista na Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ) desde 

2014. Trabalho com o tema desde antes do ingresso no estado, há 5 anos, sendo o último mais 

dedicado especificamente a temas relativos a análise da gestão fiscal do ERJ. 

Penso que os indicadores escolhidos pelo estudo expressam a realidade da gestão fiscal do 

ERJ, porém, acredito que a forma como o fator temporal influencia na metodologia pode 

ocasionar atrasos na percepção de que um desequilíbrio está para ocorrer. Isto porque o 

diagnóstico fiscal se baseia no somatório dos doze meses anteriores. Um desequilíbrio que se 

inicie em um determinado mês fica mascarado por um tempo até que ele passe a fazer gritante 

diferença ao longo do ano.  Outro fator que dificultou a análise sobre a gestão fiscal do estado 

foi a computação de receitas extra orçamentárias dentro da Receita Corrente Líquida. 

Acredito que os indicadores selecionados para o estudo são efetivamente considerados na 

gestão fiscal do ERJ visando a sustentabilidade fiscal pelo núcleo técnico do governo. Porém, 

as decisões finais partem do núcleo político do governo, que tem preocupações políticas 

maiores que o equilíbrio fiscal. 

Em minha opinião, os indicadores selecionados apontaram sim para a proximidade e 

aprofundamento do desequilíbrio fiscal do ERJ e, caso as orientações básicas da LRF 

houvessem sido seguidas, o desequilíbrio poderia ter sido detectado em 2012 e as medidas do 

governo para enfrentar a crise poderiam ter sido antecipadas em 2 anos (efetivamente 

iniciaram em 2014), possivelmente mitigando parte dos efeitos negativos que sentimos hoje. 

Não acredito que fatores conjunturais macroeconômicos imprevisíveis possam ter 

influenciado decisivamente nos rumos fiscais do ERJ no período do estudo. Fatores externos 

podem ter exercido influência, mas a fragilidade técnica e a predominância das decisões 

políticas sobre o aconselhamento técnico dificultaram a proposição de saídas alternativas. 

Questões políticas federais também influenciaram muito o tipo de alternativa adotada pelo 

governo do estado. 

A LRF depende de muitas decisões políticas para a responsabilização de gestores públicos, 

o que mitiga seu poder impositivo. Como é sabido, o controle da gestão fiscal passa por 

técnicos no TCE/RJ, mas os Conselheiros, indicados pelo Governador, que emitem a decisão 

final do TCE/RJ após apreciação dos pareceres técnicos. Do Tribunal de Contas, o julgamento 

definitivo da gestão é realizado pelo Poder Legislativo, mais uma instância de decisão 
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política. Quanto às penalizações, a LRF impõe sanções como a suspensão de transferências 

governamentais e de nomeações (por exemplo) entre outras, que vejo mais como um prejuízo 

à sociedade do que para a pessoa dos decisores (gestores públicos), que devem ser 

responsabilizados. As penalizações pessoais novamente dependerão de muitas instâncias de 

caráter predominantemente político, o que dificulta sua efetivação. 

Na minha percepção, a transparência poderia ser mais efetiva, já que além da 

disponibilização das informações é imprescindível que os dados sejam compreensíveis para 

todos os interessados neles, e não acho que sejam compreensíveis pata todos. 

Considerando que a tomada da decisão de enfrentar a crise foi postergada pelo contexto 

eleitoral e dos grandes eventos (Copa em 2014 e Olimpíadas em 2016), podemos dizer que 

faltou responsabilidade fiscal à gestão do ERJ no período do estudo proposto. O simples fato 

de postergar a decisão de enfrentamento do desequilíbrio fiscal terminou por agravar a 

situação ao aprofundar o descompasso entre as despesas fixadas e as receitas realizadas. 

Críticos do governo apontam que desde 2012 já era possível perceber a dificuldade do ERJ 

em expandir suas receitas para fazer frente ao aumento de despesas esperado, o que é verdade, 

caso não fossem consideradas as receitas extra orçamentárias como receitas correntes. 

Um artifício utilizado pelo governo na concepção da LOA é superestimar a receita prevista 

como forma de comportar as despesas a serem fixadas para o ano seguinte. O problema 

decorrente deste artifício é que os duodécimos previstos para repasse para os poderes 

Legislativo, Judiciário e Ministério Público são baseados na estimativa de receita, o que, na 

prática, implica em redução da receita disponível para o Poder Executivo que possui a maior 

despesa e terá que realizar contingenciamento de suas despesas, aumentando o descompasso 

entre planejamento e execução. 

Uma crítica a LRF é que a Lei prevê mecanismos que penalizam entes em desequilíbrio, 

mas não apontam caminhos para a saída desta situação. Não há indicação de alternativas que 

não sejam as vedações – que no final só prejudicam a população, quem mais sofre com os 

cortes de serviços públicos. Dessa forma, o “socorro” acaba sendo de forma discricionária, 

depende muito não só da conjuntura econômica, mas do contexto político em que o equilíbrio 

foi apontado. Então pode acontecer desde o ente receber um perdão a sua dívida ao tipo de 

socorro com mais endividamento, como é o Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de 

Janeiro.   
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APÊNDICE C 

 

ANÁLISE TÉCNICA DO TCE/RJ PARA OS INDICADORES DO ESTUDO 

(RACG) 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS E METAS FISCAIS 

 

Os relatórios referem-se ao resultado primário como indicador de autossuficiência. 

Superávites primários serão direcionados para redução da dívida, enquanto os défices indicam 

parcela do aumento da dívida para financiar despesas a descoberto. Os valores expostos 

abaixo foram expressos em valores com uma casa decimal para dar fluidez à leitura. Para os 

valores exatos basta consultar as referências bibliográficas das informações. 

Quanto ao resultado nominal, os relatórios o definem como a variação nominal da Dívida 

Líquida do ente estatal. 

A gestão de 2006 foi ressaltada como de pior resultado primário da gestão 2003 - 2006 

(8,7% abaixo da meta definida). (SOUZA, A. G. De, 2007, p. 1002) 

Em 2007, o resultado primário superavitário bem acima da meta foi atribuído ao bom 

desempenho da arrecadação tributária. (JUNIOR, 2008) 

O ano de 2008 fechou com resultado nominal que extrapolou a meta em 173%. O Poder 

Executivo estadual atribuiu a variação à imprevisibilidade da variação do IGP-Di do período 

2007-2008 que reajustou a dívida com a União. O ERJ estimou o índice em 4,16% para fixar 

a meta da LDO enquanto a variação foi de 9,11%. (RABELLO, 2009) 

No ano de 2009 o corpo técnico do TCE/RJ ressalta que a redução da Dívida do ERJ 

expressa no resultado nominal registrado se deu apesar da redução da receita com Royalties e 

participações especiais (R&PE) pela exploração de petróleo e gás natural, que não dependem 

de ações de governo. (GRACIOSA, 2010) Verificou-se que o expressivo défice nominal 

registrado não foi devido a esforço fiscal empreendido pelo governo, mas fruto de: 1. 

“Declaração de não dependência” da CEDAE que retirou a empresa do orçamento fiscal do 

ERJ (redução de R$ 2,2 bilhões da dívida da empresa na dívida do ERJ) e 2. Redução da 

dívida contratual do ERJ em R$ 800 milhões devido aos reajustes contratuais decorrentes da 

queda do IGP-Di (que reajusta os dois maiores contratos do ERJ que respondem por 91% do 

total da dívida) e valorização da moeda nacional (Real). (GRACIOSA, 2010) 
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Para 2010 o RACG aponta o não cumprimento das duas metas fiscais. Quanto ao resultado 

primário, refere que o descumprimento da meta deveu-se a acréscimo nos investimentos (87% 

maior que no ano anterior). Credita o não cumprimento da meta de resultado nominal à 

variação do IGP-Di em nível muito superior ao previsto pelo Banco Central (11,30% e 4,73% 

respectivamente), fato que implicou no reajuste dos contratos da dívida em valores muito 

acima do previsto. Registra ainda o RACG 2010 que a extrapolação da meta fiscal nominal 

ocorreu no último bimestre, motivo pelo qual o governo não cumpriu a determinação do art. 

9º da LRF. (RABELLO, 2011) 

  (...)  

“ Art. 9º 

 Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá 

não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou 

nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o 

Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes 

necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e 

movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de 

diretrizes orçamentárias.” – grifo nosso (“LRF”, 2000) 
 

O RCAG de 2011 credita o défice nominal abaixo da meta à não concretização de 

operações de crédito previstas (apenas 48% do previsto foi contratado). O mesmo fato 

(combinado com o crescimento de receitas patrimoniais e outras receitas correntes) impediu a 

redução do superávite primário a níveis que inviabilizariam o cumprimento da meta, já que as 

operações de crédito são deduções da receita primária e redutoras do resultado primário. 

(SOUZA, 2012, p. 1221-1225) 

Em 2012 o RACG ressalta que o governo do ERJ “considerou uma estimativa de 

crescimento das operações de crédito com o objetivo de dotar o estado da infraestrutura 

necessária à atração de investimentos privados, fundamentais ao cumprimento de seu 

calendário de eventos internacionais e à melhoria das condições de vida de sua população 

(...)”. No entanto o resultado nominal apurado revelou aumento da Dívida muito acima do 

previsto pelo governo (cerca de 55% acima da meta). Novamente o descumprimento da meta 

se deu no último bimestre, fato que inviabilizou a imposição das medidas preconizadas pelo 

art. 9º da LRF. O fato preponderante para o descumprimento da meta foi o crescimento da 

dívida contratual em cerca de R$ 8 bilhões. O mesmo fato (operações de crédito) influenciou 

o défice primário registrado (ainda que acima da meta fixada) reduzindo a contabilização das 

receitas primárias. 

Das receitas provenientes de operações de crédito, cerca de 50% foram destinadas a obras 

e instalações e 32% para resgate da dívida contratual. 
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O relatório ressalta que houve desvios significativos entre as expectativas e a concretização 

de parâmetros macroeconômicos utilizados para as estimativas de metas fiscais. Tais fatores 

relacionados ao processo de planejamento são apontados como óbices ao cumprimento das 

metas. (ALENCAR, 2013)  

O RACG de 2013 indicou o descumprimento da meta de resultado nominal (défice 3% 

maior), indicando como causa principal o aumento das operações de crédito (em 61%) e do 

refinanciamento da dívida com a União (em 4 %).(NOLASCO, 2014) 

O descumprimento da meta de resultado primário foi aprofundada pelas operações de 

crédito (dedução da despesa primária) conjugadas com o aumento de 19% das despesas com 

investimentos (como parte da política de investimento em infraestrutura do governo). 

(NOLASCO, 2014) 

Das receitas provenientes de operações de crédito, cerca de 67% foram destinadas a obras 

e instalações e 21% para resgate da dívida contratual. (NOLASCO, 2014) 

Por fim, o relatório de 2013 afirma que o histórico do resultado primário permite constatar 

que desde 2008 os gastos orçamentários vêm superando de forma crescente a arrecadação do 

ERJ. (NOLASCO, 2014) 

O RACG de 2014 aponta o salto da Dívida contratual de R$ 57,8 para R$ 89,27 bilhões 

entre 2010 e 2014 e chama atenção para a redução constante das metas fiscais, citando a 

redução da meta de resultado primário de superávite de R$ 1,4 bilhão (2010) para um défice 

de R$ 5,3 bilhão em 2014 (redução de 475% em 4 anos), desestimulando os superávites que 

estabilizariam a Dívida. (NEVES, 2015) 

O não cumprimento da meta de resultado nominal foi creditado ao aumento da Dívida em 

R$ 2,9 bilhões e ao saldo de restos a pagar processados de R$ 2,5 bilhões. Novamente foi 

destacado que a extrapolação da meta se deu no último bimestre. O relatório afirma que o 

resultado primário não representa a realidade devido à omissão de despesas que não foram 

empenhadas e liquidadas no valor de R$ 1 bilhão. (NEVES, 2015) 

Foi apontado ainda que os superávites primários futuros devem ser superiores aos 

montantes de dívida contraídos para  a “sustentabilidade da Dívida”. (NEVES, 2015) 

Outro ponto destacado é o aumento projetado pelo governo de cerca de 30% de gastos com 

encargos e amortização da Dívida entre 2014 e 2018, devido ao vencimento de carências 

contratuais. A necessidade de superávites primários para fazer frente a estes compromissos 

certamente reduzirá a capacidade de gastos em áreas como segurança pública, saúde, 

educação, entre outras. (NEVES, 2015) 
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Por fim, o RACG 2014 alerta para os efeitos temerários da utilização de operações de 

crédito para fins diversos de investimentos, por permitir que a administração se utilize de 

receitas de capital para financiar despesas correntes. Como tais operações possuem prazos de 

pagamento superiores a vinte anos, esta prática posterga os impactos fiscais negativos para as 

gestões futuras. (NEVES, 2015) 

Em 2015 o TCE/RJ aponta o descumprimento para o limite máximo de endividamento 

público para o exercício (26% acima), expresso em seu resultado nominal cujo défice se 

deveu ao défice primário (R$ 3,9 bilhões), aliado à atualização do saldo devedor da dívida 

contratual e assunção de novas operações de crédito. (GRACIOSA, 2016) Ressalta o relatório 

que o grande défice primário é 46% inferior ao do ano anterior e se deu apesar do 

contingenciamento de despesas no valor de R$ 13,6 bilhões. (GRACIOSA, 2016) O relatório 

chama atenção ainda para o fato de o ERJ não ter cumprido nos últimos anos nem mesmo as 

metas negativas de resultado primário, fato que põe em xeque a sustentabilidade da dívida 

pública estadual. (GRACIOSA, 2016) 

No RACG de 2015 houve divergência entre o relatório técnico e o corpo instrutivo (de 

produção do relatório) quanto ao comprometimento da RCL com juros, amortizações e 

demais encargos da dívida. O primeiro aponta a utilização de 14,25% da RCL, enquanto o 

segundo apurou 9,34%, quando o limite de comprometimento da RCL estabelecida pela 

Resolução SF30 nº 43/01 é de 11,50% da RCL. Esta “adequação ao limite” foi criticada no 

relatório pelo Ministério Público de Contas, apontando que o fato pode colaborar para o 

quadro de deterioração da sustentabilidade financeira do ERJ, notadamente em um cenário de 

grave crise econômica. (GRACIOSA, 2016) 

Em 2016, o RACG aponta a alteração da meta de resultado primário fixada em LDO 

(28/07/15) de R$ 2,3 bilhões (superávite) para R$ - 6,9 bilhões (défice) na LOA (18/01/16).  

Não bastasse a redução de 360% na meta de resultado primário, feita pela LOA, nova 

alteração foi promovida em 16/08/16 por meio da lei estadual nº 7.415, que ampliou a meta de 

défice de R$ 6,9 bilhões para 17,8 bilhões. Nesta alteração é possível constatar que a previsão 

da despesa primária foi mantida, mas a receita primária estimada em R$ 59,8 bilhões na LOA 

foi reestimada em R$ 48,9 bilhões (redução aproximada de 18%). O resultado primário 

apurado em 2016 foi de R$ 6,8 bilhões.(WILLEMAN, 2017, p. 321–324)  
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A LDO de 2016 previu um crescimento do endividamento de R$ 1,2 bilhões, enquanto o 

resultado nominal apurado foi de R$ 7 bilhões. O crescimento da dívida fiscal líquida foi de 

480,27% superior à estabelecida na LDO. O relatório aponta que a edição da lei estadual 

7.483/16 (reconhece o estado de calamidade financeira no ERJ) suspendeu os efeitos da LRF 

quanto ao cumprimento das metas fiscais. 

O RACG 2016 destaca a considerável redução do resultado nominal em relação ao ano 

anterior (de R$ 19,3 bilhões para R$ 7 bilhões) e indica como causa a redução das operações 

de crédito e o reduzido reajustamento dos passivos por conta da valorização do Real frente a 

outras moedas (financiamentos externos). (WILLEMAN, 2017, p. 321) 

 

ANÁLISE DA RCL  

 

Os valores expostos abaixo foram expressos em valores com uma casa decimal para dar 

fluidez à leitura. Para os valores exatos basta consultar as referências bibliográficas das 

informações. 

Quanto à RCL, os RACG de 2006 a 2008 não realizaram análise qualitativa de sua 

variação, limitando-se a demonstrar a composição de seu cálculo. 

O RACG de 2009 aponta queda real de 10,56% da RCL em relação a 2008. Informa que 

esta redução é composta principalmente de redução nas receitas de serviços (-89,96%), 

receitas patrimoniais (-22,79%) e receitas tributárias (-20,19%). A queda na receita de 

serviços deve-se à exclusão das receitas arrecadadas pela CEDAE por declaração da mesma 

como empresa não dependente publicada no DOERJ de 01/04/2009. A queda nas receitas 

patrimoniais deveu-se principalmente à redução nas receitas do petróleo (- 28,55%* em 

relação a 2008) que compõem cerca de 71% da arrecadação de origem patrimonial. Em 2008 

estas receitas eram 16% (R$ 6,7 bilhões) da arrecadação estadual e em 2009 compunham 11% 

(R$ 4,9 bilhões). Aliado à queda de receitas que compõem a RCL, houve o aumento de 

parcelas de dedução do cálculo, como é o caso da receita de formação do FUNDEB31 que 

aumentou de R$ 2,8 bilhões para R$ 3,3 bilhões. (GRACIOSA, 2010, p. 986–987)  

Os RACG de 2010 a 2013 também não realizaram análise qualitativa de sua variação, 

limitando-se a demonstrar a composição de seu cálculo. 
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O RACG 2014 aponta uma exclusão indevida no cálculo da RCL daquele ano por parte do 

governo. Foram excluídas parcelas de receitas de royalties do petróleo dados em contrapartida 

pela cessão definitiva de crédito realizada pelo RIOPREVIDÊNCIA em 2013 e 2014 no valor 

de R$ 1,2 bilhões. O TCE/RJ considerou a parcela excluída para fins de cálculo da RCL e, 

consequentemente dos limites definidos pela RCL. 

O RACG de 2015 aponta a manutenção de valores relativamente constantes de RCL entre 

2011 e 2015 (variação real). (GRACIOSA, 2016, p. 6505–6506) 

Outro ponto de destaque no RACG 2015 são as receitas extraordinárias oriundas da lei 

complementar estadual nº 163/15 registradas como “Outras Receitas Correntes”. Tais 

ingressos representam cerca de 13% da RCL de 2015 (ou R$ 6,8 bilhões em R$ 51,2 bilhões 

de RCL32), fato que permitiu a manutenção do valor da RCL como referido no parágrafo 

anterior. Este fato foi motivo de preocupação do TCE/RJ com a sustentabilidade a longo 

prazo da despesa com pessoal e do endividamento do ERJ que têm na RCL sua base de 

sustentação normativa. Ao fim do relatório foi encaminhada ao governo a “Determinação nº 

09” para que promova a elaboração de demonstrativo da RCL expurgando os efeitos das 

receitas extraordinárias, evidenciando os limites de endividamento e de despesa com pessoal 

com base na RCL ajustada. (GRACIOSA, 2016, p. 6962)  

Em 2016, o RACG registra a queda real de 18,10% da RCL e credita a redução à queda de 

15,18% nas receitas correntes (e ao efeito das receitas extraordinárias de 2015). O efeito foi 

reduzido por novo ingresso extraordinário em Transferências Correntes (auxílio financeiro 

prestado pela União no período dos Jogos Olímpicos 2016 – Medida Provisória nº 734/16) no 

valor de R$ 2,9 bilhões. (WILLEMAN, 2017, p. 290–296) 

  

ANÁLISE DA DCL  

 

Os RACG analisam a DCL principalmente no aspecto quantitativo, onde encontra limite de 

duas vezes o valor da RCL na já citada Resolução SF n° 40/01. Os valores expostos abaixo 

foram expressos em valores com uma casa decimal para dar fluidez à leitura. Para os valores 

exatos basta consultar as referências bibliográficas das informações. 
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O RACG de 2006 aponta que a DCL totalizou R$ 45,1 bilhões e atingiu 172% a RCL do 

ano. Demonstra que a DCL equivale a 14,65% do PIB de 2006. (SOUZA, 2007, p. 872 e 

1008) 

Quanto ao ano de 2007 o RACG indica uma DCL de R$ 46,6 bilhões, equivalente a 

173,47% da RCL. Ressalta ainda que houve redução real de 4,2% em relação à DCL de 2006 

e que a parcela de deduções foi elevada em 22,1% (aumento do ativo disponível).  

O RACG de 2008 demonstra a DCL totalizada em R$ 51 bilhões, equivalente a 160,35% 

da RCL. Ressalta o aumento nominal de 11,91% em relação ao ano anterior, em decorrência 

do aumento de 12,6% na dívida contratual, a qual representava 95,63%, do montante da 

dívida consolidada do ERJ.  O aumento na dívida contratual deveu-se, prioritariamente, à 

desvalorização do real frente ao dólar e por ser este um fator que influencia no cálculo do 

IGP-Di, que é o índice de correção utilizado no reajustamento da maioria dos contratos da 

administração estadual, com destaque para o contrato da renegociação da dívida com a União 

(responsável por 70% da dívida consolidada). Apurou-se ainda o crescimento de 39,74% nas 

deduções da DCL, puxado principalmente pelo incremento de 50% do ativo disponível 

(RABELLO, 2009, p. 1251–1252)  

Foi verificada a possibilidade de o cálculo da DCL estar incorreto devido à não inclusão de 

passivos de “cessão de direitos – royalties”. Cita o relator que devido ao entendimento 

controverso da questão, não incluiu as ponderações do corpo técnico na análise daquele 

relatório. (RABELLO, 2009, p. 1251–1252) 

Para o ano de 2009, o RACG aponta o valor total de R$ 47,2 bilhões para a DCL, 

equivalentes a 162,91% da RCL (aumento percentual de 1,59% em relação a 2008). Foi 

indicada a redução de 6,75% do indicador em relação a 2008 (valor absoluto), devido 

principalmente à redução de 5,30% da dívida contratual (que perfaz 97,11% da dívida 

consolidada) e à declaração de não dependência da CEDAE, que excluiu a dívida da empresa 

da DCL. A redução da dívida contratual foi pela desvalorização cambial do Real frente ao 

Dólar americano, que influencia diretamente o índice IGP-Di, usado como correção para a 

maioria dos contratos da administração estadual. (GRACIOSA, 2010, p. 1013) 

O RACG de 2010 demonstra a DCL totalizada em R$ 53,9 bilhões, equivalentes a 

156,23% da RCL (redução de 6,68 pontos percentuais em relação a 2009). Foi salientado que 

a apuração da DCL pelo governo não contemplou cinco passivos, dentre os quais, novamente 

aparece “cessão de direitos – royalties”. Desta vez o plenário decidiu esclarecer melhor o 

assunto e o corpo técnico do tribunal, por meio da Coordenadoria de Auditoria e 
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Desenvolvimento – CAD reexaminou o processo TCE/RJ 116.665-9/08 e ratificou seu 

relatório anterior, sugerindo encaminhar determinação ao Contador Geral do Estado - CGE 

para “considerar os valores na Dívida Consolidada ou encaminhar fundamentação legal para 

sua exclusão do cálculo” (assim foi feito). As justificativas para não inclusão foram 

encaminhadas pelo CAD à Presidência do órgão com vistas à Procuradoria Geral do TCE/RJ 

(PGTCE/RJ) para emissão de parecer jurídico sobre os argumentos apresentados. Até a 

conclusão do relatório as justificativas não haviam sido analisadas pela PGTCE/RJ, motivo 

pelo qual foram desconsiderados aqueles passivos da DCL de 2009. (RABELLO, 2011, p. 

1033–1037) 

O RACG de 2011 indica uma DCL de R$ 57,3 bilhões, equivalente a 146,12% da RCL 

(redução nominal de 10,11 % em relação a 2010, explicada pelo crescimento da RCL). Foi 

indicado o crescimento nominal em 8,28% da DCL em valores absolutos causado 

principalmente pelo aumento (+ 8,53%) da dívida contratual do ERJ. (A dívida interna 

cresceu 6,88% e a externa cresceu 54,65%) 

 Para o ano de 2011, novamente foi salientado que a apuração da DCL não contemplou os 

mesmos cinco passivos apontados no relatório do ano anterior. Seguiu-se o mesmo 

procedimento de consulta ao CAD, ratificação do relatório anterior e sugestão de 

determinação ao CGE, retorno da resposta, reanálise do CAD, encaminhamento preliminar à 

presidência do TCE/RJ com vistas à PGTCE/RJ para emissão de parecer, emissão do parecer 

e encaminhamento ao relator. Por fim, foi solicitado “vista” do relatório de inspeção do CAD, 

permanecendo sob exame até a conclusão do RACG 2011, motivo pelo qual, não foi resolvida 

a controvérsia sobre os referidos passivos, que não foram considerados na DCL de 2011. 

(SOUZA, 2012, p. 1153–1157) 

O RACG de 2012 apresenta DCL total de R$ 67 bilhões, equivalente a 165,20% da RCL 

(acréscimo de 19,08 pontos percentuais em relação a 2011). Foi apontado um crescimento 

nominal de 16,11% em 2012, causado novamente pela variação da dívida contratual (+12,62), 

acrescida em R$ 7,9 bilhões. A dívida interna cresceu 9,42% e a externa cresceu 

74,40%.(ALENCAR, 2013, p. 762–782) 

Quanto ao ano de 2013, o RACG demonstra uma DCL total de R$ 72,4 bilhões, 

correspondentes a 153,79% da RCL (redução de 6,91 pontos percentuais em relação a 2012, 

explicado pela expansão da RCL e não pela redução do endividamento do ERJ). Salientou-se 

o crescimento da DCL em termos nominais de 7,88% em relação a 2012. Verificou-se ainda 

que 21,54% das despesas com recursos oriundos de operações de crédito foram destinadas à 
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amortização de dívida contratual, em desacordo com as leis autorizativas de empréstimos 

contraídos. Permanece sem solução a exclusão de contas de passivo da contabilização da 

Dívida Consolidada, que neste relatório limitou-se a questionar uma das contas de passivo 

(“2.2.8.9.1.99.01 – Obras paralisadas (CIEPs)”) de saldo R$ 69,4 milhões. (NOLASCO, 

2014) 

O RACG de 2014 aponta uma DCL total de R$ 82 bilhões ao fim de 2014, equivalente a 

173,66% da RCL (crescimento nominal de 11,79% da DCL em relação a 2013). Entre 2010 e 

2014 a DCL aumentou em R$ 30 bilhões, expandindo nominalmente 51,80% em 4 anos. Tal 

expansão teve como causa principal a elevação da dívida contratual do ERJ (interna e externa) 

de R$ 57,8 bilhões (2010) para R$ 89,2 bilhões (2014). (NEVES, 2015, p. 1140–1142) 

Na página 1.323 do RACG há a referência à não contabilização de R$ 1 bilhão em 

despesas de serviços efetivamente prestados que deixaram de ser processadas como Restos a 

Pagar, indicando que este valor foi indevidamente excluído da DCL. (NEVES, 2015, p. 1140–

1142) 

Foi apontado como fator relevante a não obtenção de superávites primários suficientes para 

a estabilização da dívida pública, ressaltando o não cumprimento das metas fiscais, definidas 

em patamares cada vez mais baixos. (NEVES, 2015, p. 1140–1142) 

Para 2015 a DCL foi calculada em R$ 101 bilhões, tendo sido acrescida em 23%, em 

grande parte devido ao crescimento da dívida contratual (reajuste e novas Operações de 

Crédito) equivalentes a 197,51% da RCL do período, ultrapassando o limite de alerta que é de 

180% da RCL. Como o limite de endividamento estabelecido pelo SF22 é de duas vezes a 

RCL, as atenções se voltaram para o primeiro quadrimestre de 2016 e o novo demonstrativo 

da DCL. Porém, o demonstrativo referido apontava a redução da relação DCL/RCL com 

destaque para o aumento de cerca de 28% nas contas de dedução da DCL em 4 meses, dentre 

as quais restos a pagar processados
33

 (que reduziram 150% no período) e demais haveres 

financeiros (redução de 25% no período).(GRACIOSA, 2016, p. 6533–6536) 

O RACG do ano de 2016 totaliza a DCL em R$ 108 bilhões (aumento nominal de 6,85%), 

correspondentes a 233,84% da RCL do período, ultrapassando o limite de 200% definido pelo 

SF34. O aumento foi devido à expansão dos restos a pagar processados (aumento de 105%), 

que são excluídos das deduções no cálculo da DCL. (WILLEMAN, 2017, p. 290–296) 

                                                           
33

 Restos a pagar processados, assim como os Demais Haveres Financeiros, são exclusões das deduções e, 

portanto, sua redução reduz a DCL. 
34 

 A primeira extrapolação do limite se deu já no demonstrativo do 2º quadrimestre de 2016 (201% da RCL). 
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A LRF determina a recondução da DCL ao limite extrapolado nos 3 quadrimestres 

seguintes, reduzindo-se o excedente em pelo menos 25% no primeiro quadrimestre 

subsequente à extrapolação do limite (art.31). No entanto, a lei ressalva o artigo 31 (art. 66) 

nos casos em que o PIB nacional possuir variação real acumulada abaixo de 1% ao fim dos 

últimos 4 trimestres. Como a variação real do PIB nacional se situou abaixo deste limite35, o 

prazo para recondução ao limite seria duplicado na forma do artigo 66 da LRF (6 

quadrimestres, ou ao fim de 2018). A publicação da Lei Estadual nº 7.483/16 (08/11/16), no 

entanto, suspendeu os efeitos normativos da LRF na forma do artigo 65 da LRF e incisos. 

(WILLEMAN, 2017, p. 290–296) 

 

ANÁLISE DAS RECEITAS 

 

A análise das receitas é feita nos RACG na parte reservada à análise da execução 

orçamentária e demonstra quantitativa e qualitativamente a execução das receitas realizadas 

no ano orçamentário. A classificação por categoria econômica foi a adotada para esta análise 

(a mesma utilizada pela Lei nº 4.320/64). Dessa forma, as Receitas e Despesas são 

classificadas em duas categorias econômicas: Correntes e de Capital. A classificação das 

Receitas e das Despesas em Correntes e de Capital confere a transparência dos ingressos e dos 

dispêndios por categoria econômica, indicando se o ente público está capitalizando – 

utilizando Receitas Correntes para custear Despesas de Capital – ou descapitalizando – 

utilizando Receitas de Capital para custear Despesas Correntes. (GRACIOSA, 2016, p. 6533–

6536)  

Os valores expostos abaixo foram expressos em valores com uma casa decimal para dar 

fluidez à leitura. Para os valores exatos basta consultar as referências bibliográficas das 

informações. 

Em 2006 foi realizada a receita de R$ 34,1 bilhões (97,57% da receita estimada no 

orçamento anual), evidenciando um crescimento de 10,86% em relação a 2005. A maior fonte 

de receita foi a tributária, de R$ 18,7 bilhões (60% do total). A segunda maior fonte foi a 

receita patrimonial que atingiu R$ 7,1 bilhões (21% do total), dos quais, 63% referem-se a 

compensação financeira, onde incluem-se as receitas de royalties e participações especiais do 

petróleo – R&PE (cerca de 15% do total das receitas do ERJ em 2006). Essas participações 
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 Variação do PIB nacional ao fim de 2015 =  - 3,77% e Variação do PIB nacional ao fim de 2016 = - 3,59% 
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são a segunda maior fonte de receitas para o ERJ, atrás apenas do ICMS36. O terceiro maior 

grupo de receitas é o das Transferências Correntes (totalizado em R$ 3 bilhões – 8,8% do 

total) cuja maior parcela é de repasses constitucionais realizados pela União (cerca de 6% da 

receita do ERJ em 2006) ao ERJ. (SOUZA, 2007, p. 894–902) 

 Foi constatada pelo TCE/RJ a inexistência de setor de centralização da informação de 

benefícios fiscais concedidos pelo governo do ERJ. (SOUZA, 2007, p. 1156) 

O RACG de 2007 demonstra receita realizada de R$ 36,4 bilhões (99,26% da receita 

estimada no orçamento anual). Em janeiro de 2007 o governo apresentou medidas 

administrativas para garantir a realização das receitas previstas em consonância com o art. 58 

da LRF. Dentre as Receitas Correntes (99% do total de receitas), a Receita Tributária somou 

R$ 20,1 bilhões (56,9% do total de receitas), com queda real de 1,78% em relação a 2006. A 

Receita Patrimonial totalizou R$ 6,3 bilhões (19% do total), dos quais R$ 4,3 bilhões 

referentes a R&PE do petróleo (12,43% do total das receitas), que apresentaram queda de 

18,61% em relação a 2006. As Transferências Correntes somaram R$ 3,1 bilhões (9% do 

total). As Receitas de Capital (1% do total de receitas) totalizaram R$ 358 milhões, dos quais 

R$ 168 milhões em Operações de Crédito (0,47% do total de receitas). (JUNIOR, 2008, p. 

914–917) 

Fato relevante ressaltado neste RACG foi o alerta (de 2006) para os riscos advindos da 

excessiva e crescente dependência das finanças estaduais das receitas provenientes do 

petróleo e gás natural. Dado o caráter finito destes, recomendou-se que as receitas derivadas 

desses recursos não sejam utilizadas para despesas correntes, ainda que permitido legalmente. 

Indica-se a utilização prioritária desses recursos em investimentos que incrementem a geração 

futura de receita própria, contribuindo para o equilíbrio fiscal. (JUNIOR, 2008, p. 914–917)  

O RACG de 2008 apresenta a receita total realizada de R$ 41,6 bilhões (8,55% acima da 

receita prevista em LOA). As Receitas Correntes equivalem a 98,5% do total realizado, 

totalizando R$ 41,1 bilhões. Já as Receitas de Capital respondem por 1,5% do total realizado, 

somando R$ 523,6 milhões. (RABELLO, 2009, p. 974–975) 

As Receitas Tributárias (R$ 22,9 bilhões) são 54% das Receitas Correntes. As Receitas 

Patrimoniais (R$ 8,6 bilhões) são 20% das Receitas Correntes. (RABELLO, 2009, p. 974–

975) 
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Das Receitas de Capital, 27,4% são Operações de Crédito (R$ 175,6 milhões) e 57% são 

Transferências de Capital (R$ 248,4 milhões). (RABELLO, 2009, p. 974–975) 

O TCE/RJ chama a atenção para a forte dependência da arrecadação do ERJ em relação às 

receitas de R&PE do petróleo e de resgates de Certificados Financeiros do Tesouro (CFTs), 

que apesar de possuírem caráter temporário representam 19% do total arrecadado em 2008. 

Alerta ainda que a extinção destas receitas em um futuro próximo provocará forte impacto 

negativo nas finanças estaduais. (RABELLO, 2009, p. 974–975) 

Quanto à renúncia de receitas, o RACG informa que o demonstrativo presente na LOA não 

possui informações suficientes, conforme previsto na LRF e na Constituição Federal. 

(RABELLO, 2009, p. 974–975) 

O RACG de 2009 apresenta a receita total realizada de R$ 44,8 bilhões (96% da receita 

prevista em LOA). As Receitas Correntes equivalem a 96,5% do total realizado, totalizando 

R$ 41,7 bilhões (redução real de 0,27% em relação a 2008). As Receitas de Capital 

respondem por 3,4% do total realizado, somando R$ 1,5 bilhões. (GRACIOSA, 2010, p. 831) 

As Receitas Tributárias somaram R$ 24,8 bilhões. A Receita Patrimonial totalizou R$ 6,8 

bilhões (redução real de 22,3% em relação a 2008), tendo sua redução sido devida 

principalmente às receitas do petróleo (Compensações Financeiras) que caiu 28,5 % em um 

ano. Registrou-se ainda o crescimento real de 17,6% das Outras Receitas Correntes, gerado 

por receitas atípicas oriundas da Dívida Ativa. (GRACIOSA, 2010, p. 831) 

Das Receitas de Capital, as Operações de Crédito totalizaram R$ 274,8 milhões 

(crescimento real de 53,7%) e a Receita de Alienação de Bens que cresceu 29 vezes 

(28.350,8%), atingindo R$ 448 milhões, decorrentes de “Cessão de Direitos” de diferenças 

apuradas nas participações especiais referentes à produção de petróleo e gás natural em 

território fluminense
37

. As Transferências de Capital cresceram 147,8% em termos reais e 

totalizaram R$ 626,8 milhões, sendo R$ 477 milhões relativos a transferências da União para 

convênios relacionados ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. (GRACIOSA, 

2010, p. 831) 

O RACG de 2009 informa que não há qualquer informação sobre renúncia de receita. 

(GRACIOSA, 2010, p. 831) 
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 A Nota Técnica 01/2010 da SEFAZ esclareceu a operação que inicialmente previa o pagamento de R$ 800 

milhões, dos quais R$ 207 milhões foram pagos em 2009 e os R$ 600 milhões restantes seriam pagos em 2010. 

No entanto, o governo do ERJ antecipou o recebimento da parcela de 2010 (R$ 460 milhões, já descontadas as 

destinações legais) em operação junto ao Banco do Brasil visando o equilíbrio orçamentário e financeiro do 

estado. 
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O RACG de 2010 aponta receita total realizada de R$ 48,8 bilhões (crescimento nominal 

de 7 % em relação a 2009). As Receitas Correntes (R$ 45,6 bilhões– 110,8% do previsto) 

representam 95,4% do total de receitas e as Receitas de Capital (R$ 2,2 bilhões – 62% do 

previsto) equivalem a 4,6% do total realizado, tendo experimentado aumento real de 45% em 

relação a 2009 devido ao aumento das Operações de Crédito. (RABELLO, 2011, p. 812–816) 

Quanto às Receitas Correntes: as Receitas Tributárias (R$ 29 bilhões) representam 62,4% 

do total e cresceram 10,7% (real) em relação a 2009; a Receita Patrimonial (R$ 8,6 bilhões) 

cresceu devido às receitas do petróleo (R$ 6,4 bilhões – 13% do total de receitas); o subgrupo 

Outras Receitas Correntes (R$ 2,3 bilhões) apresentou crescimento real de 38,4% em relação 

a 2009 devido a um aporte atípico de receitas da Dívida Ativa
38

. Outra operação que gerou 

receita atípica de R$ 400 milhões incrementou o subgrupo foi o saque de reserva monetária 

para honrar obrigações do antigo banco BANERJ. (a chamada “conta B”) (RABELLO, 2011, 

p. 812–816) 

Quanto às Receitas de Capital: as Operações de Crédito (R$ 1,3 bilhões) respondem por 

57% das receitas do grupo, sendo a maior parte delas com o exterior (R$ 933 milhões); 

(RABELLO, 2011, p. 812–816) 

Quanto à Renúncia de Receitas, o TCE/RJ informa que as informações passadas pelo 

Poder Executivo não atendem ao disposto na LRF por não evidenciarem quais condições o 

ente irá utilizar para cada Renúncia de Receita. Ressalta o corpo técnico que, apesar de não 

constar na LDO conforme exige o caput do art. 14 da LRF, o governo do ERJ editou a Lei 

Estadual nº 5.647/10, que dispõe sobre a compensação de créditos inscritos em dívida ativa 

com precatórios vencidos e dá outras providências, dentre elas anistia de até 100% nas multas 

e encargos legais e 45% nos juros, além de parcelamento em até 60 meses. (RABELLO, 2011, 

p. 812–816) 

O RACG de 2011 demonstra a receita realizada de R$ 55,4 bilhões (5,7% acima da 

previsão orçamentária), composta de Receitas Correntes de R$ 52,4 bilhões (10,7% acima da 

previsão) e Receitas de Capital de R$ 2,9 bilhões (20% acima do registrado em 2010, mas 

38% abaixo do previsto). (SOUZA, 2012, p. 945–946) 

Quanto às Receitas Correntes: as Receitas Tributárias (R$ 32,5 bilhões) representam 

58,8% do total e cresceram 3,14% (real) em relação a 2010; a Receita Patrimonial (R$ 10 

bilhões – 18,1% do total de receitas realizadas) cresceu devido às receitas do petróleo (R$ 6,9 
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 Lei estadual 5.647/10: permitiu a compensação de créditos tributários com precatórios vencidos e o 

parcelamento de dívidas tributárias em até 60 meses (com anistia de 100% de multas). 
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bilhões – crescimento real de 11% em 2011); o subgrupo Transferências Correntes (R$ 5,7 

bilhões) apresentou crescimento real de 3,3% em relação a 2010. (SOUZA, 2012, p. 947–964) 

Quanto às Receitas de Capital: 43% foram Operações de Crédito (R$ 1,27 bilhões) e 32% 

de Transferências de Capital (R$ 951 milhões). (SOUZA, 2012, p. 974–975) 

Quanto à Renúncia de Receitas, o TCE/RJ informa que as informações passadas pelo 

Poder Executivo não atendem ao disposto na legislação por não evidenciarem quais condições 

o ente irá utilizar para cada Renúncia de Receita, a fim de atender ao disposto no art. 14 da 

LRF. (SOUZA, 2012, p. 914) 

O RACG de 2012 informa receita total realizada de R$ 60,5 bilhões (incremento de 3,14% 

em 2012), composta de 90,9% de Receitas Correntes (R$ 55 bilhões) e 9,1% de Receitas de 

Capital (R$ 5,5 bilhões) que apresentaram aumento real de 77% em relação a 2011. 

As Receitas Correntes eram compostas de R$ 35,1 bilhões de Receita Tributária 

(crescimento de 1,85% em 2012); R$ 9,6 de Receita Patrimonial (redução de 4% em relação a 

2011) com destaque para a receita de R&PE do Petróleo que arrecadou R$ 8,2 bilhões; R$ 5,7 

bilhões em Transferências Correntes e R$ 2,8 bilhões no subgrupo Outras Receitas Correntes. 

(ALENCAR, 2013, p. 762–782) 

As Receitas de Capital continham R$ 4,7 bilhões em Operações de Crédito (crescimento de 

252,8% em relação a 2011) e R$ 523 milhões de Transferências de Capital. (ALENCAR, 

2013, p. 762–782) 

Observou-se que as despesas de capital superaram as receitas de capital arrecadadas, 

apurando-se um défice de R$ 2,23 bilhões em relação à despesa empenhada, e R$ 2,17 

bilhões em relação à liquidada. Este resultado indica que estão sendo utilizadas receitas 

correntes para cobrir as despesas de capital, em que pese o lastro corrente não absorver este 

défice. (ALENCAR, 2013, p. 762–782) 

O relatório aponta que os dados referentes à estimativa de renúncia de receita apresentados 

no demonstrativo de estimativa e compensação da renúncia de receita do Anexo de Metas 

Fiscais da LDO não apresentam fidedignidade com a atual situação do ERJ, contrariando o 

disposto na LRF. (ALENCAR, 2013, p. 762–782) 

Mais uma vez o TCE/RJ alerta para o financiamento contumaz de despesas correntes com 

recursos de R&PE do petróleo, ressaltando a finitude destes recursos. Recomenda o 

direcionamento destas receitas para políticas públicas que incrementem e diversifiquem a 

atividade econômica de forma a gerar sustentabilidade fiscal e aumento da arrecadação. 

(ALENCAR, 2013, p. 762–782) 
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O RACG de 2013 apresenta a receita total realizada de R$ 73,3 bilhões, compostas de 

86,5% de Receitas Correntes (R$ 63,4 bilhões – acréscimo de 8,64% em 2013) e 13,5% de 

Receitas de Capital (R$ 9,9 bilhões – crescimento de 69% em 2013) que apresentaram 

expansão significativa pelo terceiro ano consecutivo (77% em 2012 e 20,7% em 2011). 

(NOLASCO, 2014) 

Quanto às Receitas Correntes, 64% são Receitas Tributárias (R$ 40,6 bilhões) que 

superaram a previsão em 21%; 14,1% de Receita Patrimonial (R$ 9 bilhões) que reduziram 

em 12% em 2013 devido à queda nas receitas de R&PE do petróleo (- 5,84 em relação a 

2012); 9% de Transferências Correntes (R$ 5,7 bilhões) e 9,6% de Outras Receitas Correntes 

(R$ 6,1 bilhões), que aumentaram 104% em 2013 devido a ingresso atípico de depósitos 

judiciais para pagamento de precatórios judiciais. Ainda em Outras Receitas Correntes 

observa-se a queda da Receita da Dívida (- 6,5% em relação a 2012) como efeito da Lei 

estadual nº 6.136/11
39

, e cujos efeitos vem sendo manifestados desde 2012. (NOLASCO, 

2014) 

Quanto às Receitas de Capital, 50,5% são Operações de Crédito (R$ 5 bilhões – expansão 

de 6% em 2013); 41,4% são referentes a Alienação de Bens (R$ 4,1 bilhões – expansão de 

16.842,9%) cujo crescimento foi devido a ingressos atípicos de operação de antecipação de 

royalties do petróleo (para composição do ativo do RIOPREVIDÊNCIA - R$ 3,3 bilhões) e 

da venda do BERJ
40

 (R$ 741 milhões). (NOLASCO, 2014) 

O relatório alerta que o demonstrativo de renúncia de receitas não possui fidedignidade nas 

informações prestadas, comprometendo a transparência da gestão fiscal, e não atende ao 

preconizado na LRF (§ 2º do art. 4º, V). (NOLASCO, 2014) 

O RACG de 2014 totaliza as Receitas realizadas totais em R$ 78 bilhões (crescimento real 

de 1% em 2013), compostas de 82,5% de Receitas Correntes (R$ 64,4 bilhões) e 17,5% de 

Receitas de Capital (R$ 13,6 bilhões), que pelo quarto ano apresentaram crescimento 

expressivo (+ 30% real, em relação a 2013). (NEVES, 2015, p. 1140–1142) 

Quanto às Receitas Correntes, 54% são Receitas Tributárias (R$ 42,4 bilhões) que 

sofreram frustração de R$ 2,5 bilhões em relação à meta, tendo reduzido 0,7% em relação a 

2013; 13,2% de Receita Patrimonial (R$ 10,3 bilhões), com crescimento real de 8,4% em 

2013, devido principalmente às receitas de R&PE do petróleo (R$ 8,7 bilhões e alta de 0,5% 

                                                           
39

 Dispõe sobre a exclusão das multas e parte dos juros relativos a débitos inscritos em dívida ativa, e 

autorização para pagamento, parcelamento ou compensação com créditos de precatórios expedidos, e dá outras 

providências.(CABRAL, 2011) 
40

 Banco do Estado do Rio de Janeiro 
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em 2014); 9,2% em Transferências Correntes (R$ 5,9 bilhões); e 5% de Outras Receitas 

Correntes (R$ 3,2 bilhões) com queda real de 49% em 2014. (NEVES, 2015, p. 1140–1142) 

Foi alertado que não fosse a alta na extração, provavelmente o estado amargaria redução 

nas receitas de royalties no exercício dada a brusca queda do preço internacional da 

commodity observada desde julho de 2013. (NEVES, 2015, p. 1140–1142) 

Quanto às Receitas de Capital, 55,9% são oriundos de Operações de Crédito (R$ 7,6 

bilhões), com crescimento real de 43,5% em 2014; 39,7% vindos de Alienação de Bens (R$ 

5,4 bilhões) cujo crescimento foi devido a ingressos atípicos de operação de antecipação de 

royalties do petróleo (para composição do ativo do RIOPREVIDÊNCIA - R$ 5,3 bilhões). 

(NEVES, 2015, p. 1140–1142) 

O relatório ressalta informação da Auditoria Geral do Estado ao TCE que afirma que a 

renúncia fiscal do ERJ está crescendo em um ritmo maior que a receita tributária. Afirma 

ainda que, embora haja rotinas contábeis de registro de renúncias de receitas, não há 

contabilização das mesmas. (NEVES, 2015, p. 1140–1142) 

O RACG de 2015 demonstra Receitas totais realizadas de R$ 75,6 bilhões, com redução de 

9,4% em relação a 2014. A redução só não foi maior devido a receitas extraordinárias com 

saques de depósitos judiciais de R$ 7,2 bilhões (em Outras Receitas Correntes). Cerca de 91% 

da receita total é de Receitas Correntes (R$ 68,8 bilhões) e os demais 9% são Receitas de 

Capital (R$ 6,7 bilhões) (GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) 

Ressalta o relatório que o orçamento anual foi revisado no início do ano, reduzindo a 

receita prevista em 12% (nominal) ou R$ 12,5 bilhões, considerando a “degradação do 

cenário econômico”. Mesmo com a revisão, as receitas sofreram frustração de R$ 5,3 bilhões 

em relação às metas de receitas previstas. (GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) 

As Receitas Correntes eram compostas de R$ 43,4 bilhões de Receita Tributária (queda de 

4,4% em 2015); R$ 6,4 de Receita Patrimonial (redução de 41,2% em relação a 2014) com 

destaque para a queda da receita de R&PE do petróleo (queda de 43,1%) causada pela 

redução do preço internacional da commodity; R$ 5,9 bilhões em Transferências Correntes 

(queda de 6,8% em 2015) e R$ 10,6 bilhões no subgrupo Outras Receitas Correntes, que 

expandiram em 203%, assumindo o lugar das receitas patrimoniais na segunda posição em 

volume de receitas. Tal fato se deveu ao ingresso atípico de R$ 7,19 bilhões proveniente de 
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saques de depósitos judiciais (Lei Complementar nº 163/15
41

 e Lei complementar nº 151/15
42

) 

(GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) 

As Receitas de Capital continham R$ 5 bilhões em Operações de Crédito (redução de 

38,57% em relação a 2014), R$ 1 bilhão em Alienação de Bens (81,26% de redução em 

2015), e R$ 380 milhões de Transferências de Capital (aumento de 5,34% em 2015). 

(GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) 

Observa-se que a diminuição de receita real de Royalties e Participações Especiais do 

Petróleo (R&PE), na ordem de R$ 4.218.899.206 (quatro bilhões, duzentos e dezoito milhões, 

oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e seis reais), que representa, apenas, 5,31% da 

receita total sem deduções, sendo certo que, diante de um cenário de necessidade de Receita 

Extraordinária de quase R$ 13.000.000.000 (treze bilhões de reais) todo ano, não é razoável 

creditar a grave crise econômica do estado, no exercício de 2015, que culminou no atraso de 

pagamento de dívidas, fornecedores e servidores, a uma diminuição de receita real de 

Royalties e Participações Especiais do Petróleo (R&PE) de R$ 4.218.899.206, que representa, 

apenas, 5,31% da receita total sem deduções. (GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) 

Quanto à renúncia de receitas, o relatório informa que a Secretaria de Fazenda (SEFAZ/RJ) 

do ERJ fez seu levantamento com base nas informações do sistema informatizado do 

Documento de Utilização de Benefícios Fiscais do ICMS (DUB-ICMS), que constituem 

obrigação acessória para os contribuintes que usufruem de benefícios fiscais. Porém, o 

TCE/RJ considerou o critério frágil pela possibilidade de muitos contribuintes não 

preencherem as declarações ou fazê-lo de forma incorreta, prejudicando a fidedignidade das 

informações. (GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) 

Além do critério de obtenção dos dados, outra crítica feita pelo TCE/RJ foi o conceito 

restritivo de renúncia fiscal utilizado pelo governo, que, segundo o tribunal, não reflete a 

tipificação expressa na LRF. Apesar de o TCE/RJ considerar que todos os benefícios 

declarados são renúncia efetiva, o conceito da SEFAZ/RJ reduz essa renúncia a cerca de 25% 

dos benefícios declarados. (GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) 

Considera por fim, que os benefícios em vigor em 2014 tendiam a ser concedidos por 

tempo indeterminado, motivo pelo qual foram sugeridos estudos para avaliar a pertinência dos 

mesmos. (GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) 
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 Autorizou o saque de 37,5% dos depósitos judiciais e extrajudiciais existentes no Banco do Brasil para 

capitalizar o RIOPREVIDÊNCIA. (SOUZA, 2015) 
42

 Autorizou o saque de 70% dos Depósitos Judiciais e Administrativos em que o Estado do Rio de Janeiro seja 

parte. (CABRAL, 2013) 



102 
 

 

O RACG de 2016 aponta para a frustração da receita prevista, que inicialmente era de R$ 

95,6 bilhões, foi atualizada para R$ 59,4 bilhões, tendo sido realizada em 79,9% (R$ 47,5 

bilhões). Foi verificada uma economia orçamentária apurada pela despesa empenhada de R$ 

26,6 bilhões. No entanto, cabe esclarecer que a dotação inicial (despesa fixada inicialmente) 

era de R$ 75,7 bilhões que foi atualizada para R$ 83,4 bilhões, tendo sido empenhada em R$ 

56,8 bilhões e liquidada em R$ 56,4 bilhões. Dessa forma, fica claro que, como ressaltado no 

RACG de 2015 (GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354), essa “economia orçamentária” não foi 

devida a esforço fiscal planejado (para gerar economia orçamentária), mas foi fruto de uma 

previsão orçamentária desassociada do cenário econômico brasileiro e internacional (vide a 

frustração de 20% da receita prevista e a utilização de R$ 3 bilhões de superávite financeiro 

de 2015 para créditos adicionais no orçamento de 2016). (WILLEMAN, 2017, p. 90–94) 

As Receitas realizadas de 2016 somaram R$ 65,1 bilhões (queda de 21,7% em relação a 

2015), compostas de 98,1% de Receitas Correntes (R$ 63,8 bilhões), em 2015 e 1,9% de 

Receitas de Capital (R$ 1,2 bilhões), que reduziram, respectivamente, 15,8% e 83% em 2015. 

(WILLEMAN, 2017, p. 90–94) 

Quanto às Receitas Correntes, 69% são Receitas Tributárias (R$ 44,9 bilhões), tendo 

reduzido 6,1% em relação a 2015 notadamente pela redução real em 11,6% da arrecadação de 

ICMS
43

 (R$ 2,5 bilhões); 7,2% de Receita Patrimonial (R$ 4,6 bilhões), com redução real de 

34,7% em 2015, devido principalmente às receitas de R&PE do petróleo (- 40,7% em 2015); 

14,9% em Transferências Correntes (R$ 9,5 bilhões), que cresceram 44,9% em 2015 devido 

ao auxílio financeiro (receita extraordinária) de R$ 2,9 bilhões cedidos pela União, em meio 

aos jogos Olímpicos; e 3,7% de Outras Receitas Correntes (R$ 2,4 bilhões) com queda real de 

79,3% em 2016 (em 2015 este subgrupo estava com receitas extraordinárias de depósitos 

judiciais). (WILLEMAN, 2017, p. 90–94) 

Quanto às Receitas de Capital, 85,2% são oriundos de Operações de Crédito (R$ 1 bilhão), 

com redução real de 80,3% em 2016; 4,7% de Transferências de Capital (R$ 58,3 milhões), 

que reduziram em 86% em 2016; 2,3% oriundos de Alienação de Bens (R$ 27,8 milhões) cuja 

redução de 97,6% foi devido à dificuldade do ERJ em conferir liquidez a seus ativos ou a 

planejamento falho na gestão de seus recursos (em 2015 foram registrados ingressos atípicos 

de R$ 5,3 bilhões com operação de antecipação de royalties do petróleo para composição do 

ativo do RIOPREVIDÊNCIA). (WILLEMAN, 2017, p. 90–94) 

                                                           
43

 Em 2015 o ICMS já havia apresentado queda real de 5,24%. 
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Em 2015, a arrecadação de R&PE já havia registrado uma queda de 43,10%, influenciada 

pela expressiva queda do preço do petróleo. Mesmo o aumento de produção registrado 

naquele ano (alta de 5,98%) não foi suficiente para conter a redução no recolhimento de 

participações governamentais. Em 2016, o cenário geral não se alterou e a produção de 

petróleo do estado teve nova alta (2,98%) – atingindo o recorde de extração (615 milhões de 

barris) desde o início da série em 2000 –, no entanto, uma queda ainda maior do preço da 

commodity fez com que os recebimentos de royalties e participações especiais chegassem a 

patamares ainda menores àqueles registrados em 2015. (WILLEMAN, 2017, p. 90–94) 

Quanto à antecipação de receitas de R&PE do petróleo, o TCE/RJ determinou auditoria 

para verificar as operações realizadas pelo RIOPREVIDÊNCIA em 2013 e 2014. Foi 

identificada antieconomicidade na primeira negociação de cessão de direitos de R&PE do 

petróleo, gestão ineficiente do RIOPREVIDÊNCIA, ausência de transparência nas operações 

de cessão, bem como dívidas do ERJ com o RIOPREVIDÊNCIA da ordem de R$11,5 

bilhões. (WILLEMAN, 2017, p. 90–94) 

Quanto à renúncia de receitas, o TCE/RJ afirma que as projeções apresentadas tanto na 

LDO de 2016 ou na de 2017 não se encontram em conformidade com a regulamentação 

expedida pela STN, na 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – Demonstrativo 7, 

Anexo de Metas Fiscais, conforme apontado no item 4.2. Não foi demonstrado que as 

renúncias foram consideradas nas estimativas de receitas da Lei Orçamentária Anual, 

tampouco foram evidenciadas as medidas de compensação, em descumprimento ao disposto 

no art. 14, caput, I e II, da LRF (WILLEMAN, 2017, p. 90–94) 

 

ANÁLISE DAS DESPESAS 

 

A análise das despesas é feita nos RACG na parte reservada à análise da execução 

orçamentária e demonstra quantitativa e qualitativamente a execução das despesas liquidadas 

no ano orçamentário. A classificação por categoria econômica foi a adotada para esta análise 

(a mesma utilizada pela Lei nº 4.320/64) Dessa forma, as Receitas e Despesas são 

classificadas em duas categorias econômicas: Correntes e de Capital. A classificação das 

Receitas e das Despesas em Correntes e de Capital confere a transparência dos ingressos e dos 

dispêndios por categoria econômica, indicando se o ente público está capitalizando – 

utilizando Receitas Correntes para custear Despesas de Capital – ou descapitalizando – 

utilizando Receitas de Capital para custear Despesas Correntes. (GRACIOSA, 2016, p. 6533–
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6536). Os valores expostos abaixo foram expressos em valores com uma casa decimal para 

dar fluidez à leitura. Para os valores exatos basta consultar as referências bibliográficas das 

informações. 

O RACG de 2006 aponta um total de R$ 34,1 bilhões em despesas liquidadas, divididas 

quanto à categoria econômica em Despesas Correntes e Despesas de Capital. As despesas 

correntes totalizaram R$ 31 bilhões (91% do total) e as despesas de capital somaram R$ 3 

bilhões (aproximadamente 9% do total). A maior despesa corrente foi “Outras despesas 

correntes” com R$ 21 bilhões (67,5% do total das despesas correntes) seguida de “Despesas 

com Pessoal e Encargos Sociais” com R$ 7,9 bilhões (25,5% das despesas correntes). 

(SOUZA, 2007, p. 913–916) 

A despesa com amortização da dívida do ERJ somou R$ 728,6 milhões em 2006. 

Foi apontado a não contabilização de R$ 802,9 milhões em contratos de terceirização como 

despesa de pessoal na rubrica “Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de 

Terceirização” no demonstrativo de Despesa com Pessoal. Esta despesa foi incorretamente 

registrada na rubrica “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. (SOUZA, 2007, p. 

1245) 

Para 2007, o RACG mostra o total de despesas liquidadas de R$ 34 bilhões, das quais, R$ 

31,8 bilhões são Despesas Correntes (93,3% da despesa total liquidada) e R$ 2,2 bilhões em 

Despesas de Capital (6,6% da despesa total liquidada). Das despesas correntes, as despesas 

com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R$ 8,4 bilhões (24,9% da despesa total liquidada) 

e as Outras Despesas Correntes somaram R$ 20,9 bilhões (65,8% do total de despesas 

liquidadas). (JUNIOR, 2008, p. 682) 

As despesas com Juros e Encargos da Dívida foram de R$ 2,3 bilhões em 2007 (6,9% da 

despesa total liquidada). (JUNIOR, 2008, p. 682) 

Pela Despesa de Capital destacam-se R$ 1,3 bilhões em Investimentos (decréscimo de 

22,66% em relação a 2006) e R$ 841 milhões em Amortização da Dívida. (JUNIOR, 2008, p. 

682) 

Foi apontado a não contabilização de R$ 425 milhões em contratos de terceirização como 

despesa de pessoal na rubrica “Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de 

Terceirização” no demonstrativo de Despesa com Pessoal. (RABELLO, 2009, p. 974–975) 

O total de Despesas liquidadas em 2008 foi de R$ 40,5 bilhões, dos quais 93,48% são 

Despesas Correntes (R$37,8 bilhões) e 6,52% são Despesas de Capital (R$2,6 bilhões). 

(RABELLO, 2009, p. 974–975) 
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Quanto às Despesas Correntes, 60,8% são Outras Despesas Correntes (R$ 24,6 bilhões) e 

28,2% são Despesas com Pessoal e Encargos Sociais (R$ 10,6 bilhões). As despesas com 

Juros e Encargos da Dívida somaram R$ 2,5 bilhões. (RABELLO, 2009, p. 974–975) 

Quanto às Despesas de Capital, 61,6% são Investimentos (R$ 1,6 bilhões) e 33,4% são 

referentes à Amortização da Dívida (R$ 883 milhões). (RABELLO, 2009, p. 974–975) 

O RACG de 2009 demonstra as despesas liquidadas totalizadas em R$ 43,6 bilhões, 

compostas de R$ 39,4 bilhões de Despesas Correntes e R$ 4,1 bilhões em Despesas de 

Capital. (GRACIOSA, 2010, p. 831) 

Quanto às Despesas Correntes, Pessoal e Encargos Sociais totalizou R$ 10,4 bilhões 

(23,89% do total liquidado) e Outras Despesas Correntes somaram R$ 26,7 bilhões 

(equivalentes a 61% da despesa total liquidada). As Despesas de Juros e Encargos da Dívida 

(R$ 2,3 bilhões) reduziram 10% em relação a 2008. (GRACIOSA, 2010, p. 831) 

Quanto às Despesas de Capital, os Investimentos alcançaram R$ 2,7 bilhões (crescimento 

de 107% em relação a 2008) e a Amortização da Dívida chegou a R$ 1,3 bilhões (crescimento 

de 47%).(GRACIOSA, 2010, p. 831) 

As despesas com terceirização de mão-de-obra aumentaram 396% em relação a 2008, com 

impacto no aumento da Despesa Total com Pessoal. Foi dado destaque para o acréscimo de 

580% na despesa do Fundo Estadual de Saúde – FES com terceirização em relação a 2008. 

(GRACIOSA, 2010, p. 831) 

O RACG de 2010 apresenta Despesa liquidada total de R$ 48,6 bilhões (aumento de 7,6 

bilhões ou 12,4% em relação a 2009). As Despesas Correntes totalizaram R$ 42,3 bilhões, das 

quais 27% são Despesas com Pessoal e Encargos Sociais (R$11,4 bilhões) e 67% 

correspondem ao subgrupo Outras Despesas Correntes (R$ 28,5 bilhões), que cresceu 

nominais 6,7% em relação a 2009. As Despesas de Capital somaram R$ 6,3 bilhões (13% do 

total liquidado), compostas predominantemente por 79% de Investimentos (R$ 5 bilhões – 

crescimento nominal de R$ 2,3 bilhões em relação a 2009) e por 19,3% de Amortização da 

Dívida (R$ 1,2 bilhões), que experimentou redução nominal de 7% em relação a 2009. 

(RABELLO, 2011, p. 812–816)  

A Despesa com Pessoal e Encargos Sociais cresceu R$ 1,7 bilhão ou 17% entre 2009 e 

2010 devido a concessões de reajustes salariais, de forma escalonada. (RABELLO, 2011, p. 

812–816) 
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O RACG de 2011 totaliza as Despesas Liquidadas em R$ 54,1 bilhões (aumento de 2,4% 

em relação a 2010), sendo compostas de 88% de Despesas Correntes (R$ 47,5 bilhões) e 12% 

de Despesas de Capital (R$ 6,5 bilhões). (SOUZA, 2012, p. 1003-1004) 

Das Despesas Correntes, 26,2% são Despesas com Pessoal e Encargos Sociais (R$ 12,5 

bilhões), 68,5% são Outras Despesas Correntes (R$ 32,6 bilhões) e 5% são relativos a Juros e 

Encargos da Dívida (R$ 2,4 bilhões). (SOUZA, 2012, p. 945–946) 

Das Despesas de Capital, 71% são despesas de Investimentos (R$ 4,6 bilhões) e 25% são 

relativos à Amortização da Dívida. (SOUZA, 2012, p. 945–946) 

O RACG de 2012 demonstra a Despesa total liquidada em R$ 62,6 bilhões (acréscimo de 

5,4% em 2012), composta de 87,2% de Despesas Correntes (R$ 54,6 bilhões) e 12,8% de 

Despesas de Capital (R$ 7,9 bilhões). (ALENCAR, 2013, p. 762–782) 

Compondo as Despesas Correntes, 27,2% referem-se a Despesas com Pessoal e Encargos 

Sociais (R$ 14,9 bilhões) que foram incrementadas em 8,6% em relação a 2011; 5% são Juros 

e Encargos da Dívida (R$ 2,7 bilhões); e 67,6% são Outras Despesas Correntes (R$ 37 

bilhões). (ALENCAR, 2013, p. 762–782) 

As Despesas de Capital compreendem 68,4% de Investimentos (R$ 5,4 bilhões), com 

crescimento real de 6,15% em relação a 2011; e 28,9% de Amortização da Dívida (R$ 2,3 

bilhões), que apresentou crescimento real de 28,8% em relação a 2011. 

O RACG de 2013 informa despesas totais liquidadas de R$ 67,7 bilhões, composta de 

85,6% de Despesas Correntes (R$ 58 bilhões) e 14,4% de Despesas de Capital (R$ 9,7 

bilhões). 

As Despesas Correntes: 32% de Despesa com Pessoal e Encargos Sociais (R$18,6 bilhões), 

com aumento real de R$ 3,4 bilhões; 62,9% de Outras Despesas Correntes (R$ 36,5 bilhões), 

com redução real de 3,4% em 2013; e 5% de Juros e Encargos da Dívida (R$ 2,9 bilhões), que 

apresentou crescimento real de 4,9%. 

As Despesas de Capital: 69% são Investimentos (R$ 6,6 bilhões), com acréscimo real de 

19,6% em 2013; e 29% Amortização da Dívida (R$ 2,8 bilhões), com variação real positiva 

de 19,9%. 

O RACG 2014 consolida as Despesas liquidadas em R$ 70,8 bilhões (redução de 0,7% em 

2014) compostos de 84,2% de Despesas Correntes (R$ 59,7 bilhões – redução de 2,4% em 

2014) e 15,7% de Despesas de Capital (R$ 11,1 bilhões – crescimento de 8,8%). (NEVES, 

2015, p. 1140–1142) 
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As Despesas Correntes compreendem 30,4% de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 

(R$ 18,1 bilhões), que apresentaram queda real de 7,2% em 2014; Juros e Encargos da Dívida 

(R$ 3,2 bilhões), que apresentaram redução de 4,6% em 2014; e Outras Despesas Correntes 

(R$ 38,3 bilhões). (NEVES, 2015, p. 1140–1142) 

As Despesas de Capital são compostas de 30,4% de Investimentos (R$ 7,6 bilhões), com 

crescimento real de 8,22% em 2014 ; e Amortização da Dívida (R$ 3,4 bilhões), acrescida em 

15,6% em relação a 2013. (NEVES, 2015, p. 1140–1142) 

O RACG de 2015 afirma que foi verificada uma diferença de R$ 10,8 bilhões entre a 

despesa prevista e a despesa empenhada. Ressalta que essa diferença não foi devida a esforço 

fiscal planejado (para gerar economia orçamentária), mas foi fruto “de uma previsão 

orçamentária desarrazoada, irreal e completamente desassociada do cenário econômico 

brasileiro e internacional apresentado à época”. Corrobora a afirmação de falha na previsão de 

receitas o fato de o ERJ ter arrecadado receitas extraordinárias (não previstas na LOA) de R$ 

7,8 bilhões em 2014. Verificou-se que a previsão orçamentária foi superestimada em R$ 18,7 

bilhões (cerca de 20% do total de receitas estimadas). Tal fato foi apontado como uma forma 

de aparentar uma gestão prudente (com economias orçamentárias fictícias), mas que na 

realidade indicou total falta de planejamento do estado. (GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) 

As despesas totais liquidadas em 2015 foram R$ 73,6 bilhões (redução de 4,4% em 2015), 

composta de 86,2% de Despesas Correntes (R$ 63,5 bilhões – redução de 2,4% em 2015) e 

13,7% de Despesas de Capital (R$ 10 bilhões – redução de 15,4% em 2015). (GRACIOSA, 

2016, p. 6353–6354) 

Compondo as Despesas Correntes, 30,1% referem-se a Despesas com Pessoal e Encargos 

Sociais (R$ 19,1 bilhões – redução de 1,43% em 2015); 6% são Juros e Encargos da Dívida 

(R$ 3,8 bilhões – acréscimo de 11%); e 63,8% são Outras Despesas Correntes (R$ 40,5 

bilhões), que apresentaram queda de cerca de 4% em 2015. (GRACIOSA, 2016, p. 6353–

6354) 

As Despesas de Capital compreendem 65,4% de Investimentos (R$ 6,6 bilhões), com 

crescimento real de 6,15% em relação a 2014; e 34,2% de Amortização da Dívida (R$ 3,4 

bilhões), que apresentou redução real de 18,9% em relação a 2014. 

(GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) 

O relatório aponta que não estão computadas nas Despesas com Pessoal demonstradas pelo 

governo as despesas de pessoal das Organizações Sociais de Saúde (OSS). Sendo o valor total 

com contratos com as OSS R$ 2,1 bilhões, este valor foi considerado pelo TCE/RJ para a 
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despesa total com pessoal e, mesmo assim, não foi ultrapassado o limite definido pela LRF.  

(GRACIOSA, 2016, p. 6353–6354) 

O RACG 2016 consolida as despesas liquidadas em R$ 56,4 bilhões (redução de 0,7% em 

2016), compostos de 92% de Despesas Correntes (R$ 51,9 bilhões – redução de 9% em 2016) 

e 8% de Despesas de Capital (R$ 4,5 bilhões – redução de 59,3% em 2016). (WILLEMAN, 

2017, p. 90–94) 

As Despesas Correntes compreendem 38,3% de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 

(R$ 19,9 bilhões), que apresentaram queda real de 5,4% em 2016; 5,2% em Juros e Encargos 

da Dívida (R$ 3,2 bilhões), que apresentaram redução de 35,4% em 2016 devido à queda nas 

despesas com Refinanciamento da Dívida Interna (queda real de 76,1% em 2016); e 56,3% no 

subgrupo Outras Despesas Correntes (R$ 29,2 bilhões), que reduziu 7,9% em 2016 com 

destaque para a função Saúde que sofreu redução real de 18%. (WILLEMAN, 2017, p. 90–

94) 

As Despesas de Capital são compostas 55,3% de Investimentos (R$ 2,5 bilhões), com 

redução real de 65,5% em 2016; e Amortização da Dívida (R$ 1,9 bilhões), reduzida em 

47,7% em relação a 2015 causada pela redução real em 76,5% da despesa na função 

Transporte. (WILLEMAN, 2017, p. 90–94) 

O relatório aponta a extrapolação do limite de Despesas com Pessoal do Poder Executivo 

no 3º quadrimestre. A despesa atingiu 61,7% da RCL, quando o limite previsto na LRF é de 

49% da RCL. Segundo a lei, o governo ficaria obrigado a reduzir o percentual nos dois 

quadrimestres seguintes, sendo, pelo menos, um terço no primeiro (art. 23). Como o 

crescimento real do PIB nacional foi inferior a 1% nos últimos quatro trimestres (dados do 

IBGE), tornar-se-ia aplicável o art. 66, que duplica os prazos de readequação. Nesta situação, 

o pleno cumprimento da LRF seria verificado quando do exame das contas de gestão de 2018. 

No entanto, a aprovação da Lei Estadual nº 7.483/16 suspendeu os efeitos da LRF quanto à 

recondução a limites legais extrapolados. (WILLEMAN, 2017, p. 90–94) 

A análise do crescimento da Despesa com Pessoal revelou que o fato foi devido à redução 

em 68,5% das deduções da despesa bruta com pessoal, notadamente no que se refere aos 

pagamentos de inativos e pensionistas com recursos oriundos do sistema previdenciário 

oficial. A redução tem origem na queda de arrecadação verificada no plano financeiro do 

RIOPREVIDÊNCIA, cuja capitalização é composta por recursos de R&PE do petróleo (que 

reduziram 40,7% em 2016) e que no ano de 2015 recebeu aporte extraordinário (Receitas 
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Diversas do RIOPREVIDÊNCIA) de R$ 6,6 bilhões do saque efetuado em depósitos 

judiciais, que não se reproduziu em 2016. (WILLEMAN, 2017, p. 90–94) 

 

 


