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RESUMO 

 

Com o advento do Plano Real, que procedeu à estabilização da moeda em 

meados da década de noventa, ficou patente a gravidade da situação fiscal das unidades 

subnacionais. De um lado figuravam as dificuldades na condução da gestão financeira 

por meio da ausência do processo inflacionário que anteriormente possibilitava a 

indexação das receitas tributárias enquanto as despesas correntes tinham a sua 

liquidação e pagamento postergados. Por outro lado, a dívida consolidada, 

majoritariamente mobiliária, disparava em função da política monetária restritiva. Esta 

situação financeira precária tornou urgente a realização do ajuste fiscal dos estados que 

teve como condutor a União que instituiu medidas primordiais para atingir este fim, 

destacando-se três leis federais: a Lei de Renegociação das Dívidas Estaduais, a Lei de 

Responsabilidade Previdenciária e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

O trabalho em tela estuda a condução das contas públicas do Estado do Rio 

de Janeiro no período de 2000 a 2007, objetivando verificar a existência de esforços de 

ajuste fiscal e em que medida estes esforços trouxeram resultados satisfatórios, 

demonstrando a eficácia do arcabouço legal instituído pela União.  

 

Conclui-se neste trabalho que, no período de 2000 a 2006, não ocorreu 

avanço significativo em direção da melhoria das contas públicas estaduais e que os 

superávits primários alcançados no período foram impulsionados pelo aumento de 

receitas de caráter instável, extraordinário e finito. Destacou-se quanto aos riscos 

inerentes à excessiva e crescente dependência que as finanças estaduais apresentam, 

relativamente às receitas supracitadas, tendo em vista que estas têm sido utilizadas para 

pagamento de despesas públicas correntes de caráter continuado. O presente trabalho 

conclui também que, a partir do ano de 2007, foi dado o pontapé inicial para o alcance 

do ajuste fiscal, tendo em vista a mudança de patamar do superávit primário, com ênfase 

na redução das despesas primárias e não no aumento das receitas extraordinárias. 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

With the introduction of Plano Real and the subsequent currency stability 

in the mid 90’s, the seriousness of the fiscal situation of the sub-national unities became 

evident. On one side, there were difficulties in conducting the financial management 

through the absence of an inflationary process, which had previously enabled the 

indexation of the tax revenues, whereas the settlement and payment of current expenses 

were postponed. On the other side, the consolidated debt, mostly concerning bonds, was 

increasing due to restrictive monetary policy. This uncertain financial situation urged 

the accomplishment of the States fiscal adjustment, lead by the Federal Government, 

which established ultimate measures to attain this purpose, three acts can be 

highlighted: The Union States Debts Renegotiation Act, The Social Security 

Responsability Act and The Fiscal Responsability Act. 

 

The present work studies the management of Rio de Janeiro public state 

accounts from 2000 to 2007, aiming at verifying the existence of fiscal adjustment 

efforts and how these efforts have brought adequate results, evidencing the effectiveness 

of these three acts established by the Federal Government. . 

 

Pursuant to this work, it can be concluded that, within the period of 2000 -

2006, there was no significant progress towards the improvement of public state 

accounts, and the primary budget surplus attained in the period was stimulated by the 

increase of unstable, extraordinary and limited incomes. The inherent risks to the 

excessive and rising dependency of the state finances to the above mentioned incomes 

were highlighted in view of the fact that theses incomes have been used for the payment 

of continuous public current expenses. The present work also concludes that, as of 

2007, the kick-off to obtain a fiscal adjustment was given, taking into account the 

change in the primary budget surplus level, stressing the reduction of primary budget 

expenses and not the increase in extraordinary incomes.  
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CAPÍTULO 1 - O PROBLEMA E A METODOLOGIA 

 

1.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A articulação entre os entes federativos no país se deu ao longo dos anos 

por meio de processos de descentralização e centralização. A natureza das relações 

intergovernamentais refletia o choque de interesses entre a autonomia dos entes 

subnacionais e a soberania da União, conflito natural em Estados Federados, mas 

reforçado, no caso brasileiro, pela fragilidade das instituições. Recorrentemente a 

prática contradizia as normas estabelecidas, que buscavam conferir tratamento similar a 

entes federativos extremamente desiguais em termos políticos e econômicos. As 

particularidades do Estado brasileiro levaram a que esses conflitos se intensificassem no 

processo de endividamento das unidades subnacionais. 

 

A partir de 1964, com as reformas implementadas pelo Programa de Ação 

Econômica do Governo (PAEG), foram redesenhadas as condições de financiamento 

das entidades subnacionais. Os Estados perderam autonomia tributária e tornaram-se 

mais dependentes do Governo Central no tocante à definição de seus gastos públicos. 

 

A perda de poder fiscal dos estados, tendo em vista a centralização 

tributária e financeira no âmbito da União, foi compensada pela busca de outras formas 

de financiamentos. O valor das despesas públicas estaduais passou a depender não só 

das receitas tributárias, mas, primordialmente, do endividamento externo e do acesso 

aos recursos financeiros procedentes dos órgãos e bancos federais, bem como dos 

próprios bancos estaduais. Resumindo, o endividamento foi a solução dos Estados para 

superar a restrição fiscal imposta pelo redesenho do sistema tributário promovido pelo 

Governo Federal em 1964. 

 

Os desequilíbrios fiscais e o aumento do endividamento dos estados 

tornaram-se mais intensos após o Plano Real instituído em 01/07/94. Com o fim da 

inflação, revelou-se a péssima situação das contas públicas tanto da União como dos 

entes subnacionais. A queda da inflação expôs as dificuldades dos governos estaduais 

em ajustar as suas contas, cujos déficits, até então, vinham sendo gerenciados por meio 

de ganhos propiciados pelo processo inflacionário, como os referentes às receitas de 
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aplicações financeiras e à corrosão da despesa pública, em termos reais, resultante do 

atraso de pagamentos das despesas correntes.   

 

A indexação das receitas tributárias e a fixação das despesas na lei 

orçamentária vinha sendo o mecanismo de gestão orçamentária e financeira utilizado 

durante o processo inflacionário brasileiro. O referido artifício, conhecido no Brasil 

como administração dos recursos na “boca do caixa”, possibilitou o equilíbrio das 

contas públicas, camuflando a crise fiscal em que se encontravam os entes subnacionais 

(REZENDE, 2001).  

 

Com a maior exposição da crise fiscal em virtude da estabilização 

monetária, os déficits públicos tornaram-se mais transparentes revelando a urgência de 

um ajuste fiscal. O entendimento da equipe econômica do Governo de Fernando 

Henrique Cardoso era de que para o sucesso da estabilização seria necessário o ajuste 

das contas públicas, pois o elevado déficit público seria um dos grandes 

desestabilizadores da economia.  

 

Numa estrutura federativa como a brasileira, o controle efetivo do déficit 

público tanto estadual quanto municipal escapava da esfera federal. Sendo assim, por 

mais que a União se empenhasse em realizar superávits primários, o ajuste fiscal ficava 

comprometido com a irresponsabilidade fiscal de Estados e Municípios. A crise fiscal 

enfrentada pelos entes subnacionais em meados da década de 90 é um exemplo das 

conseqüências dos gastos públicos excessivos, bem como da falta de controle da União 

sobre os demais entes da federação. 

 

1.2 – O PROBLEMA 

 

A questão do controle do endividamento apresenta-se como um tema 

delicado em regimes federativos. O processo de endividamento explicita o limite entre a 

autonomia dos governos subnacionais e a soberania da Federação, e suas contradições. 

Contudo, os mecanismos de controle de endividamento reduzem a amplitude das crises 

financeiras. 
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Ter-Minassiam apud Silva (2000) destaca três modelos básicos de controle 

de endividamento, adotados por estados federados: controle via mercado, controle via 

cooperação e controle via regramento. O autor destaca que a opção por um destes 

modelos de controle deve atentar para aspectos sócio-econômicos e de ordem político-

institucional da federação em questão. Destaca, também, que existem muitas variações e 

diversos países optam por controles que não se limitam a um destes modelos. 

 

No caso do controle via mercado, as federações que adotarem esta forma 

de controle devem ter os mercados livres e abertos, sem regras compulsórias de 

financiamento dos entes subnacionais, não devendo existir a possibilidade de qualquer 

operação de salvamento em caso de inadimplemento. Além disso, os credores devem 

dispor de informações sobre o estoque de dívida, assim como sobre a situação financeira 

dos entes federativos. Segundo este modelo, a melhor forma de controlar o 

endividamento das unidades subnacionais seria por intermédio das forças de mercado.  

 

Este modelo tem sido evitado pelas Federações pelo fato de que a opção 

em deixar quebrar uma unidade subnacional de grande envergadura traria um efeito 

desastroso à Federação, tendo em vista as implicações sistêmicas. 

 

No modelo de controle via cooperação o endividamento dos governos 

subnacionais é objeto de negociação permanente entre estes e a União. O modelo 

cooperativo significa que os governos subnacionais trabalham em conjunto com o 

governo central no sentido de estabelecer metas fiscais que atendam os interesses 

macroeconômicos da Federação. Este modelo adapta-se de forma mais eficaz às 

federações que possuem instituições mais amadurecidas politicamente. 

 

O terceiro modelo controla o endividamento subnacional com base em 

regras determinadas na Constituição ou por intermédio de legislação infraconstitucional. 

Diversas Federações adotam esse modelo, visto que o mesmo permite selecionar as 

regras que forem mais apropriadas à federação em questão. 

 

O controle do endividamento no Brasil, desde 1964, quando os governos 

estaduais iniciaram a contratação de crédito de forma mais exacerbada, sempre foi 

realizado por meio de regras. Contudo a partir de 1997, houve uma intensificação desse 
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modelo, visto que o Governo Federal idealizou e implementou o seguinte arcabouço 

legal: a renegociação das dívidas dos estados  (Lei nº 9.496/97), a Lei de 

Responsabilidade Previdenciária (Lei 9.717/98) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

complementar nº 101/00). Com essas ações inicia-se uma política para promoção do 

ajuste em todas as esferas de governo sob a condução e monitoramento da União.  

 

Resta-nos a questão de saber a respeito da eficácia dessa legislação. Silva 

(1999) destaca que a eficácia das normas jurídicas consiste na capacidade de atingir os 

objetivos nela traduzidos, que vêm a ser, em última análise, realizar os ditames jurídicos 

objetivados pelo legislador.  

 

Face aos argumentos aqui apresentados, formulei o problema deste estudo: 

Até que ponto este arcabouço legal criado pelo Governo Fernando Henrique Cardoso foi 

eficaz no sentido de equacionar a situação fiscal e financeira do Estado do Rio de 

Janeiro? 

 

Este estudo tem como objetivo analisar a gestão fiscal no Estado do Rio de 

Janeiro no período compreendido entre 2000 e 2007. A análise trata dos resultados 

alcançados pelos governos compreendidos no período frente à condução da gestão das 

contas públicas e à promoção ou não do ajuste fiscal, demonstrando a eficácia da 

legislação de responsabilidade fiscal e previdenciária criada pelo Governo Federal. 

Assim, o trabalho em tela pretende identificar as medidas que têm sido tomadas pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro para corrigir seus desequilíbrios orçamentários e 

em que medida essas têm sido suficientes ou insuficientes. 

 

Com este propósito este estudo busca: 

 

1) analisar a evolução do endividamento público no Estado do Rio de 

Janeiro; 

 

2) analisar a dívida pública fundada à luz da Lei de Responsabilidade 

fiscal, do acordo de refinanciamento de dívidas financeiras firmado 

coma União em 1999 e da criação do RIOPREVIDÊNCIA; 
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3) identificar e analisar os principais objetivos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e da Lei de Responsabilidade Previdenciária, à 

luz dos compromissos assumidos com a gestão de uma política 

responsável, bem como das exigências impostas aos governos 

subnacionais para seu cumprimento; 

 

4) analisar os principais indicadores fiscais do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
1.3 – DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 
 

Este estudo aborda a gestão das contas públicas no Estado do Rio de 

Janeiro no período de 2000 e 2007. Trata-se do período posterior à renegociação da 

dívida fluminense (22/10/99) com base na Lei Federal nº 9.496/97, à Lei de 

Responsabilidade Previdenciária (Lei Federal nº 9.717/98) e à Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Federal nº 101/00). A análise trata dos resultados alcançados pelos governos 

compreendidos no período frente à condução da gestão das contas públicas e à 

promoção ou não do ajuste fiscal, demonstrando a eficácia das supracitadas normas 

criadas pela União. Assim, o trabalho em tela pretende identificar as medidas que têm 

sido tomadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para corrigir seus 

desequilíbrios orçamentários e em que medida essas têm sido suficientes ou 

insuficientes, não se constituindo como objeto de análise, a eficiência na aplicação dos 

recursos públicos. 

 

Para isto, o presente trabalho limitou-se a analisar no referido período as 

contas públicas e o desempenho financeiro do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 

utilização dos principais indicadores fiscais: resultado primário, resultado da execução 

orçamentária, dívida fundada ou consolidada, dívida consolidada líquida sobre receita 

corrente líquida, despesa corrente sobre receita corrente líquida, despesa com pessoal 

sobre receita corrente líquida e resultado previdenciário (diferença entre as receitas de 

contribuições e as despesas previdenciárias). 
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Como contraponto, o presente estudo preocupou-se em apresentar a 

situação fiscal do Estado Rio de Janeiro no período anterior ao advento do arcabouço 

legal criado pelo Governo Federal entre 1997 e 2000, abrangendo o período de 1994 a 

1999. 

 

1.4 – RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A legislação referente à responsabilidade fiscal e previdenciária e à 

renegociação das dívidas das unidades subnacionais vieram estabelecer métodos e 

práticas voltados para o equilíbrio e a transparência fiscal. 

 

Quando analisamos o caso do Estado do Rio de Janeiro percebe-se que 

houve um ajuste fiscal a partir de 2000, à exceção de 2002, com a obtenção de 

resultados primários positivos1 (gráfico 01). 

 

Gráfico 1 – Resultado primário ( Em milhões de 31/12/07) 

 

 

Contudo, vale destacar que os ajustes fiscais que estimulam o crescimento 

econômico são aqueles baseados, essencialmente, no corte de despesas correntes e que 

sejam grandes o suficiente para diminuir a relação dívida/PIB, ao invés daqueles 

fundamentados nos aumentos de receita e corte dos investimentos. 

 
                                                 
1 Valores atualizados pelo IGP-DI médio. 
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Nesse contexto, a realização deste estudo propõe-se a analisar a condução 

das contas públicas do Estado do Estado do Rio de Janeiro no período de 2000 a 2007, 

objetivando verificar a existência de esforços de ajuste fiscal e em que medida estes 

esforços trouxeram resultados satisfatórios demonstrando a eficácia desse arcabouço 

legal criado pela União, possibilitando estabelecer um nexo entre o que se pretende com 

este arcabouço legal e os resultados obtidos depois de decorridos dois mandatos de 

adequação às regras estabelecidas. 

 

O conhecimento desses resultados contribuirá para avaliar o efeito dessa 

legislação e gerará informações que possibilitarão maior eficiência na elaboração de 

novas regulamentações referentes às contas públicas. 

 

1.5 – METODOLOGIA 

 

1.5.1 – CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para a classificação da pesquisa, foi adotada a taxonomia proposta por 

VERGARA (2006). Neste item serão abordados os elementos que orientaram este 

estudo. 

 

A pesquisa quanto aos fins foi exploratória, descritiva e aplicada. A 

natureza do problema de pesquisa deste trabalho ainda é pouco explorada, ou até quase 

inexplorada, apesar da Lei Complementar nº 101/00, da Lei nº 9.717/98 e da Lei 

9.496/97 estarem em vigor há 8, 10 e 11 anos, respectivamente, neste período, as raras 

publicações lançadas no mercado a respeito dessa legislação referem-se a comentários 

sobre o seu conteúdo, sem, todavia, tratar com profundidade os efeitos das três leis em 

conjunto na gestão pública em comparação com o que era até então praticado. 

 

Foi também descritiva porque o presente estudo expõe características do 

Estado do Rio de Janeiro, por meio de indicadores e índices, no tocante a resultados 

fiscais e financeiros. 
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Trata-se também de uma pesquisa aplicada, que tem como característica 

básica o interesse por sua aplicação, utilização e conseqüências práticas dos 

conhecimentos, em especial o uso do conhecimento dos resultados do estudo para 

geração de informações que possibilitarão maior eficiência na elaboração de novas 

regulamentações referentes às contas públicas. 

 

Quanto aos meios, a pesquisa foi documental, bibliográfica e um estudo de 

caso. O presente estudo está estruturado no levantamento bibliográfico e documental e 

em um estudo de caso no Estado do Rio de Janeiro, especialmente na Secretaria da 

Fazenda, onde está localizado o setor contábil, a Contadoria Geral do Estado, setor 

encarregado de preparar os relatórios da gestão fiscal no âmbito do Estado, no Tribunal 

de Contas do Estado (TCE), órgão encarregado da fiscalização dos atos de gestão 

estadual como um todo e da consolidação de algumas informações da gestão fiscal para 

divulgação, inclusive pela Internet, assim como no RIOPREVIDÊNCIA, autarquia 

estadual responsável pelo custeio e administração do passivo previdenciário. 

 

A pesquisa documental, que se vale de materiais que ainda não receberam 

tratamento analítico, tais como documentos oficiais, foi realizada com base em termos 

de contrato e acordo, relatórios de análise das contas de governo, relatórios contábeis 

periódicos e balanços constantes dos arquivos dos órgãos estaduais encarregados da 

execução dos trabalhos contábeis, do controle da gestão e da fiscalização dos atos 

governamentais, os quais são responsáveis pelas várias etapas do ciclo da gestão estatal. 

 

A pesquisa bibliográfica, que é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, para a presente dissertação foi realizada com base em livros, periódicos, leis, 

regulamentos, pesquisas e na rede eletrônica, assim como foram analisados dados 

fornecidos pelas fundações IBGE e FGV. 

 

Deste modo, o presente trabalho enquadra-se como um estudo de caso que, 

segundo GIL (1999), é o delineamento caracterizado pelo estudo profundo de um ou de 

poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. YIN 

(2001) afirma ser esta uma estratégia de pesquisa utilizada, dentre outras situações, em 

administração pública. 
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1.5.2 – SELEÇÃO DO OBJETO 

 

O objeto escolhido foi o Estado do Rio de Janeiro tendo em vista dois 

critérios. O primeiro diz respeito à acessibilidade para a coleta de dados, informações e 

documentos na Secretaria da Fazenda e na Contadoria Geral do Estado, órgãos 

integrantes da estrutura do Poder Executivo Estadual, no Tribunal de Contas do Estado 

e no RIOPREVIDÊNCIA. 

 

O segundo refere-se à relevância do Estado do Rio de Janeiro face à 

federação brasileira. Este se encontra no ranking das economias regionais, em relação 

ao PIB total e ao PIB per capita (2005)2, respectivamente, em segunda e terceira 

posições. Além disso, a renegociação da dívida fluminense sob a égide da Lei nº 

9.496/97, em termos relativos, representou 18,5% do total renegociado pelos estados 

federados, perdendo apenas para a renegociação de São Paulo que representou 50,2% do 

total3.  

 

1.5.3 – COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados a partir de pesquisa documental nos arquivos do 

Tribunal de Contas, da Contadoria Geral do Estado, órgão pertencente à Secretaria de 

Fazenda, e no RIOPREVIDÊNCIA. 

 

No Tribunal de Contas foram extraídos dados dos relatórios anuais 

referentes à apreciação das contas de gestão, contemplando os três Poderes, bem como 

informações dos instrumentos jurídicos referentes à renegociação da dívida fluminense 

com base na Lei Federal nº 9.496/97. 

 

Na Contadoria Geral do Estado foram extraídos dados e informações dos 

demonstrativos contábeis, dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF e dos Relatórios 

Resumidos de Execução Orçamentária – RREO, os dois últimos exigidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

                                                 
2 Fonte: IBGE. 
3 Fonte: STN. 
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No RIOPREVIDÊNCIA foram coletados dados constantes dos 

demonstrativos contábeis referentes às receitas e despesas previdenciárias. 

 

Foram consultados: a legislação, livros, artigos científicos, relatórios 

técnicos e os sites da Secretaria do Tesouro Nacional, Senado Federal, Banco Central e 

do Ministério da Previdência e Assistência Social. 

 

1.5.4 – TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Boa parte dos dados trabalhados neste estudo é de fonte secundária. Desta 

forma, foi necessária a realização de alguns ajustes com o objetivo de que estes dados 

melhor representassem as associações realizadas. 

 

A maioria das séries de dados foi ajustada a valores constantes por meio da 

variação acumulada do IGP-DI, assim como foram realizadas algumas inclusões e 

exclusões nas séries referentes a rubricas contábeis, tendo em vista mudanças no critério 

de contabilização no período, permitindo a comparação das variáveis no tempo. 

 

1.5.5 – LIMITAÇÃO DO MÉTODO 

 

A limitação da abrangência da pesquisa ao Estado do Rio de Janeiro, 

deixando à parte outros entes da federação não permitirá a generalização das conclusões 

extraídas do estudo. 

 

Os dados neste estudo, basicamente de caráter contábil, podem apresentar 

distorções, uma vez que os mesmos foram obtidos por meio de demonstrativos 

contábeis, os quais possuem alto grau de codificação e padronização. Pode ocorrer a não 

observância por parte dos entes federativos das regras de classificação, registrando, por 

exemplo, determinadas despesas em rubricas ou fontes equivocadas.  
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 - A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF 

 

2.1.1 – AS LEGISLAÇÕES FISCAIS ESTRANGEIRAS E A LRF 

 

Conforme Nascimento (2002), a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 

04/05/00, incorpora princípios e regramentos cuja validade tem sido demonstrada na 

prática em diversos países e que objetivaram a correção de problemas similares aos que 

afetam o setor público brasileiro (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 

Assim, a LRF, sofreu influências dos seguintes modelos: 

 

a) Europeu; 

b) Do Fundo Monetário Internacional – FMI; 

c) Norte-americano; e 

d) Neozelandês. 

 

Destaca ainda o autor que estes modelos, embora tomados como referência 

para a elaboração da variante brasileira da LRF, não foram os únicos parâmetros 

utilizados, tendo em vista que não existe um manual ideal de finanças públicas que 

possa ser utilizado indiferentemente por qualquer país. 

 

Do modelo da União Européia, podemos considerar o Tratado de 

Maastricht, no qual em 1992, foram estabelecidas para os países signatários as seguintes 

regras e princípios: 

 

a) definição de critérios objetivos para verificação da 

sustentabilidade financeira de cada país, similar a uma 

confederação; 

 

b) os países signatários conduzem suas políticas com relativa 

independência, convergindo para critérios acordados, bem 

como devem evitar déficits excessivos; 
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c) comissão Especial monitora os países membros no tocante ao 

orçamento e ao estoque da dívida para identificar desvios, em 

caso de não cumprimento das metas ocorrerão punições; e 

 

d) pacto de estabilidade e crescimento de 1997 - cada país 

membro é responsável por sua política orçamentária, 

subordinadas às disposições do Tratado.  

 

Do FMI recebemos todo o instrumental teórico sobre a experiência 

acumulada no acompanhamento de reformas fiscais executadas em diversos países, 

destacando que o Código de Boas Práticas para a Transparência Fiscal em muito 

contribuiu na elaboração do anteprojeto da LRF. Este código relaciona diversos pontos 

a serem observados pelos países que desejam implementar em suas legislações a 

denominada “salutar condução” da gestão pública, do qual destacamos os seguintes:  

 

a) no setor público, as funções de política e de gestão devem ser bem 

definidas e divulgadas ao cidadão, informando sobre as atividades 

fiscais passadas, presentes e programadas; 

 

b) as peças orçamentárias devem especificar objetivos da política 

fiscal, estrutura macroeconômica, políticas orçamentárias e riscos 

fiscais; 

 

c) informações orçamentárias devem facilitar a análise das contas 

públicas que devem ser apresentadas periodicamente ao Legislativo 

e ao cidadão; e 

 

d) toda a despesa pública deve apoiar-se em autorização legal.  

 

Do modelo norte–americano, o Budget Enforcement Act (BEA), 

promulgado em 1990, representa um esforço do governo dos EUA no sentido de 

disciplinar as ações públicas futuras que estejam ao abrigo do orçamento federal (cada 

unidade da federação tem suas regras). A consecução desse objetivo opera-se a partir 

dos seguintes mecanismos: 
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a) contempla apenas o Governo Federal - cada unidade da federação 

tem suas regras. Congresso fixa metas de superávit e mecanismos 

de controle de gastos; 

 

b) sequestration - limitação de empenho para garantir limites e metas 

orçamentárias; e 

 

c) pay as you go - compensação orçamentária: qualquer ato que 

provoque aumento de despesas deve ser compensado através da 

redução em outras despesas ou aumento de receitas. 

 

Da experiência neozelandesa que implantou desde os anos 80 uma extensa 

e profunda reforma dos sistemas contábeis e gerenciais públicos. Destaque-se que a 

Fiscal Responsability Act, promulgada em 1994, referência para nossa LRF, introduziu 

as seguintes regras: 

 

a) o Legislativo fixa princípios e exige forte transparência do 

Executivo, que tem a liberdade para orçar e gastar; 

 

b) princípios de gestão fiscal responsável: reduzir o endividamento 

público a níveis prudentes; 

 

c) atingir e manter níveis de patrimônio líquido do Estado que o 

protejam contra fatores imprevistos; e 

 

d) gerenciar prudentemente riscos fiscais do setor público. 

 

Destaque-se que a Fiscal Responsability Act se diferencia dos programas 

anteriores em razão de que não prevê metas fiscais, admitindo afastamentos 

temporários, desde que com previsão de meios para retorno (NASCIMENTO, 2002). 
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2.1.2 – ASPECTOS RELEVANTES DA LRF 

 

A LRF objetiva ampliar ao máximo o seu campo de atuação, atingindo a 

União, Estados, Municípios e Distrito Federal. A referida lei estende suas regras aos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e, ainda, ao Ministério Público e Tribunal de 

Contas, bem como às respectivas autarquias, fundações, fundos e empresas estatais 

dependentes4. 

 

A supracitada norma vem a regulamentar alguns dispositivos 

constitucionais, em especial, atendendo à regra do artigo 163 da Constituição5 que trata 

de temas referentes às finanças públicas como dívida pública, concessão de garantias 

etc. (Anexo 1). 

 

A LRF atende também ao artigo 169 da Constituição Federal, que ordena o 

estabelecimento de limites para as despesas com pessoal ativo e inativo dos entes 

federativos por meio de Lei Complementar, revogando a Lei Camata II6 (artigo 75 da 

LRF). 

Além disso, a LRF regulamenta ainda o artigo 165 da Constituição da 

República, mais precisamente, o inciso II do parágrafo 9º. De acordo com este 

dispositivo, “Cabe à Lei Complementar estabelecer normas de gestão financeira e 

patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição 

e funcionamento de Fundos”. 

 

Finalmente, a partir do seu artigo 68, a norma em tela vem a atender ao 

preceituado no artigo 250 da Constituição, que permite à União, com o objetivo de 

assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo Regime Geral de 

Previdência Social - RGPS, em adição aos recursos de sua arrecadação, constituir fundo 

integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei, que disporá 

sobre a natureza e administração desse fundo. 

 

                                                 
4Empresa estatal dependente é a sociedade de economia mista ou empresa pública que receba do ente 
federativo controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em 
geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária 
(art. 2º, inc. III da LRF). 
5 Constituição da República Brasileira de 05/10/1988. 
6 Lei Complementar Federal nº 96, de 31/05/99. 
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Cabe destacar que a LRF, não revoga a Lei nº 4.320/647. As finalidades 

das duas normas são diversas: enquanto a Lei nº 4320/64 estabelece as normas gerais 

para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços públicos, a LRF estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a gestão fiscal, amparadas em quatro pilares 

apontados em seu art. 1º, ou seja, o planejamento, o controle, a transparência e a 

responsabilidade, nos quais se insere o princípio do equilíbrio das contas públicas. 

 

Mota (2004) destaca que a LRF não se trata de uma norma de direito 

financeiro, ou seja, que venha a suceder a Lei nº 4.320/64, mas sim, de uma norma de 

hierarquia superior que estabelece condições, critérios, restrições e limites para a gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial dos entes públicos, objetivando, principalmente, 

evitar déficits e diminuir o endividamento do setor público. Destaca ainda o autor que a 

Lei nº 4.320/64, via de regra, estabelece procedimentos de ordem orçamentária, 

financeira e patrimonial e, principalmente, contábil, enquanto que a LRF se preocupa 

com a gestão das finanças públicas, implantando mecanismos de controle e 

transparência dos gastos públicos. 

 

Nesta mesma linha, segundo Nascimento (2002), a LRF atribui à 

contabilidade pública novas funções no controle orçamentário e financeiro, garantindo-

lhe um caráter mais gerencial. Com a LRF, as informações contábeis passaram a 

interessar não apenas à administração pública e aos seus gestores. Com o advento da 

referida lei, a sociedade passa a tornar-se participante do processo de acompanhamento 

e fiscalização das contas públicas, mediante os instrumentos que a LRF incorpora para 

esta finalidade. 

 

Destaque-se que a LRF introduziu algumas alterações na Lei nº 4.320/64, 

quais sejam: 

a) conceito de dívida fundada ou consolidada; 

b) conceito de empresa estatal dependente; 

c) conceito de operações de crédito; e 

d) tratamento dado aos restos a pagar. 

 

                                                 
7 Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64. 
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Conforme já mencionado, a LRF estabeleceu regras voltadas para a 

responsabilidade na gestão de receitas, despesas, dívidas, patrimônio público etc. Esta 

norma foi introduzida como um instrumento para conter os déficits públicos e o 

endividamento crescente das unidades da federação. Todavia, a referida lei não se 

restringe apenas a impor limites ao gasto e ao endividamento, mas também contempla o 

orçamento como um todo ao estabelecer diretrizes para sua elaboração, execução e 

avaliação, o que a torna o instrumento de controle fiscal mais abrangente já instituído no 

país. 

  

No que concerne ao processo de elaboração do orçamento, a base da LRF 

está nas leis orçamentárias já vigentes: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

do Orçamento Anual (LOA). Aquela norma impôs aos entes federativos a 

obrigatoriedade de se incluir na LDO um Anexo de Metas Fiscais, o qual deve conter as 

previsões de receitas e despesas, bem como os resultados nominal, primário e o 

montante da dívida pública para o exercício a que se refere a LDO e os dois anos 

subseqüentes, e um Anexo de Riscos Fiscais, que deve analisar e avaliar os possíveis 

fatos que irão impactar nos resultados fiscais estabelecidos para o exercício 

(GIUBERTI, 2004). 

 

 A LRF estabelece também que a LOA deva apresentar um demonstrativo de 

compatibilidade do orçamento com as metas previstas no Anexo de Metas Fiscais da 

LDO; a previsão da reserva de contingência, em percentual da receita corrente líquida 

(RCL), destinada ao pagamento de restos a pagar, passivos contingentes e outros 

imprevistos fiscais; e as despesas relativas à dívida pública mobiliária e contratual, bem 

como as respectivas receitas, com exceção do refinanciamento da dívida que deve ser 

demonstrado de forma separada. Destaque-se que essas exigências proporcionam uma 

maior transparência no processo de elaboração do orçamento e visam a garantir a 

consistência entre objetivos e execução. 

 

No tocante aos gastos públicos, a LRF estabeleceu limites rígidos para o 

gasto com pessoal e endividamento público, bem como introduziu mecanismos para a 

correção de eventuais desvios. Em caso de arrecadação de receitas menor do que o 
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previsto, o ente fica impossibilitado de emitir empenhos8 de modo a garantir o 

cumprimento das metas fiscais, exceto se as despesas forem de caráter obrigatório, 

constitucionais ou legais, ou se forem ressalvadas na LDO, ou ainda, se a emissão do 

empenho estiver ligada ao serviço da dívida pública (GIUBERTI, 2004). 

 

Instituiu também a LRF a designada “Regra de Ouro”, na qual os entes 

públicos ficam impedidos de contratar operações de crédito para fazer face a despesas 

correntes, ou seja, o montante de operações de crédito em cada exercício fica limitado 

ao montante da despesa de capital.  

 

Com a finalidade de impedir condutas oportunistas por parte dos 

governantes em anos eleitorais, particularmente em caso de reeleições, foram instituídos 

mecanismos de controle das finanças públicas específicos para estes períodos. 

 

Vale lembrar que novas despesas de caráter permanente (prazo superior a 

dois anos) só podem ser criadas pelos entes públicos com a contrapartida de uma fonte 

de receita ou a redução de outra despesa, bem como os limites impostos pela LRF 

devem ser observados durante toda a execução do orçamento. 

 

Vale lembrar também que os princípios da transparência e publicidade são 

contemplados com a obrigatoriedade da publicação, ao fim de cada bimestre, do 

Relatório Resumido de Execução Orçamentária por todos os Poderes, bem como a 

entrega ao final de cada quadrimestre do Relatório de Gestão Fiscal, contendo os 

demonstrativos do período do exercício, a comparação entre os limites estabelecidos 

pela lei e o alcançado pelo ente, e a indicação das medidas corretivas adotadas caso 

algum limite tenha sido ultrapassado (GIUBERTI, 2004). 

 

Dentre os diversos dispositivos inseridos na LRF, os limites de despesa com 

pessoal e endividamento e a Regra de Ouro são os pontos que mais afetam a despesa 

pública (corrente e capital) e atuam diretamente no sentido de conter déficits públicos e 

acumulação de dívidas. No caso do limite com pessoal, além dos limites globais de 60% 

                                                 
8Segundo o artigo 58 da Lei Federal nº 4.320/64, empenho é o primeiro estágio da execução da despesa 
pública. É ato emanado pelo ordenador de despesa que cria para o Estado obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de condição. 
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da receita corrente líquida para Estados e Municípios e de 50 % para a União - já em 

vigor desde a Lei Complementar nº 969 -, passam a vigorar os limites por poder para 

cada esfera de governo. No caso dos estados, o limite estabelecido com a rubrica 

despesas com pessoal foi distribuído em 49% para o Executivo, 6% para o Judiciário, 

3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas, e 2% para o Ministério Público 

(artigos 19 e 20 da LRF, Anexo 2). 

 

A imposição de limites específicos para despesa com pessoal está ligada ao 

fato deste ser o principal item de despesa corrente e apresentar um histórico elevado por 

um longo período, especialmente no caso dos Estados brasileiros. No período de 1996 a 

2000, os gastos desse item nos Estados se mantiveram na média de 66% de suas receitas 

correntes líquidas. 

 

A tabela 01 a seguir demonstra a evolução deste componente de despesa 

pública em relação à receita corrente líquida, no âmbito dos estados brasileiros, entre 

1996 e 2000. 

 

Tabela 1– Despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida dos estados 
Em bilhões correntes

Ano DP* RCL* DP/RCL
1996 45 68 66%
1997 52 74 70%
1998 56 82 68%
1999 58 88 66%
2000 62 103 60%

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
* Foram consideradas receitas Arrecadadas e despesas liquidadas.  

 

 

                                                 
9Embora a Lei Complementar Federal nº 96 (Lei Camata II), de 31/05/99, estabelecesse os mesmos 
limites para a despesa com pessoal que a LRF, esta última apresenta duas diferenças no que diz respeito a 
este item de despesa. Primeiro, a LRF estabelece limites para cada poder, o que não estava previsto pela 
Lei anterior. Segundo, as primeiras sanções previstas para o ente que não cumpra o limite, como 
suspensão das transferências voluntárias e a proibição de se conceder aumentos salariais ou criar novos 
cargos, são aplicadas quando o nível de gasto atinge 95% do limite estabelecido pela LRF. A Lei 
Complementar nº 96 previa a aplicação dessas sanções apenas no caso do limite ser ultrapassado. Deste 
modo, a LRF pode ser considerada uma lei mais rígida que a anterior, e, portanto, com um efeito distinto 
sobre os entes federativos. 
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A tabela 01 demonstra que houve uma queda na relação DP/RCL entre 

1997 e 2000, apesar do crescimento nominal da despesa com pessoal no período. O 

incremento nas despesas com pessoal foi inferior ao aumento observado nas receitas, o 

que manteve a tendência decrescente na relação DP/RCL. 

 

No tocante ao endividamento, a dívida consolidada ou fundada dos entes 

federativos ficará sujeita a limites globais que foram estabelecidos pelo Senado Federal. 

A Resolução do Senado nº 40/01, de 20/12/01, dispõe sobre os limites globais para o 

montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios; e a Resolução do Senado nº 43/01, de 21/12/01, 

dispõe sobre limites, condições e vedações de operações de crédito, de operações de 

antecipações de receita orçamentária (ARO) e de garantias concedidas.  

 

Em relação ao endividamento das unidades subnacionais, os limites 

estabelecidos pelo Senado para a dívida fundada ou consolidada devem atender aos 

seguintes critérios: a dívida consolidada líquida não deve ultrapassar 2 vezes a receita 

corrente líquida anual, no caso de Estados e Distrito Federal e 1,2 vezes a receita 

corrente líquida anual no caso dos Municípios.  

 

Caso alguma norma estabelecida pela LRF não seja cumprida por um ente 

da Federação, este sofrerá sanções institucionais que vão desde a suspensão das 

transferências voluntárias até a suspensão de obtenção de crédito e contratação de 

operações de crédito, dependendo da norma violada. Do mesmo modo, o gestor deste 

ente poderá ser responsabilizado e sofrer sanções pessoais que vão desde multas e perda 

do cargo podendo chegar à prisão. 

 

 Constata-se, desta maneira, que a LRF buscou englobar todos os aspectos 

das finanças públicas, o que acabou por torná-la uma lei complexa. Espera-se, no 

entanto, que ao cumprir todos os dispositivos da lei, os entes da Federação obtenham 

um ajuste fiscal permanente, o que poderá aumentar da disponibilidade de recursos 

financeiros para o investimento em programas de desenvolvimento social e econômico. 

Entretanto, o seu cumprimento por parte dos entes federativos está fortemente 

relacionado à capacidade do Estado de punir desvios em relação às normas 

estabelecidas (GIUBERTI, 2004). 
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Em suma, a LRF construiu o arcabouço legal para um novo ambiente fiscal 

no setor público brasileiro, baseado nos seguintes princípios: 

 

a) planejamento permanente; 

b) equilíbrio das contas públicas evitando-se déficits excessivos e 

reiterados, assim como dívida pública em nível imprudente e incompatível 

com a receita e o patrimônio públicos; 

c) preservação do patrimônio público deixando uma margem de segurança 

para a absorção de efeitos de eventos inesperados; 

d) adoção de políticas tributárias previsíveis e estáveis; e 

e) transparência na elaboração e divulgação dos documentos orçamentários 

e contábeis, em linguagem simples e objetiva. 

 

2.2 - DÍVIDA E DÉFICIT PÚBLICOS 

 

2.2.1 – RECEITA PÚBLICA 

 

Sob a ótica da doutrina contábil, muito se discutiu sobre a definição de 

receita pública. Alguns autores consideram que qualquer ingresso de recursos 

financeiros no erário público são receitas públicas, incluindo os que possuem caráter 

devolutivo, como depósitos, cauções etc. Desse entendimento surgiu o conceito de 

receita extra-orçamentária. 

 

Sendo assim, segundo esses autores a receita nas entidades públicas ou 

receita pública caracteriza-se por operações de ingresso de recursos financeiros nos 

cofres do Estado que, dependendo da sua origem, podem ser receita orçamentária e 

receita extra-orçamentária. No entanto, a outra parte da doutrina desconsidera estes 

ingressos transitórios da definição de receita pública. 

 

Mota (2004), em primeira análise, conceitua a receita pública como o 

conjunto de ingressos de recursos financeiros vertidos na aquisição de bens e serviços, 

objetivando o financiamento de gastos públicos, tais como os recursos advindos de 

tributos, da prestação de serviços, da alienação de bens, da obtenção de empréstimos e 

outras fontes. Destaca, ainda, que se consideram, também, receita pública quaisquer 



35 
 

recursos financeiros que transitem pelos cofres públicos em conseqüência de leis e 

regulamentos, como os para garantia contratual, para participação em leilão e outros 

que, mesmo que pertencente a terceiros, devam ser movimentados pelas entidades 

públicas tais como depósitos de terceiros, depósitos de diversas origens, consignações, 

etc. 

 

Para o autor, o primeiro grupo se caracteriza por ingressos orçamentários 

no sentido de que devam fazer parte da lei orçamentária para que possam ser 

empregados, enquanto que o segundo grupo se caracteriza por ingressos extra-

orçamentários, pois são obrigações a pagar a terceiros, não integrando a lei 

orçamentária, tampouco financiam gastos públicos. 

 

Afirma também o autor que esses recursos financeiros, que ingressam nos 

cofres do Estado e que não podem ser aplicados pelo mesmo, aumentam as 

disponibilidades financeira dos órgãos públicos, mas em compensação também 

provocam aumento de passivos financeiros, destacando, ainda, que por uma questão de 

atendimento ao princípio contábil da prudência, esses ingressos representam apenas 

obrigações a pagar a terceiros, não podendo ser considerados receita propriamente dita. 

 

Destaque-se que recentes normas expedidas pela Secretaria do Tesouro 

Nacional - STN10 definem receita pública, afastando os ingressos transitórios do 

conceito, como o conjunto dos ingressos financeiros de caráter não-devolutivo 

arrecadados pelo Poder Público, em qualquer esfera federativa, para a alocação e 

cobertura das despesas públicas. 

 

De fato a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 3º (Anexo 3), reportou-se 

à receita orçamentária, vedando a inclusão na lei orçamentária, como receita, de 

ingressos financeiros que não puderem financiar os gastos públicos. 

 

Quaisquer que sejam os termos utilizados ou as formas de definir, a receita 

orçamentária é o montante total em pecúnia recolhido pelo Tesouro, incorporado ao 

                                                 
10Manual de Procedimentos da Receita Pública, 4ª ed., 2007, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF 
nº 02, de 08/08/07.  
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patrimônio do ente público, que serve para custear as despesas derivadas da prestação 

de serviço público e suas necessidades de investimento. 

 

Em resumo, o erário público movimenta recursos financeiros das mais 

diversas origens, que podem ser segregados da seguinte forma: 

 

a) Ingressos Orçamentários ou Receita Orçamentária ou Receita Pública: 

ingressos de recursos financeiros previstos ou não no orçamento e que 

não possuem caráter devolutivo; 

 

b) Ingressos extra-orçamentários: indevidamente chamada de Receita 

Extra-orçamentária são ingressos de recursos financeiros não previstos 

no orçamento pertencentes a terceiros e de caráter temporário que não 

se incorpora definitivamente ao patrimônio público. 

 

Bezerra Filho (2007) aponta que as receitas extra-orçamentárias possuem 

as seguintes características: 

 

a) são recursos financeiros transitórios que são de propriedade de 

terceiros e estão de posse dos entes públicos; 

 

b) sua realização não se vincula à execução orçamentária, nem constitui 

receita do Estado. Os entes públicos são apenas depositários desses 

ingressos financeiros; 

 

c) sua arrecadação não depende de autorização do Poder Legislativo, à 

exceção das operações de antecipação de receita orçamentária (ARO); 

 

d) não podem ser contabilizadas como receita orçamentária, a não ser nos 

casos de reversão de receitas extra-orçamentárias em receitas 

orçamentárias, como no caso de caução recebida de terceiros e 

revertida para o ente público, tendo em vista descumprimento de 

cláusula contratual; e 
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e) não são contabilizadas em contas de resultado, pois se tratam de mero 

fato financeiro de origem permutativa. A contabilização desses 

ingressos envolve apenas contas do ativo e passivo financeiro. 

 

Como exemplo de receitas extra-orçamentárias, podemos destacar o 

recebimento de depósitos para crédito de terceiros como as consignações em folha de 

pagamento, cauções ou garantias para execução de contratos administrativos; assim 

como os recursos provenientes da contratação de empréstimos referentes a operações de 

antecipação de receita – ARO, cuja finalidade é a cobertura momentânea de 

insuficiências de caixa durante o exercício financeiro. 

 

As origens dos ingressos financeiros resultantes da receita orçamentária 

podem causar reflexos ao patrimônio de duas maneiras: aumentando a substância 

patrimonial, com aumento do ativo; ou apenas pela transformação de valores de caráter 

permanente em recursos financeiros. 

 

Segundo Mota (2004), sob este aspecto, a receita orçamentária constitui-se 

de dois grandes grupos: receitas efetivas e receitas não-efetivas ou por mutações.  

 

a) receitas efetivas: são aquelas em que podemos constatar um ingresso 

de recurso financeiro sem a correspondente desincorporação de direitos 

ou incorporação de obrigações, pois quando arrecadadas integram o 

patrimônio público na qualidade de elemento novo, aumentando a 

situação líquida patrimonial. Pode-se afirmar também que são mais 

comuns entre as receitas correntes. Como exemplos podem ser citados 

os tributos, restituições, aluguéis, dividendos, multas, receitas 

proveniente de serviços prestados e transferências; 

 

b) receitas não-efetivas ou por mutações: são aquelas que ocorrem sempre 

por mutação patrimonial, pois são provenientes de permutas 

decorrentes da execução do orçamento da receita. São ingressos que 

não alteram a situação líquida patrimonial do ente público, ocorrendo 

com maior freqüência entre as receitas de capital. Como exemplos 

podem ser citados a troca entre elementos do ativo, como alienação de 
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bens públicos, venda de ações de empresas públicas e sociedades de 

economia mista e recebimentos de empréstimos concedidos, com a 

baixa do ativo permanente, ou a permutação entre elementos do ativo e 

do passivo, como as operações de crédito realizadas com geração de 

obrigações futuras no passivo permanente. 

 

Destaque-se que a receita orçamentária não-efetiva e a receita extra-

orçamentária têm em comum o fato de não produzirem efeitos na situação líquida 

patrimonial dos entes públicos, tendo em vista que se originam de fatos permutativos, 

ocorrendo apenas troca de elementos patrimoniais. Todavia, diferentemente das receitas 

orçamentárias não-efetivas, para as quais existe imposição legal de que as mesmas 

sejam contabilizadas em contas de resultado, as receitas extra-orçamentárias devem ser 

registradas contabilmente somente em contas de ativo e passivo financeiro. 

 

Referindo-se ao assunto fases da receita orçamentária, Mota (2004) 

apresenta os quatro estágios de realização da receita pública por ele defendidos: 

previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. 

 

a) previsão: inicia-se a partir das definições das estimativas da receita e 

termina com a consignação destes valores na lei orçamentária; 

 

b) lançamento: é o ato administrativo emanado pelo Poder Executivo que 

consiste na identificação do devedor, relacionando a espécie, o valor e 

o vencimento do crédito; 

 
c) arrecadação: é o ato pelo qual os contribuintes comparecem perante os 

agentes arrecadadores (repartições fiscais ou rede bancária autorizada) 

e realizam o pagamento dos seus tributos ou outros débitos para com o 

Estado; 

 
d) recolhimento: compreende a entrega, diariamente, do produto da 

arrecadação por parte dos agentes arrecadadores ao Tesouro Estadual, 

representado pelo seu agente financeiro, que no caso da União é o 

Banco do Brasil. 
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A Lei Federal nº 4.320/64 classificou a receita pública orçamentária em 

duas categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital (§ 1º e 2º do artigo 

11, Anexo 4). 

 

De acordo com o Manual de Procedimentos da Receita Pública (2007), as 

receitas correntes são os ingressos de recursos financeiros oriundos das atividades 

operacionais, para aplicação em despesas correspondentes, também em atividades 

operacionais, que não decorre de uma mutação patrimonial, ou seja, são receitas 

efetivas. 

 

De outra forma, podemos afirmar que as receitas correntes são os recursos 

financeiros que de maneira regular ingressam nos cofres públicos para custear, 

primeiramente, as despesas correntes (despesas com pessoal, juros e encargos de dívida 

etc.) e, posteriormente, se ocorrer superávit corrente (receita corrente maior que a 

despesa corrente), as despesas de capital (investimentos, amortização de dívidas e etc.). 

 

De acordo com a Lei 4.320/64 e o supracitado manual, as receitas correntes 

classificam-se em: receitas tributárias, receitas de contribuições, receitas patrimoniais, 

receitas agropecuárias, receitas industriais, receitas de serviços, transferências correntes 

e outras receitas correntes (Anexo 5). 

 

Segundo o Manual de Procedimentos de Receita Pública (2007), as receitas 

de capital, 

 

são os ingressos de recursos financeiros oriundos de atividades 
operacionais ou não operacionais para aplicação em despesas 
operacionais, correntes ou de capital, visando ao alcance dos 
objetivos traçados nos programas e ações de governo. São 
denominados receita de capital porque são derivados da obtenção 
de recursos mediante a constituição de dívidas, amortização de 
empréstimos e financiamentos ou alienação de componentes do 
ativo permanente, constituindo-se em meios para atingir a 
finalidade fundamental do órgão ou entidade, ou mesmo, 
atividades não operacionais visando ao estímulo às atividades 
operacionais do ente. 
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De outro modo, podemos afirmar que as receitas de capital são os 

ingressos de recursos financeiros advindos de permissão da legislação por meio da 

constituição de dívidas, da conversão em dinheiro de bens e direitos (alienação), dos 

recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender, 

em regra, despesas de capital. 

  

De acordo com a lei 4.320/64 e o referido manual, as receitas de capital 

classificam-se em: operações de crédito, alienação de bens, amortização de 

empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital (Anexo 6). 

 

2.2.1.1 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 

 

O principal parâmetro da LRF é a Receita Corrente Líquida – RCL que foi 

introduzida pela Lei Complementar nº 82/95 e revista pela Lei Complementar nº 96/99, 

sendo denominador para a verificação dos limites de pessoal, dívida consolidada 

líquida, operações de ARO, serviços de terceiros, além do total das garantias 

concedidas. 

 

O conceito da RCL é dado pelo inciso IV, art. 2º da LRF (Anexo 2) e 

corresponde ao somatório das receitas correntes de todos órgãos e entidades da 

administração direta e indireta, deduzidas a arrecadação de contribuições com 

segurados, as contribuições patronais, a compensação financeira entre os regimes de 

previdência e as transferências intragovernamentais. 

 

O referido dispositivo faz menção a outras deduções referentes a 

transferências de recursos a outros entes federativos. No caso dos estados, além das 

deduções acima, estes devem descontar das receitas correntes os recursos financeiros 

correntes entregues aos municípios por determinação constitucional. 

 
 

O mesmo dispositivo determina, ainda, que a apuração da RCL deva 

corresponder ao período de um ano, mas não necessariamente coincidente com o ano 

civil (01/01 a 31/12), ou seja, a apuração iniciará a partir do mês de referência, que 

equivale ao próprio mês do cálculo. 
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Conforme já mencionado, antes do advento da LRF, a RCL foi utilizada 

principalmente como parâmetro na verificação das despesas com pessoal, de acordo 

com o texto da Lei Complementar nº 82/95 (Lei Camata I) e ainda nos termos da Lei 

Complementar nº 96/99 (Lei Camata II).  

 

De acordo com os dois últimos dispositivos legais supracitados, assim 

como na LRF, o total das despesas com pessoal não poderia ultrapassar o percentual de 

60% da RCL. A definição de despesa total com pessoal, no caso da Lei Camata I, 

correspondia às despesas totais com pessoal ativo e inativo da administração direta e 

indireta, inclusive fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, pagas 

com receitas correntes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

A Lei Complementar nº 96/99 (Lei Camata II) ampliou o conceito de 

despesas com pessoal, bem como especificou os itens que deveriam compor o montante 

desses gastos (adicionais, gratificações, horas extras, etc.). Além disso, essa norma 

retirava do cômputo das despesas com pessoal os gastos relativos aos programas de 

demissão voluntária (PDV). Houve o cuidado também no sentido de evitar a dupla 

contagem das receitas correntes, o que representa um desvio em relação à real 

participação da despesa com  pessoal nas receitas públicas. 

 

2.2.1.2 – RECEITA LÍQUIDA REAL – RLR 

 

Conforme veremos mais detalhadamente no Capítulo 03 deste trabalho, a 

Lei federal nº 9.496/97 possibilitou a renegociação de boa parte das dívidas dos estados 

e do Distrito Federal. 

 

O refinanciamento se fez para pagamento em 360 meses (30 anos), com 

atualização pelo IGP-DI acrescida de juros de 6% ao ano. Em contrapartida o ente 

federativo se comprometeu com metas de um programa de ajuste fiscal. O principal 

parâmetro a ser avaliado é a relação entre a dívida e a Receita Líquida Real (RLR). 

 

O parágrafo único do art. 2º da supracitada lei define RLR como a receita 

realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se 

estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de 
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alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações recebidas com o fim 

específico de atender despesas de capital e, no caso dos estados, as transferências aos 

municípios por participações constitucionais e legais. 

 

2.2.2 – DESPESA PÚBLICA 

 

A despesa nas entidades públicas caracteriza-se por operações de 

desembolso de recursos financeiros por parte dos cofres públicos que, dependendo da 

sua origem, podem ser despesa orçamentária e despesa extra-orçamentária. 

 

Nesta mesma linha, segundo Angélico (1995), 

 

constitui despesa pública todo pagamento efetuado a qualquer 
título pelos agentes pagadores. Saídas, desembolsos, dispêndios 
ou despesa pública são expressões sinônimas. Classifica-se a 
despesa pública, inicialmente, em dois grupos: despesa 
orçamentária e despesa extra-orçamentária. 

 

 

Já Mota (2004) adverte que seria melhor classificar essas despesas como 

desembolsos orçamentários e desembolsos extra-orçamentários. Os desembolsos 

orçamentários representam a despesa pública, visto que esta somente pode se realizar 

por meio de lei orçamentária, caracterizando desse modo apenas a despesa 

orçamentária. Os outros desembolsos, ou seja, os autorizados por outro instrumento que 

não seja a lei orçamentária, na sua origem, provocam o surgimento de um passivo 

financeiro (foram ingressos extra-orçamentários), que no momento do desembolso 

respectivo é extinto, logo não podem ser chamados de despesa extra-orçamentária, mas 

simplesmente desembolso extra-orçamentário. 

 

Assim, os desembolsos extra-orçamentários seriam apenas devoluções de 

numerários pertencentes a terceiros e que para se efetivarem não precisariam de 

autorização orçamentária. Como exemplo, podemos citar as quitações de retenções, 

consignações; devoluções de cauções em dinheiro e depósitos de terceiros; resgates de 

empréstimos por ARO etc. 
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Outra forma de classificar as despesas orçamentárias é quanto aos reflexos 

que elas causam ao patrimônio público. Segundo Mota (2004), sob esse ângulo as 

despesas orçamentárias podem ser reunidas em dois grupos: 

 

a) Despesas efetivas: são aquelas em que podemos constatar um desembolso de 

recursos financeiros ou assunção de obrigações financeiras sem a 

correspondente incorporação de elementos ativos ou desincorporação de 

elementos passivos, pois quando realizadas diminuem a situação líquida 

patrimonial dos entes públicos. Pode-se afirmar também que são mais comuns 

entre as despesas correntes. Como exemplos podem ser citados as despesas com 

pessoal, encargos sociais, juros e encargos de dívida; e 

 

b) Despesas não-efetivas: são aquelas que ocorrem por mutação patrimonial, ou 

seja, a situação líquida patrimonial do ente público permanece inalterada, pois 

concomitantemente ao aumento do passivo, ocorre um aumento do ativo ou 

diminuição do próprio passivo (mutações ativas), caracterizando uma troca de 

saldos patrimoniais. Como exemplo, temos as despesas com aquisição de 

materiais de consumo, materiais permanentes e despesas com concessão de 

empréstimos a terceiros, etc. 

 

No que tange ao tema estágios da despesa pública, preliminarmente, é 

oportuno ressaltar que na doutrina não há unanimidade. 

 

A Lei nº 4.320/64 elenca o empenho, a liquidação e o pagamento como 

estágios da despesa, a partir do art. 58. Alguns autores incluem, por exemplo, a fixação, 

a licitação, a programação e o suprimento como estágios da despesa pública.  

 

Mota (2004) agrupa os estágios da despesa em duas etapas: Fixação e 

Execução. Na etapa da fixação, os recursos são distribuídos de acordo com as 

prioridades do governo, e na de execução, que compreende os estágios: empenho, 

liquidação e pagamento, processa-se a execução orçamentária e financeira. Segundo o 

autor os referidos estágios têm as seguintes características: 
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a) Fixação: Esta etapa está contida no processo de planejamento, posto que 

é nela que se alocam os recursos públicos aos programas 

governamentais, respeitando as diretrizes e prioridades traçadas pelo 

Estado. Os gastos públicos são programados em função da receita 

prevista. Este procedimento tem respaldo no princípio do equilíbrio 

orçamentário, onde a despesa fixada será igual à receita prevista. 

Somente após determinado o montante das dotações orçamentárias da 

despesa, ou seja, o limite de gastos que cada unidade orçamentária 

poderá efetuar, é que se pode iniciar a fase da execução orçamentária por 

meio dos estágios empenho, liquidação e pagamento. 

 

b) Empenho: É o primeiro estágio da execução da despesa e segundo o 

artigo 58 da Lei nº 4.320/64 é “ato emanado pela autoridade competente 

que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de 

implemento de condição”. O empenho antecede a realização da despesa e 

está restrito ao limite do crédito orçamentário, conforme o artigo 59 da 

lei supracitada, que enuncia: “O empenho da despesa não poderá exceder 

o limite dos créditos concedidos”. 

 

Segundo os § 2º e 3º do artigo 60 da Lei 4.320/64, os empenhos podem 

ser classificados em: 

 

 - Ordinários: É o tipo de empenho utilizado para as despesas de valor 

fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só 

vez; 

 

 - Por Estimativa: É o tipo de empenho utilizado para as despesas cujo 

montante não se pode determinar previamente, tais como: serviços de 

fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e 

lubrificantes, etc; e  

 

- Global: É o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou 

outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por 

exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis. 
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O empenho deve ser materializado em um documento intitulado nota de 

empenho, no qual deverá constar o nome do credor, a especificação, o 

valor da despesa, assim como a dedução desta do saldo da dotação 

orçamentária. 

 

c) Liquidação: É o segundo estágio da despesa pública e conforme o artigo 

63 da Lei 4.320/64 constitui-se na verificação e confirmação do direito 

adquirido pelo credor (entrega do bem ou prestação do serviço), tendo 

por fundamento os documentos comprobatórios e títulos do respectivo 

crédito.  

 

A liquidação é a verificação do cumprimento de condição do empenho e 

tem por finalidade apurar: a origem e o objeto do que se deve pagar, o 

valor exato a pagar e a quem se deve pagar o montante para extinguir a 

obrigação. 

 

d)  Pagamento: É o terceiro e último estágio da execução da despesa 

pública, caracterizando-se pela emissão da ordem bancária em favor do 

credor. O artigo 64 da Lei 4.320/64 define ordem de pagamento como o 

despacho exarado por autoridade competente, ordenando que a despesa 

seja paga. 

 

Ao contrário da receita orçamentária, que apresenta uma classificação 

relativamente simples, a despesa orçamentária possui uma classificação mais complexa. 

Contudo nos ateremos à classificação referente à natureza da despesa, pois esta possui 

um cunho fiscal e será mais útil nas análises realizadas no presente estudo.  

 

No tocante às outras classificações da despesa pública (institucional, 

funcional e programática), estas apresentam uma abordagem de cunho político-

gerencial, pois tratam da aplicação dos recursos públicos dos órgãos e das metas 

governamentais a eles inerentes (BEZERRA FILHO, 2007). 
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A classificação da despesa orçamentária, conforme a sua natureza, 

compõe-se de: 

 

a) categoria econômica; 

b) grupo de natureza da despesa; 

c) elemento de despesa. 

 

A classificação natureza da despesa é complementada pela informação 

denominada “modalidade de aplicação”, a qual tem por fim sinalizar se os recursos são 

aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo 

ou por outro ente federativo e seus respectivos órgãos e entidades, objetivando, 

principalmente, a eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos ou 

descentralizados. 

 

A despesa orçamentária, assim como a receita, é classificada pela Lei nº 

4.320/64 e a Portaria STN/SOF nº 163, de 2001, em duas categorias econômicas: 

 

a) Despesas Correntes: são as despesas que não colaboram, diretamente, 

para a formação ou aquisição de um bem de capital; 

 

b) Despesas de Capital: são as despesas que concorrem, diretamente, para a 

formação ou aquisição de um bem de capital. 

 

No tocante à classificação quanto ao grupo de natureza da despesa, a 

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/01, discrimina a despesa orçamentária em despesas 

com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, 

investimentos, inversões financeiras e amortizações de dívida (Anexo 7).  

 

Quanto à classificação referente ao elemento de despesa apresentada na 

supracitada Portaria, aquela tem por finalidade discriminar os grupos de despesa em 

nível mais detalhado de agregação, identificando o objeto de gasto, tais como 

vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, obras e instalações, 

equipamentos e material permanente, subvenções sociais, auxílios e outros de que a 
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Administração Pública serve-se para atingir suas finalidades (BEZERRA FILHO, 

2007). 

 

2.2.3 – DÍVIDA PÚBLICA 

 

Conforme o artigo 115 do Decreto nº 93.872/8611, a dívida passiva pública 

classifica-se em: Dívida Flutuante ou Não Consolidada e Dívida Fundada ou 

Consolidada. 

 

Mota (2004) destaca que essencialmente as dívidas do setor público que 

compõem o passivo público têm as seguintes origens: 

 

a) advindas da execução da despesa orçamentária: restos a pagar 

processados (fornecedor a pagar, pessoal a pagar, encargos sociais 

a recolher, etc.), restos a pagar não processado, serviços da dívida a 

pagar; 

b) oriundas da execução da receita orçamentária: obrigações a pagar 

decorrentes de receita de operações de crédito; 

c) originárias de operações extra-orçamentárias: débitos de tesouraria, 

depósitos, etc.. 

 

2.2.3.1 – DÍVIDA FLUTUANTE 

 

A dívida flutuante ou não consolidada, conforme a Lei nº 4.320/64, 

artigo 92, compreende os compromissos cujo pagamento não dependa de autorização 

orçamentária: 

  

a) restos a pagar; 

b) serviços da dívida a pagar; 

c)  depósitos; e 

d)  os débitos em tesouraria. 

 

                                                 
11 Decreto Federal nº 93.872/86, de 24/12/86. 
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Os restos a pagar, conforme dispõe o artigo 36 da mesma lei, são as 

despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, devendo ser segregados em 

processados e não processados. Assim, é condição necessária para o surgimento dos 

restos a pagar que os valores tenham sido previamente empenhados e liquidados 

(processados) ou apenas empenhados (não processados). 

 

Os restos a pagar processados, representados pelo saldo das despesas 

liquidadas e não pagas, são aqueles valores que já se encontram no estágio da 

liquidação, ou seja, ao final do exercício financeiro estavam em condições de 

pagamento, porque o credor do ente público já cumpriu com as suas obrigações, 

entregando o material, prestando o serviço ou executando a obra, tendo, por 

conseguinte, direito líquido e certo para com a fazenda pública. 

 

Os restos a pagar não processados é o saldo das despesas empenhadas e 

não liquidadas, ou seja, são os valores das despesas que foram empenhadas mas não 

atingiram o estágio da liquidação até o fim do exercício financeiro. São despesas que 

estão na dependência da prestação de serviço, da entrega do material ou da execução da 

obra por parte do credor, logo o seu direito ainda não é certo nem líquido. 

 

Os serviços de dívida a pagar são representados pelos valores relativos 

à parcela de amortização do principal, atualização monetária e cambial, juros e outros 

encargos incidentes sobre a dívida fundada a ser paga no exercício financeiro seguinte 

ao da emissão do respectivo empenho. Nada mais é que uma transferência de parte dos 

valores da dívida fundada, que se encontra pronta para pagamento, para a dívida 

flutuante, ou seja, são todos os valores da dívida fundada que tenham sido empenhados 

e liquidados, mas não pagos até o final do exercício. Poderíamos dizer em outras 

palavras que os serviços da dívida nada mais são do que restos a pagar processados 

limitados às classificações de despesa referentes à dívida fundada, tais como pagamento 

de juros, amortização etc. 

 

Os depósitos são recursos financeiros originários de terceiros, por meio 

de consignações em folha de pagamento, cauções ou garantias para execução de 

contratos administrativos. Entre as consignações mais comuns, destacam-se os 
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descontos em folhas de pagamento, como: INSS, imposto de renda retido na fonte, 

sindicato, associação de servidores etc. 

 

Os débitos de tesouraria são dívidas provenientes da contratação de 

empréstimos referentes a operações de antecipação de receita – ARO, cuja finalidade é a 

cobertura momentânea de insuficiências de caixa durante o exercício financeiro (art. 7º 

da Lei 4.320/64). O ingresso financeiro oriundo dessas operações não é considerado 

receita orçamentária, assim como o desembolso financeiro para pagamento das mesmas 

não é despesa orçamentária (art. 3º da Lei 4.320/64). 

 

2.2.3.2 – DÍVIDA FUNDADA OU CONSOLIDADA 

 

O artigo 98 da Lei º 4.320/64 define a Dívida Pública Fundada ou 

Consolidada como os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, assumidos 

para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamentos de obras e serviços 

públicos, e que, conforme artigo 115 do Decreto nº 93.872/86, dependam de autorização 

legislativa para amortização ou resgate. São operações de créditos internas e externas 

em títulos e contratos. 

 

Nesse mesmo sentido, a LRF definiu a dívida pública fundada como 

montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da 

Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da 

realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses 

(inciso I, art. 29). 

 

Todavia, a referida lei fez algumas alterações no que concerne à Dívida 

Fundada ou Consolidada: 

 

a) Integram a dívida consolidada as operações de crédito de prazo 

inferior a doze meses, cujas receitas tenham constado da lei 

orçamentária (artigo 29, § 3º da LRF); e 

b) Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do 

orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida 
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consolidada, para fins de aplicação dos limites (artigo 30, § 7º da 

mesma lei). 

 

2.2.4 – OS DIVERSOS CONCEITOS DE DÉFICIT PÚBLICO 

 

O atendimento a finalidades governamentais, em concomitância com 

imposições de organismos internacionais, teve como conseqüência a produção de uma 

grande diversidade de conceitos de déficit público, cada um baseado em algum fim 

próprio que o justifica e apresentado como alternativa mais apropriada que as anteriores.  

Desse modo, entre outros exemplos de alterações de indicador 

predominante para avaliar o tamanho ou as características do saldo ou resultado 

orçamentário do setor público, passamos, no início da segunda metade da década de 80, 

do conceito de déficit primário ao conceito de déficit operacional. Destaque-se, ainda, a 

discussão referente a qual regime contábil, se de caixa ou de competência, seria a 

melhor opção para medir o resultado do Tesouro Nacional.  

As diversas definições de déficit12 público apresentadas ao longo dos 

últimos anos já foram descritas de forma pormenorizada por alguns autores, com 

destaque para trabalho de Ramalho13 (1997), que trata das principais definições sobre o 

tema. 

Este autor, inicialmente, mostra duas grandes diferenças de classificação 

do conceito de déficit que denomina “extrínsecas” (que não resultam propriamente de 

conceituação do conceito de déficit público) e aquelas que chama de “intrínsecas” 

(diferenças de medida de déficit propriamente ditas).  

O referido autor destaca que, entre as diferenças extrínsecas, se incluem os 

aspectos referentes à quantificação do déficit em termos nominais ou em termos reais, 

com os adjetivos nominal e real empregados com dupla acepção. 

                                                 
12 O vocábulo déficit está representando também a palavra superávit.  
13RAMALHO, Valdir. Revendo a variedade de conceitos de déficit público. In: Finanças Públicas; 
ensaios selecionados. Org. Arno Meyer. Brasília, IPEA. São Paulo, FUNDAP, p.39-150, 1997. 
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A primeira acepção e mais tradicional diz respeito à exclusão ou não dos 

efeitos da perda de valor monetária causada pela inflação em que se mede uma variável 

econômica. Assim, Ramalho (1997:45) afirma que “em geral um déficit pode ser 

medido em termos nominais (em unidades monetárias a preços do período corrente) ou 

em termos reais (em unidades monetárias a preços constantes, ou seja, a preços de uma 

época tomada como base)”. 

A segunda correspondente à definição de déficit, que se refere a abranger 

ou não todos os gastos com a remuneração da dívida pública, em particular o montante 

dos juros nominais. Ramalho (1997: 46) destaca que em alguns casos o termo 

“nominal”  

significa incluir na despesa todo o gasto de remuneração da 
dívida pública (todo o montante dos juros nominais, 
independentemente de que o déficit e este montante sejam 
mensurados a preços correntes ou a preços constantes), 
enquanto que “real” diz respeito a contar na despesa somente a 
parcela imputável ou efetivamente separada como juros reais 
(ou seja, os juros nominais menos o seu componente 
inflacionário), inclusive levando em conta os juros reais 
negativos sobre a base monetária. Uma terceira medida, o 
déficit operacional, está em posição intermediária entre as duas.  

 

Para evitar a ambigüidade do significado desses adjetivos, o autor propõe 

usar a terminologia alternativa de déficit convencional ou total, em contraposição a 

déficit ajustado (por conta) da inflação para o segundo. 

Uma segunda diferença extrínseca destacada pelo autor provém da 

existência de dois regimes de escrituração contábil, gerando dois conceitos de déficit: 

caixa e competência. A adequação dos regimes de caixa e de competência é objeto de 

controvérsias, todavia o mesmo autor destaca a prevalência do conceito de competência 

sobre o de caixa, conforme a seguir: 

Mas a superioridade técnica do regime de competência é menos 
difundida entre os economistas do que merece. Isso talvez 
surpreenda, uma vez que um elemento essencial na formação 
desses profissionais consiste em olhar para as movimentações 
de dinheiro como refletindo apenas uma parte dos eventos, o 
que equivale a reconhecer que muitos fatos da economia não 
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têm correspondência em registros de caixa (RAMALHO, 
1997:49). 

 

A terceira diferença extrínseca entre conceitos de déficit público advém da 

existência de fontes alternativas para a obtenção dos dados que possibilitarão a 

mensuração: ou se mede o fenômeno pela sua geração (excesso de despesas sobre as 

receitas), ou pelo seu financiamento (necessidades de financiamento ou, mais 

precisamente, operações de crédito explícitas ou implícitas efetuadas). Estas duas 

alternativas produzem dois conceitos de déficit: os consagrados “acima” e “abaixo” da 

linha. A primeira envolve computar os valores de receita, despesa e sua diferença; a 

segunda consiste em quantificar o volume de financiamento concedido ao ente público 

no período (RAMALHO, 1997). 

De outro lado, os conceitos de déficit público variam, em decorrência de 

fatores denominados intrínsecos, constituindo-se, ainda com base no referido autor, em 

diferenças propriamente de medidas do déficit.  

Um primeiro elemento diferenciador de um conceito de déficit público 

refere-se à abrangência orgânica, mais especificamente às entidades públicas cujos 

balanços sejam considerados numa determinada medida do fenômeno. Nessa visão, há 

que se considerar a existência de três esferas de governo e, em cada um deles, a 

presença de órgãos e entidades públicas. Ao observar esse aspecto orgânico, novos 

adjetivos podem ser introduzidos, como a antes denominada Execução Financeira do 

Tesouro Nacional, que considera apenas parte da esfera federal, ou o Déficit de 

Governo nas Contas Nacionais, que pretende incluir as três esferas de governo 

(RAMALHO, 1997). 

 Outra diferença intrínseca que pode implicar diferença de significado de 

medidas de déficit público refere-se à abrangência contábil (itêmica, segundo o referido 

autor) e provém da inclusão ou não de contas ou rubricas da Contabilidade Pública. 

Nesse âmbito, a diversidade de alternativas para o tratamento dos itens ao aparecimento 

de vários adjetivos, entre os quais se destacam o primário e o global.  
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O déficit global ou resultado da execução orçamentária de uma 

determinada esfera de governo (por exemplo, a União) é o resultado da consolidação 

dos orçamentos de todas as entidades que pertençam a essa esfera. Por outro lado, 

incluir integralmente uma entidade no orçamento global significa levar em conta toda 

receita e toda despesa (corrente e de capital) que se geram a partir de operações fora do 

grupo de entidades consolidadas; portanto, são excluídos os itens de gastos que 

funcionam como itens de receita para outra dentro do grupo, bem como itens de receita 

de uma que correspondem a itens de gasto da outra, ou seja, excluem-se as duplicidades 

ou receitas e despesas obtidas dentro da esfera governamental. Uma das principais 

diferenças entre o déficit global e os demais é a inclusão nas despesas e receitas de itens 

como amortização de empréstimos concedidos e contraídos, alienação e aquisição de 

bens móveis e imóveis etc., ou seja, considera-se todas as receitas e despesas correntes e 

de capital, excetuando-se as receitas e despesas intragovernamentais (RAMALHO, 

1997). 

No tocante ao déficit primário, Ramalho (1997) destaca que esta medida 

omite tanto do lado da receita quanto do lado da despesa os itens referentes às operações 

de crédito tais como amortizações, juros e encargos, empréstimos contraídos ou 

concedidos etc.  

Por fim, destaque-se que, segundo Rezende (2001), o déficit primário é 

importante por dois motivos. Em primeiro, porque este representa a origem e a fonte de 

alimentação dos déficits totais e do endividamento público. Em segundo, porque esta 

medida é a identificação dos focos de desequilíbrio, por meio da segregação dos fluxos 

de receita e despesa. 
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2.2.5 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL CONFORME A LRF  

 

2.2.5.1 – RESULTADO PRIMÁRIO 

 

Por definição, o Resultado Primário, calculado sob o critério “acima da 

linha”, corresponde à diferença entre as receitas não financeiras e as despesas não 

financeiras. É considerado um dos melhores indicadores da saúde financeira dos entes 

públicos. A análise do Resultado Primário demonstra o quanto o ente federativo 

dependerá de recursos de terceiros para a cobertura das suas despesas (no caso do déficit 

primário). É um indicador, portanto, de “auto-suficiência”. 

 

Com o advento da LRF, o Resultado Primário assumiu grande relevância 

como indicador de saúde financeira, ficando clara, através do seu artigo 9º, a 

obrigatoriedade dos entes federativos em ajustarem as suas finanças efetuando, por ato 

próprio e nos montantes necessários, a limitação de empenho e movimentação 

financeira, caso seja constatado, ao final de cada bimestre, que a realização da receita 

poderá não comportar o cumprimento da meta estabelecida para o exercício. 

 

O Demonstrativo do Resultado Primário integra o Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária - RREO e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento 

de cada bimestre (LRF, art. 53, inciso III). 

 

O resultado primário corresponde à diferença entre receitas primárias e 

despesas primárias, conforme definidas a seguir: 

 

a) Receita Primária: receita orçamentária arrecadada, deduzidas as operações de 

crédito, as amortizações de empréstimos, as receitas de privatização, as 

alienações de bens e as receitas provenientes de rendimentos de aplicações 

financeiras. Não serão consideradas as receitas provenientes de transferências 

entre as entidades que compõem o ente federativo, de forma a evitar-se a 

ocorrência de dupla contagem. 

 

b) Despesa Primária: despesa orçamentária liquidada, deduzidas aquelas com 

amortização, juros e encargos da dívida interna e externa, com aquisição de 
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títulos de capital já integralizado e concessão de empréstimos. Não serão 

consideradas as despesas com transferências entre as entidades que compõem o 

ente federativo, de forma a evitar-se a dupla contagem. 

 

2.2.5.2 – RESULTADO NOMINAL 

 

O Resultado Nominal ou Necessidade de Financiamento do Setor Público 

– NFSP, calculado sob o critério “abaixo da linha”, corresponde à diferença entre o 

saldo da dívida fiscal líquida no período de referência e o saldo da dívida fiscal líquida 

no período anterior ao de referência. 

 

O saldo da dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada 

líquida, deduzidas as receitas de privatização e, no caso da União, os passivos 

reconhecidos, decorrentes de déficits ocorridos em exercícios anteriores. 

 

A dívida consolidada líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada, 

deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e demais ativos 

financeiros. Os títulos de emissão do Banco Central do Brasil compõem a dívida 

consolidada líquida da União. 

 

Eventuais garantias concedidas, bem como suas contragarantias, não são 

consideradas na dívida fiscal líquida. O estoque de precatórios anteriores à data de 

05/05/00 também não compõe a dívida fiscal líquida. 

 

O Demonstrativo do Resultado Nominal integra o Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária - RREO e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento 

de cada bimestre (LRF, art. 53, inciso III). 
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2.3 – A PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO 

 

2.3.1 – CONCEITOS BÁSICOS DE PREVIDÊNCIA 

 

2.3.1.1 – SISTEMAS DE PREVIDÊNCIA 

 

Para Borges (2003), os sistemas previdenciários possuem pelo menos três 

características básicas: 

 

a) são programas desenhados por estatutos governamentais, estejam ou 

não sob a administração do Estado; 

b) proporcionam pagamentos em pecúnia com a finalidade de 

compensar a perda de renda total ou parcial de seus segurados; e 

c) os motivos que justificam tais compensações são: morte, velhice 

incapacidade física decorrente de doenças ou acidentes, maternidade 

desemprego e prisão. 

 

Lima (2007) destaca que o Sistema Previdenciário Brasileiro se estrutura por 

meio de três regimes distintos: Regime Geral de Previdência Social – RGPS, Regime 

Próprio de Previdência Social – RPPS e Regime de Previdência Complementar - RPC. 

 

O Regime Geral de Previdência Social é aquele previsto no artigo 201 da 

Constituição Federal, sendo de caráter contributivo e filiação obrigatória, aplicável a 

todos os cidadãos que desempenham uma atividade econômica formal e que não sejam 

servidores públicos titulares de cargo efetivo. Admite a constituição de fundos 

integrados de bens, direitos e ativos (art. 250 da CF/88). 

 

O Regime Próprio de Previdência Social é definido como o sistema de 

previdência, estabelecido no âmbito de cada ente federativo, que assegure, por lei, a 

todos os servidores titulares de cargo efetivo, pelo menos os benefícios de aposentadoria 

e pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição Federal. Assim como no 

Regime Geral, admite a criação de fundos integrados de bens, direitos e ativos (art. 249 

da CF/88).   
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O Regime de Previdência Complementar está previsto no artigo 202 da 

Constituição e se caracteriza por ter a finalidade de complementar, sob opção 

facultativa, os benefícios dos regimes geral e próprio. 

 

2.3.1.2 - REPARTIÇÃO X CAPITALIZAÇÃO 

 

  Segundo Borges (2003), regimes de previdência podem ser custeados, em 

termos gerais, de duas formas: pelo regime de repartição simples e pelo regime de 

capitalização.  Há um terceiro, chamado regime de repartição de cobertura, este, via de 

regra, encontra-se sempre vinculado a um dos outros dois regimes. 

 

O regime de repartição simples é aquele em que a forma de financiamento, a 

cada exercício, a partir de avaliações técnicas, é determinada por uma alíquota de 

contribuição, de modo que a receita seja capaz de corresponder à provável despesa com 

benefícios dentro daquele mesmo exercício, ou seja, os valores arrecadados em um 

determinado exercício com a atual geração (ativos) são direcionados para pagamento de 

benefícios de inatividade de gerações anteriores (inativos e pensionistas) no mesmo 

período, montando-se aí o que se denominou de “pacto de gerações”. Neste sistema 

também não se considera, de regra, a necessidade de formação reservas, acumulação de 

recursos financeiros ou a criação de fundos. 

 

O segundo (regime de capitalização) pode ser definido como aquele em que 

as contribuições, determinadas segundo fatores biométricos, são poupadas e 

capitalizadas por muitos exercícios, como se o segurado do sistema fosse aplicando 

mensalmente uma parcela da sua remuneração em um fundo em que os rendimentos vão 

sendo contabilizados e acumulados, para serem retirados no momento em que 

ocorrerem determinadas situações tais como a aposentadoria ordinária, aposentadoria 

por invalidez, morte, etc. Ressalta ainda o autor que o regime de capitalização não 

impede a solidariedade do sistema, uma vez que o esforço contributivo de um segurado 

poderá ser utilizado para custear o benefício de outro, mas neste regime deixa de existir 

o “pacto de gerações”, já que as contribuições não mais se destinam, como no regime de 

repartição simples, ao financiamento dos benefícios das gerações passadas. 
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2.3.1.3 - BENEFÍCIO DEFINIDO X CONTRIBUIÇÃO DEFINID A 

 

Outra maneira de caracterizar os regimes previdenciários está ligada à forma 

pela qual estes qualificam o plano de benefícios, ou seja, definição dos critérios que 

serão adotados para a fixação dos valores de seus benefícios. Sob esta visão, pode-se 

depreender duas classificações: uma, englobando os regimes que se utilizam do critério 

de prefixação do valor do benefício, chamada Planos de Benefício Definido, e outra,  

atinente ao regimes que adotam a pós-fixação do valor do benefícios, denominada 

Planos de Contribuição Definida. Há, ainda, uma terceira classificação, referente aos 

Planos Mistos, que são uma combinação de elementos dos outros dois (BORGES, 

2003). 

No plano de benefício definido sabe-se de antemão o valor da renda que o 

segurado irá auferir, que pode ser um valor constante ou um valor relativo (percentual 

da última remuneração, média das 30 últimas remunerações ou x salários mínimos, por 

exemplo). Esse tipo de plano é avaliado no seu decorrer e pressupõem contribuições 

variáveis com a finalidade de manter o equilíbrio. De modo geral, anualmente, é 

realizada uma avaliação atuarial, fixando-se o percentual da alíquota de contribuição 

para o exercício seguinte (RODRIGUES, 2002). 

 

Nesse mesmo sentido Borges (2006:70) alerta que 

 

Predefinir o valor não significa fixá-lo previamente, mas 
estabelecer critérios suficientes para que o segurado anteveja qual 
será o valor do benefício que será pago, independentemente do 
valor de suas contribuições as quais poderão ser majoradas, ao 
longo do tempo, como forma de garantir a manutenção do valor 
predefinido para o benefício. Daí a classificação, benefícios de 
contribuição indefinida. 

 

No tocante aos planos de contribuição definida, estes podem ser 

conceituados como sendo aqueles em que as contribuições aportadas pelos segurados, 

via de regra destinadas à constituição de um fundo, são contabilizadas de forma 

individual. É como se o segurado estivesse adquirindo quotas de um fundo de 

investimento, de maneira que o valor do benefício previdenciário dependerá do valor 

acumulado na conta de cada segurado, ou seja, o benefício será proporcional ao total das 

contribuições realizadas durante o período laboral, acrescido do respectivo ganho real. 
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Assim, fica estabelecido qual o montante a ser aportado pelos segurados, mas não há 

certeza quanto ao montante a ser recebido quando da aposentadoria (BORGES, 2003). 

 

Assim sendo, quando da concessão do benefício previdenciário, verifica-se o 

total acumulado ao longo da vida laborativa do segurado, calculando-se, com base em 

premissas atuariais, o valor possível de pagamento como renda mensal vitalícia ou 

renda por prazo determinado. 

 

Segundo Antinoro (2001), está no regime de repartição a raiz dos 

desequilíbrios financeiros dos regimes de previdência dos servidores públicos, pois 

desde a constituição destes regimes, os patrocinadores (os entes federativos) não 

tiveram a preocupação em realizar os devidos cálculos atuariais de maneira que o 

aumento crescente entre a diferença do valor arrecadado com as contribuições dos 

segurados e o montante despendido com benefícios previdenciários acabou por impor a 

estes mesmos entes  a obrigação de  arcarem como os compromissos estabelecidos, por 

meio dos recursos dos tesouros, o que no final penalizou toda a sociedade. 

  

 

2.3.2 – REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – RPPS 

 

A existência de regime próprio de previdência para os trabalhadores do setor 

público diferenciado daquele destinado aos empregados do setor privado, não se faz 

presente somente no Brasil. A experiência internacional demonstra que esta separação 

tem sido prática comum. Conforme Rabelo (2001), a segregação dos regimes 

previdenciários encontraria explicação em dois fatores principais. Em primeiro, a 

separação teria como fundamento a especificidade dos serviços prestados por este tipo 

de trabalhador. Em segundo, com maior peso, estariam os fatores históricos tendo em 

vista que, para o referido autor, não haveria impedimento algum para a existência de 

apenas um regime de previdência que contemplasse tanto os trabalhadores do setor 

público quanto do setor privado. 

 

Campos (2004:42/47) enfatiza as motivações históricas: 
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O termo “servidor” vem da relação entre o servo e o senhor feudal, 
caracterizada pela dependência em troca de proteção. No serviço 
público, a relação entre o servidor e o Estado é uma espécie de 
sucedâneo dessa relação do modo que o servidor empenhado na 
função pública recebe, em troca, a proteção do Estado na inatividade 
[...] A aposentadoria dos servidores públicos era concedida como 
forma de “prêmio” pelos serviços prestados. Como inexistia custeio 
ou contribuição por parte do Estado ou do servidor, era tida como 
privilégio. 

 

 

Na mesma linha, Rodrigues (2002) destaca que, no Brasil, os regimes 

próprios de previdência eram não contributivos, ou seja, os tesouros dos entes federados 

arcavam com as aposentadorias de seus servidores, enquanto que estes só contribuíam 

para os institutos de pensão, pois compreendia-se que os benefícios de aposentadoria 

eram “remunerações diferidas”, ou seja, os servidores públicos estatutários, por 

receberem durante a atividade remunerações menores que as praticadas no setor privado 

em geral, obtinham a vantagem de auferir a última remuneração na atividade integral 

após a aposentadoria. Ressalta, ainda, o mesmo autor que esta foi a forma encontrada 

para se obter a profissionalização da administração pública, formando e mantendo em 

seus quadros pessoal qualificado. 

 

De fato até o advento da Emenda Constitucional Federal nº 20, de 15/12/98, 

e da Lei Federal n 9.717/98, de 27/11/98, os estados e municípios, na sua maioria, 

mantinham a aposentadoria de seus servidores sem fonte de custeio, sendo obrigação do 

Tesouro, enquanto que os institutos de “previdência” eram responsáveis pela pensão e 

assistência à saúde, estes sim, benefícios custeados em co-participação entre servidor 

público e ente federativo. 

 
Conforme Nóbrega (2006), os principais fatores que explicam o colapso 

dos regimes próprios dos servidores públicos são: 

 

1. O envelhecimento da população e a chamada expectativa de 

sobrevida do servidor público que vem aumentando de forma 

acentuada nos últimos anos, fazendo com que as despesas com 

inativos e pensionistas passassem a ser pagas por mais tempo. 

Esse fator foi crucial para a degeneração do modelo de repartição 



61 
 

simples, em que cada vez menos servidores ativos estariam 

financiando as aposentadorias e pensões dos servidores inativos e 

pensionistas; 

 

2. A obrigatoriedade, advinda da Constituição de 1988, da 

instituição do Regime Jurídico Único – RJU. A maioria dos entes 

federados instituiu como Regime Único o estatutário, 

estabelecendo uma gama generosa de direitos, além de promover 

a efetivação automática de todos os servidores regidos pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT (celetistas). O que 

ocorreu, na verdade, foi a assunção por esses entes federados de 

benefícios previdenciários tais como aposentadoria integral e a 

paridade entre remuneração dos ativos e proventos e pensões, 

sem qualquer base atuarial; 

 

3. O fim da inflação e por via de conseqüência o término do 

imposto inflacionário comprometeu intensamente as contas 

sobretudo dos estados e municípios, demonstrando o peso 

crescente das despesas com ativos, inativos e pensionistas. 

 

Os referidos fatores, realmente, foram decisivos para o agravamento da 

crise previdenciária do regime de previdência dos servidores públicos, acendendo o 

debate sobre reformas neste setor. A tabela 02 a seguir demonstra o agravamento da 

crise no período anterior às reformas previdenciárias e à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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Tabela 2 -  Resultado da previdência dos servidores públicos: União, 
Estados, DF e Municípios. 

Ano RESULTADO Em bilhões correntes
PREVIDENCIÁRIO* % PIB

1995 -19,2 -3,0
1996 -27,3 -3,5
1997 -30,5 -3,5
1998 -34,9 -3,8

Fonte: Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.
* Foi considerada a diferença entre as despesas com
inativos e pensionistas e as contribuições de seguridade.  

 

 

2.3.3 – A LEI FEDERAL Nº 9.717/98 

 

O inciso XXII do artigo 22 da Constituição da República estabelece a 

União como detentora da competência privativa para legislar sobre o tema Seguridade 

Social e que engloba a Saúde, a Assistência Social e a Previdência Social, esta última 

referente ao Regime Geral e ao Regime de Previdência Complementar. 

 

Já o inciso XII do artigo 24 estabelece que há competência concorrente 

entre a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, para legislar sobre 

Previdência Social. Ressalte-se que a Previdência Social de que trata o inciso XII não é 

a Previdência Social da Seguridade social, relativa ao Regime Geral, mas sim, a 

Previdência do Servidor Público, vinculada ao regime Próprio de Previdência, 

decorrentes das normas constantes do artigo 40 da Constituição Federal. 

 

Havia o receio de que, caso inexistisse legislação federal que disciplinasse 

e instituísse requisitos mínimos aos regimes próprios dos servidores, novamente 

propagassem sistemas previdenciários sem sustentabilidade no longo prazo (BORGES, 

2003). 

Assim, instituiu-se a Lei Federal nº 9.717, de 27/11/98 (Anexo 9), que 

dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de 

previdência social dos servidores públicos civis da União, dos Estados, dos Municípios 

e do Distrito Federal e dos militares dos Estados e Distrito Federal. A Portaria do 
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Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS nº 4.992, de 05/02/99, veio 

regulamentar a Lei 9.717/98. 

 

Estes dois instrumentos normativos surgiram no bojo do processo de 

reforma previdenciária, e seu objetivo foi promover o resgate de fundamentos 

previdenciários e o estabelecimento de parâmetros baseados em normas gerais de 

contabilidade e atuária, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos 

Regimes Próprios dos servidores públicos, dando transparência, segurança, 

confiabilidade, solvência e liquidez aos regimes próprios dos servidores estatutários. 

Note que equilíbrio financeiro é a equivalência entre as receitas auferidas e as 

obrigações do regime previdenciário em cada exercício financeiro; enquanto que o 

equilíbrio atuarial é equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e 

das obrigações projetadas desse mesmo regime, apuradas atuarialmente, a longo prazo 

(BORGES, 2003). 

 

Ressalte-se que a LRF também estabeleceu um conjunto de regras a serem 

cumpridas pelos gestores públicos, no tocante aos regimes próprios de previdência, em 

especial os artigos 19, 20, 21, 24, 44, 69 da supracitada lei (Anexo 2). 

 

Dentre os regramentos impostos pela legislação previdenciária 

supramencionada, destacam-se os listados no Anexo 8. Esta legislação formou o 

arcabouço jurídico e contábil para a organização e operacionalidade dos ativos e 

passivos previdenciários dos referidos regimes próprios, assim como a governança 

destes.  

 

Por último, no tocante às penalizações dos gestores do Regime Próprio, bem 

como dos membros dos conselhos administrativo e fiscal, segundo a Lei 9.717/98, os 

mesmos respondem diretamente por suas infrações, apuradas por intermédio de 

processo administrativo que tenha por base o auto, a representação ou a denuncia 

positiva dos fatos irregulares, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.  
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2.3.4 – OS FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS PÚBLICOS 

 
 

Admitindo a necessidade da reformulação do sistema previdenciário dos 

servidores públicos, a Reforma Previdenciária de 1998 (EC nº 20/98), por meio do novo 

artigo 249 da Constituição Federal, permitiu aos entes da federação a constituição de 

fundos de previdência integrados de bens, direitos e ativos com a finalidade de 

assegurar o pagamento de benefícios previdenciários.  

 

Com o objetivo de proporcionar certo grau de capitalização ao sistema e 

reconhecendo que a transição para os novos regimes próprios traria consigo elevado 

custo financeiro, a nova legislação possibilitou que os entes federativos provisionassem 

recursos, acumulando reservas, tais como os procedentes de ações de empresas, 

privatização, bem imóveis dominiais, créditos de dívida ativa, concessões e permissões 

de serviços públicos em um fundo público em regime de capitalização que no pior das 

hipóteses auxiliaria no pagamento de parte dos benefícios previdenciários. Em alguns 

casos, os referidos fundos estão proporcionando a transição entre o regime de repartição 

e o regime de capitalização. 

 

Vale lembrar que a constituição e o funcionamento desses fundos não 

podem desconsiderar os regramentos impostos pela Lei 9.717/98; deste modo, os entes 

federativos que optarem pela criação desses fundos estão obrigados a observar os 

dispositivos constantes desta lei. 

 

Rodrigues (2002) lembra que, mesmo antes da EC nº 20/98 e da Lei 

9.717/98, pelo princípio da autonomia federativa os entes políticos já podiam instituir, 

por leis próprias, entidades administrativas públicas direcionadas para a gerência de 

seus regimes próprios. De fato, conforme já mencionado, a maioria dos entes 

federativos possuía Institutos de Previdência, via de regra na forma autárquica, voltados 

para a administração do benefício pensão por morte, enquanto que as aposentadorias 

eram custeadas pelos respectivos tesouros. 
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O regime próprio de previdência pode ou não ser composto pelo fundo 

previdenciário preconizado pelos artigos 249 da Constituição e 6º da Lei 9.717/98. 

Neste sentido destaca Borges (2003) que da forma como foi modelada, a Lei 9.717/98 

possibilita que o Regime Próprio de Previdência se consubstancie por um mero 

departamento ministerial ou de secretaria estadual ou municipal (Regime Próprio 

Previdenciário sem fundo) ou mesmo por um fundo meramente contábil. Destaca, 

ainda, o autor, que quando não estruturada na forma departamental nem por fundo 

contábil, a gestão previdenciária pode se materializar nas formas autárquica ou 

fundacional, ou, ainda, na forma de serviço social autônomo. 

 

Sendo assim, se o Regime Próprio do ente federativo instituir fundo 

previdenciário com base nos artigos 249 da Constituição e 6º da Lei 9.717/98, este pode 

ser constituído sob as seguintes formas: 

 

a) Fundo Especial: é o produto de receita específica que por lei se vincula à 

realização de determinados objetivos, facultada a adoção de normas 

peculiares de aplicação (art. 70 da Lei 4.320/64). Segundo Andrade (2006), 

o fundo especial é um ente contábil, sem personalidade jurídica, criado 

para descentralizar a aplicação de recursos financeiros, proporcionando 

mais agilidade e flexibilidade no cumprimento dos princípios, regras e 

objetivos específicos de recursos, em programas especiais e prioritários, 

cujas finalidades preestabelecidas são de suma importância para o interesse 

coletivo; 

 

b) Autarquia: São entidades administrativas públicas e autônomas, criadas 

por lei específica, com personalidade jurídica de direito público interno, 

patrimônio próprio e atribuições específicas.  Di Pietro (2007) define 

autarquia como a pessoa jurídica de direito público, integrante da 

Administração Pública Indireta criada por lei específica, com capacidade 

de auto-administração, para a execução de serviço público descentralizado, 

mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. A autora 

destaca, ainda, que por desempenharem atividades típicas da 

Administração Pública, as prerrogativas administrativas do Estado 

transferem-se às autarquias, lembrando que estas desfrutam de imunidade 
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tributária recíproca no tocante a impostos sobre o patrimônio, a renda e os 

serviços vinculados as suas finalidades essenciais (CF, art. 150, § 2º); 

 

c) Fundações Públicas: apesar da discussão doutrinária no tocante à 

personalidade jurídica das fundações públicas, se de direito privado ou 

público, estas entidades integrantes da Administração Pública Indireta, sem 

fins lucrativos, criadas por ato do Poder Público, mediante autorização em 

lei específica, a partir de patrimônio público, são voltadas para a execução 

de atividades de caráter social, como assistência social, assistência médico-

hospitalar, ensino, pesquisa, atividades de caráter cultural etc. Destaque-se, 

ainda, que as prerrogativas administrativas do Estado transferem-se às 

fundações públicas, lembrando que estas, conforme §2º, art. 150 da 

Constituição Federal, usufruem de imunidade tributária recíproca no 

tocante a impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços vinculados as 

suas finalidades essenciais (DI PIETRO 2007); e 

 

d) Serviços Sociais Autônomos: são entidades paradministrativas, sem fins 

lucrativos, criadas por lei, com personalidade jurídica de direito privado, 

para fornecer assistência ou ensino a determinadas categorias sociais ou 

grupos profissionais, sendo mantidas por dotações orçamentárias ou por 

contribuições parafiscais. São entes paraestatais, de cooperação com o 

Poder Público com administração e patrimônio próprios, sob a forma de 

instituições privadas convencionais (fundações privadas, sociedades civis 

ou associações civis) ou peculiares ao desempenho de seus encargos 

estatutários (DI PIETRO, 2007).  

 

2.3.5 – O RIOPREVIDÊNCIA 

 

Na esteira da Emenda nº 20/98 e da Lei nº 9.717/98, o 

RIOPREVIDÊNCIA foi criado pela Lei nº 3.189/99, de 22/02/99, com o objetivo de 

arrecadar, garantir e gerenciar recursos financeiros e outros ativos para o financiamento 

de prestações de natureza previdenciária. Por conseguinte, o RIOPREVIDÊNCIA é uma 

entidade especializada na administração de receitas e ativos que devem custear a 

obrigações previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e fundações. 
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Por força da Lei Estadual nº 3.189/99, em especial do seu artigo 1º, o 

RIOPREVIDÊNCIA não assumiu apenas o passivo atuarial do regime próprio de 

previdência estadual (dos servidores estatutários), mas também o passivo atuarial que 

compunha as obrigações previdenciárias para com os ex-segurados da PREVI-

BANERJ. 

 

O Estado do Rio de Janeiro, por contrato firmado no ano de 1998, assumiu 

o passivo atuarial da Caixa de Previdência dos Funcionários do Sistema Integrado 

BANERJ – PREVI-BANERJ, então em liquidação extrajudicial. Este Fundo de Pensão 

entrou em processo de extinção por causa da liquidação de seu patrocinador, o Banco do 

Estado do Rio de Janeiro S.A.14 e, mais que isso, em razão da posição negativa de seu 

patrimônio face às obrigações devidas, pois esta entidade de previdência possuía 

patrimônio de cerca de 20% de suas necessidades de reservas técnicas. 

 

Neste sentido, por razões de natureza social, e no bojo do processo de 

privatização do Banco do Estado - BANERJ, a Lei Estadual nº 2.736, de 13/06/97, 

autorizou a que o Estado do Rio de Janeiro assumisse o passivo previdenciário do 

supracitado fundo de pensão. Em 04/11/98, o Estado do Rio de Janeiro firmou 

“Contrato de Assunção de Obrigações em Negócio Jurídico com a PREVI-BANERJ” 

no qual assumia todas as obrigações de caráter previdenciário para com seus segurados 

que, por sua vez, pactuaram com o Estado o recebimento de seus proventos, por 

intermédio de Termos de Adesão assinados logo em seguida. Sendo assim, o Estado do 

Rio de Janeiro além de ser responsável pela previdência de seus servidores estatutários, 

também passou a ser responsável pelos benefícios previdenciários dos empregados e ex-

empregados do BANERJ e de suas empresas coligadas (RODRIGUES, 2002). 

 

Destaque-se que posteriormente, no ano de 2007, tendo em vista 

cumprimento de dispositivo da própria Lei 9.717/98, determinando que os recursos 

previdenciários dos Regimes Próprios sejam vertidos exclusivamente para os benefícios 

previdenciários dos servidores estatutários, as obrigações previdenciárias referentes ao 

                                                 
14 Houve a cisão do BANERJ, sendo que uma parte entrou em processo de liquidação e a outra foi 
privatizada. 
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PREVI-BANERJ passaram para a responsabilidade do Tesouro do Estado do Rio de 

Janeiro. 

  

A Lei 3.189/99 tratou ainda de retirar benefícios que se encontravam em 

dissonância com a EC nº 20/98, suprimindo no âmbito estadual o duplo pensionamento 

– benefício que os dependentes de algumas carreiras jurídicas possuíam - a pensão para 

a filha solteira válida e independentemente de idade, dentre outros benefícios. 

 

Destaque-se que inicialmente a administração das habilitações a 

benefícios, as concessões de pensões, revisão de valores não ficou a cargo do 

RIOPREVIDÊNCIA, concentrando-se tais tarefas no Instituto de Previdência do Estado 

do Rio de Janeiro - IPERJ, autarquia que já era incumbida dessas responsabilidades no 

que se refere ao pensionamento.  A idéia era que, enquanto o RIOPREVIDÊNCIA 

dedicava-se à gestão dos ativos econômicos e estudos atuariais, o IPERJ cuidava da 

parte burocrática referente ao passivo previdenciário tais como cadastro, 

recadastramento, revisão de valores, habilitações etc. 

 

Posteriormente, por meio da Lei Estadual nº 5.109, de 15/10/07, o IPERJ 

foi extinto passando suas funções a serem executadas pelo RIOPREVIDÊNCIA, tendo 

em vista a adequação ao dispositivo da Lei n 9.717/98 que proíbe as unidades 

subnacionais possuírem mais de um gestor para seus regimes próprios de previdência.   

  

 

2.3.5.1 – ESTRUTURA DO RIOPREVIDÊNCIA 

 

Conforme já mencionado, o RIOPREVIDÊNCIA é um fundo único de 

previdência, com o objetivo de arrecadar e administrar os recursos financeiros 

previdenciários e outros ativos para custeio do regime próprio dos servidores públicos 

do Estado do Rio de Janeiro.  
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Cabe destacar que no caso fluminense, ao contrário do sistema 

paranaense15, não houve separação da massa de segurados em dois fundos, um de 

repartição, para os servidores aposentados e pensionistas (benefícios concedidos) e para 

aqueles que se encontravam na data de criação da autarquia na iminência de se 

aposentarem; o outro, de capitalização, para os servidores públicos que na data de 

criação da Autarquia estivessem distantes da aposentadoria, ou seja, todos os ativos e 

receitas do RIOPREVIDÊNCIA foram vertidos para um único fundo custeando tanto os 

benefícios concedidos como os benefícios a conceder. Desta forma, o que se objetivou 

foi apenas a introdução de certa capitalização em um sistema que mantém as 

características de um regime de repartição (ANTINORO, 2001). 

 

Nesta mesma linha, destaque-se que o Relatório de Avaliação Atuarial de 

janeiro de 2005 (data base 31/10/2004) realizada na autarquia previdenciária 

fluminense, objetivando inverter o seu quadro de “descapitalização”, propôs em linhas 

gerais o que se segue. 

 

Um fundo seria custeado inteiramente pelo regime financeiro de 

repartição, ou seja, sem acumulação de patrimônio. Os participantes deste fundo seriam 

os inativos e pensionistas já em gozo de benefícios e os servidores ativos que tomaram 

posse em cargo efetivo no Estado antes da criação da Autarquia (22/02/99), e seus 

respectivos dependentes. Ressalte-se que este fundo como seria composto por um grupo 

fechado de segurados estaria fadado à extinção. 

 

O Estado do Rio seria responsável pelo custeio de fundo de repartição. 

Comporiam as receitas deste fundo as receitas de contribuições dos seus segurados 

ativos, inativos e pensionistas e as respectivas receitas de contribuições patronais. O 

patrimônio do RIOPREVIDÊNCIA, à época, seria alocado em favor deste fundo. 

 

Com relação ao segundo fundo, o de capitalização, este seria estruturado 

sob o princípio da formação de reservas e acumulação de patrimônio. Os participantes 

deste fundo seriam os segurados ativos que tomaram posse em cargo efetivo depois da 

criação do RIOPREVIDÊNCIA (22/02/99). As receitas do fundo seriam compostas 

                                                 
15 Vide Lei Estadual nº 12.398, de 30/12/98, que criou o PARANAPRÊVIDÊNCIA. 
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pelas contribuições de seus segurados ativos, aposentados e pensionistas, pelas 

respectivas contribuições patronais, assim como outras receitas advindas de 

incorporações futuras de ativos ao patrimônio da autarquia. 

 

Esta proposta, que até a presente data não foi acolhido pelo Governo do 

Estado, nada mais é que uma transição suave entre o regime atual, de repartição, para 

um regime misto onde haja repartição e capitalização. 

 

2.3.5.2 – ATIVOS ALOCADOS E RECEITAS 

 

O RIOPREVIDÊNCIA experimentou a incorporação de ativos ao seu 

patrimônio em momentos distintos. Destaque-se quando da sua criação a incorporação 

de R$ 7,853 bilhões em Certificados Financeiros do Tesouro – CFT, título público 

federal com liquidações mensais e resgatáveis ao longo de 15 anos. Os CFT possuem, 

ademais, correção monetária pelo IGP-DI e juros de 6% ao ano e são importante fonte 

de financiamento das despesas previdenciárias. 

 

Mais recentemente, com o advento do Decreto Estadual nº 35.571, de 

12/05/05, regulamentando a Lei Estadual nº 4.237, de 16/12/03 – que alterou dispositivo 

da Lei 3.189/99 -, o RIOPREVIDÊNCIA incorporou ao seu patrimônio os direitos de 

propriedade do Estado do Rio de Janeiro sobre royalties de petróleo e direitos de 

participação especial decorrentes do artigo 20, § 1º da Constituição Federal. Consta no 

artigo 13 da Lei Estadual nº 3.189/99 relação de ativos incorporáveis ao patrimônio do 

RIOPREVIDÊNCIA (Anexo 10). 

 

Destaque-se que as receitas oriundas desses dois ativos (CFT e direitos a 

receber dos royalties), juntamente com as contribuições previdenciárias são as de maior 

importância no custeio dos benefícios previdenciários, conforme podemos constatar na 

tabela 03 a seguir. 
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Tabela 3 -  Receitas e despesas previdenciárias (RIOPREVIDÊNCIA) 
Em R$ milhões correntes

Discriminação 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Receitas Previdenciárias Arrecadadas* 1.827 1.850 2.292 2.365 2.816 2.816 4.967 4.768
   Receita de Contribuições dos Segurados 388 326 509 369 903 740 868 876
   Receita com CFT 1.390 1.473 1.056 1.674 1.737 1.538 1.272 1.333
   Receita com Royalties e Part. Esp.Petróleo 1.995 2.132
   Demais Receitas Previdenciárias 50 51 727 322 176 538 832 428

Despesas Previdenciárias Liquidadas** 2.980 3.227 4.174 5.307 5.010 5.613 7.034 6.098

Resultado Previdenciário -1.152 -1.377 -1.882 -2.943 -2.195 -2.797 -2.067 -1.330
Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ - ERJ e RIOPREVIDÊNCIA.
* São as receitas próprias excluídas as contribuições patronais e os repasses do Tesouro para cobertura de déficit.
** Estão incluídas as despesas administrativas (corrente e de capitais) conforme Lei nº 9.717/98.  

 

Quanto aos resultados previdenciários negativos consignados na tabela 03, 

destaque-se que os mesmos são financiados pelas contribuições patronais e pelos 

repasses financeiros para cobertura de déficit, ambos advindos do Tesouro do Estado do 

Rio de Janeiro, ou seja, no período de 2000 a 2007, o Tesouro Estadual contribuiu na 

medida exata da cobertura do déficit, não contribuindo para a capitalização do sistema. 

 

A LRF, conforme já visto, define despesa total com pessoal como o 

somatório dos gastos do ente da Federação com os agentes políticos, os servidores 

ativos, os aposentados 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 de qualquer natureza, bem como 

encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às Entidades de Previdência. 

 

A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder a percentuais calculados sobre a sua Receita Corrente 

Líquida (RCL). 

 

Nos Estados: Está limitado a 60% da sua Receita Corrente Líquida (RCL), 

sendo, 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; 6% para o 

Judiciário; 49% para o Executivo; 2% para o Ministério Público do Estado. 
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No caso das despesas com aposentados e pensionistas, serão consideradas, 

para fins de apuração dos limites percentuais de despesas de pessoal, somente aquelas 

pagas diretamente pelos cofres públicos (fonte 0016), pois os benefícios previdenciários 

pagos à conta do Fundo de Previdência (RIOPREVIDÊNCIA no caso do Estado do Rio 

de Janeiro) estão excluídos dos limites, conforme alínea “c”, inciso VI, § 1º do art. 19 

da LRF (Anexo 2). 

 

Ou seja, a receita própria do RIOPREVIDÊNCIA, que no período em tela 

apresentou déficit previdenciário, ajuda a abater do cálculo de despesas de pessoal 

aquela relativa à despesa com inativos e pensionistas. Ocorre que a receita própria do 

RIOPREVIDÊNCIA nada mais é do que uma transferência por lei de receitas da 

Administração Direta, como exemplo temos a receita de royalties de petróleo. 

 

Tal dispositivo legal reduz de modo artificial a relação despesa de pessoal 

sobre receita corrente líquida do Estado do Rio de Janeiro. Voltaremos a este ponto no 

subitem 4.1.4 deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Fonte de recursos do Tesouro oriunda de impostos. 
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CAPÍTULO 3 - A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

 

3.1 – ASPECTOS PRELIMINARES 

 

As reformas implantadas pelo Programa de Ação Econômica do Governo 

(PAEG) redefiniram as condições de financiamento do setor público estadual. Os 

Estados perderam autonomia em matéria tributária e tornaram-se mais dependentes do 

Governo Federal no tocante à definição de seus gastos. 

 

A perda de poder fiscal das unidades subnacionais, tendo em vista a 

centralização tributária e financeira nas mãos da União, foi compensada pela busca de 

outras formas de financiamentos. O montante dos gastos estaduais passou a depender 

não só das receitas tributárias, mas, principalmente, do endividamento externo e do 

acesso aos recursos financeiros advindos dos órgãos e instituições financeiras federais, 

bem como dos próprios bancos estaduais. 

 

Neste sentido, de que o endividamento foi a saída dos Estados para superar 

a restrição fiscal imposta pelo sistema tributário centralizador desenhado em 1964, 

destaca Silva (2002:14) que: 

 

a estrutura do endividamento em 1996 refletia as alternativas de crédito dos 
governos subnacionais nas décadas anteriores. Ao longo da década de 70, as 
restrições ao endividamento dos governos subnacionais estimularam o crédito 
por meio de operações extralimites (realizadas predominantemente junto ao 
governo central). Além disso, nessa época, a abundância de recursos no 
mercado internacional estimulou a contratação de operações de crédito junto 
ao exterior. Nos anos 80, a interrupção do fluxo de recursos provenientes do 
exterior e a restrição orçamentária da União induziram os estados de maior 
poder aquisitivo a captar por meio de títulos. Já no início dos  anos 90, a 
Emenda 3/93 reduziu ainda mais as fontes de crédito. Provavelmente, os 
déficits primários, desde então, foram financiados primordialmente por 
intermédio das instituições financeiras estaduais e das operações de 
antecipação de receita orçamentária. 

 

O endividamento e os desequilíbrios fiscais tornaram-se mais graves e 

evidentes após o processo de estabilização da economia, com a instituição do Plano 

Real em 01/07/94. 
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Como afirma Lopreato (2002: 204) em relação à crise financeira dos 

Estados na década de 90: 

 

A queda da inflação, ao eliminar a prática comum de usar o atraso 
nos pagamentos e os reajustes dos gastos abaixo do índice de preços 
como instrumentos de ajuste fiscal, colocou nu a dificuldade de 
gestão dos gastos correntes, sobre tudo com a folha de pagamento. A 
falta de recursos ainda foi agravada com a expansão da guerra fiscal, 
a isenção do ICMS dos produtos exportados (Lei Kandir) e a 
aprovação do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF). Além disso, a 
política monetária de altas taxas de juros, sustentada, sobretudo no 
Plano Real, alimentou o componente financeiro do endividamento, 
dado que a rolagem dos títulos com a capitalização dos juros 
assegurou o crescimento do estoque da dívida, independentemente da 
capitação de recursos novos. 

 

Vale lembrar que, com relação à política monetária restritiva adotada pelo 

Banco Central, especialmente em 1995, a taxa SELIC real alcançou 33,4% ao ano, 

enquanto que no período de 1995 a 1998 a média foi superior a 25% ao ano 

(MODENESI, 2006). 

 

Independente dos fatores causadores do endividamento dos governos 

subnacionais, o fato concreto é que o processo de endividamento se intensificou nos 

anos 90, o que pode ser observado por intermédio da Tabela 04, e isso gerou a quase 

paralisação desses governos. Essa situação chegou ao limite insustentável e o Governo 

Federal, que segundo GIAMBIAGI e ALÉM (1999), historicamente sempre amenizou 

as situações de desequilíbrios agudos das finanças desses governos, seja assumindo seus 

passivos ou perdoando total ou parcialmente as dívidas, decidiu mudar sua política e 

implementou algumas importantes medidas a partir da metade da década de 90. Entre 

essas medidas pode-se destacar: 

 

a) iniciou a privatização de vários bancos estaduais, os quais foram 

utilizados para financiamento do déficit estadual; 

b) limitou a contratação de “antecipação de receita orçamentária”, que 

era realizada mediante empréstimos obtidos junto à rede bancária; 

c) implementou a renegociação das dívidas estaduais, durante 

1997/2000; e 

d) incentivou a privatização de empresas estatais estaduais. 
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Tabela 4 - Dívida líquida dos estados e municípios 
Ano % PIB
1981 4,2
1989 5,8
1990 6,6
1991 6,9
1992 9,2
1993 9,3
1994 9,8
1995 10,6
1996 11,5
1997 13,0
1998 14,4

Fonte: Banco Central apud Giambiagi e Além (1999).  

 

Em relação às medidas, os acordos de renegociação entre a União e os 

estados e alguns municípios tiveram papel fundamental para a implementação de um 

processo consistente de ajuste fiscal em nível nacional. 

 

 

3.2 - A RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS 

 

3.2.1 - O PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE 

FISCAL DOS ESTADOS - VOTO 162/95 DO CMN 

 

É importante destacar que já em 1995 foi implementado o Programa de 

Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Este programa foi respaldado 

pelo Voto 162/95 do Conselho Monetário Nacional - CMN, sendo utilizado para 

permitir o refinanciamento de dívidas estaduais, além da abertura de linhas de crédito 

para ações emergenciais como o Programa de Demissão Voluntária - PDV. 

 

O Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados 

possuía três linhas de crédito, sendo uma para o refinanciamento das dívidas em atraso 

até 30 de novembro de 1995, uma outra para financiar o já mencionado programa de 

ajuste de quadro de pessoal e uma terceira linha de crédito para transformar as 

antecipações de receitas orçamentárias (ARO) em dívida fundada. 
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Coube à Secretaria do Tesouro Nacional - STN acompanhar os acordos 

fiscais assumidos pelos governos estaduais e monitorar os resultados da implementação 

de uma política de equilíbrio orçamentário sustentável. Entretanto, para que os governos 

estaduais pudessem ter acesso às linhas de créditos, precisavam se comprometer com as 

seguintes obrigações: 

 

a) redução e controle do endividamento estadual; 

b) privatização, concessão de serviços públicos, reforma patrimonial e 

controle de estatais estaduais; 

c) controle e redução da despesa de pessoal, nos termos da Lei 

Complementar n. 82/95 (Lei Camata I); 

d) compromisso de resultado primário trimestral; e 

e) aumento da receita, modernização e melhoria de sistemas de 

arrecadação, de controle do gasto e de geração de informações 

fiscais. 

 

De acordo com Lopreato (2002), o referido programa foi um marco no 

relacionamento entre os entes federativos, tendo em vista que, pela primeira vez, 

conjugou auxílio financeiro da União com reformas fiscal e patrimonial do setor público 

estadual. Os Estados que participassem do programa se comprometiam com metas de 

ajuste fiscal e saneamento financeiro, sendo obrigados a adotar medidas de controle de 

despesa com pessoal, privatização, permissão e concessão de serviços públicos, além de 

obter, junto à Assembléia Legislativa, autorização para aderir ao programa. Tudo isto 

com o devido monitoramento da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

 

 

3.2.2 – O PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DE AJUSTE FISCAL DOS 

ESTADOS – LEI Nº 9.496/97 

 

Assim, apesar de no ano de 1995 terem sido feitos vários acordos de 

refinanciamento das dívidas dos estados – Voto 162/95 do Conselho Monetário 

Nacional – foi com a edição da Medida Provisória 1.560/96, que foi implementado um 

novo Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados, sendo a mesma 

convertida, após sucessivas reedições, em 11/09/97, na Lei 9.496. A partir de então, a 
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referida norma estabeleceu critérios para a consolidação, o refinanciamento e a 

assunção, pela União, das dívidas dos estados e do distrito federal, disponibilizando 

linhas de financiamentos, até 31/03/98, prazo posteriormente prorrogado até 31/05/00, 

para três tipos de passivos, destacados a seguir: 

 

a) dívida pública mobiliária interna e externa constituída até 12/12/95, 

e as que constituídas após essa data, consubstanciaram simples 

rolagens de dívidas anteriores; 

b)  decorrentes de operações de crédito interno e externo, ou de 

natureza contratual, relativas a despesas líquidas e certas, exigíveis 

até 31/12/94; e 

c) empréstimos tomados junto à Caixa Econômica Federal ao amparo 

da Resolução nº 70/95, do Senado Federal. 

 

No âmbito da supracitada Lei, foram assinados contratos de 

refinanciamento com 25 unidades da Federação (24 estados e o Distrito Federal), 

excetuando-se os Estados do Amapá e de Tocantins. A maioria desses contratos foi 

assinada em 1997 e 1998, sendo que o Distrito Federal e o Estado do Rio de Janeiro 

acabaram aderindo posteriormente ao programa. 

 

A Tabela 05 a seguir expõe as condições e valores negociados pelos 

estados com o Governo Federal quando da renegociação de suas dívidas. 
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Tabela 5 - Valores refinanciados pela Lei Federal nº 9.496/97 (Em R$ milhões) 
Entes Federativos Assinatura do Prazo Dívida Dívida Comprometimento Encargos

(Estados) contrato (anos) refinanciada assumida máximo (%) * (% ao ano)
Região Norte
     Acre 30/04/98 30 18 19 12 IGP-DI + 6,0
     Amapá - - - - - -
     Amazonas 04/04/02 30 120 120 12 IGP-DI + 6,0
     Para 30/03/98 30 261 274 15 IGP-DI + 7,5
     Rondônia 12/02/98 30 144 147 15 IGP-DI + 6,0
     Roraima 25/03/98 30 7 7 12 IGP-DI + 6,0
Região Nordeste
     Alagoas 29/06/98 30 648 678 15 IGP-DI + 7,5
     Bahia 01/12/97 30 883 959 11,5 a 13 IGP-DI + 6,0
     Ceara 17/10/97 30 127 138 12 IGP-DI + 6,0
     Maranhão 22/01/98 30 237 244 13 IGP-DI + 6,0
     Paraíba 31/03/98 30 244 266 11 a 13 IGP-DI + 6,0
     Pernambuco 23/12/97 30 137 143 12 IGP-DI + 6,0
     Piauí 20/01/98 30 241 251 13 IGP-DI + 6,0
     Rio G. do Norte 26/11/97 30 56 57 11,5 a 13 IGP-DI + 6,0
     Sergipe 27/11/97 30 355 389 11,5 a 13 IGP-DI + 6,0
Região Centro-Oeste
     Distrito Federal 29/07/99 30 642 648 13 IGP-DI + 6,0
     Goiás 25/03/98 30 1.175 1.352 13 a 15 IGP-DI+ 6,0
     Mato Grosso 11/07/97 30 776 802 15 IGP-DI + 6,0
     Mato Gr. do Sul 30/03/98 30 1.139 1.236 14 a 15 IGP-DI + 6,0
Região Sudeste
     Espírito Santo 24/03/98 30 387 430 13 IGP-DI + 6,0
     Minas Gerais 18/02/98 30 10.185 11.828 6,79 a 13 IGP-DI + 7,5
     Rio de Janeiro 29/10/99 30 15.246 18.537 12 a 13 IGP-DI + 6,0
     São Paulo 22/05/97 30 46.585 50.389 8,86 a 13 IGP-DI + 6,0
Região Sul
     Paraná 31/03/98 30 462 520 12 a 13 IGP-DI + 6,0
     Rio G. do Sul 15/04/98 30 7.782 9.427 12 a 13 IGP-DI + 6,0
     Santa Catarina 31/03/98 30 1.391 1.522 12 a 13 IGP-DI + 6,0
Total 89.248 100.383
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - STN e Senado Federal.
* Em relação a Receita Líquida Real -  RLR.  

 

Para melhor expressar a importância da renegociação das dívidas 

estaduais, a Tabela 06 expõe os dados dos estados com as maiores dívidas e quanto as 

mesmas representaram em relação ao PIB e ao total da dívida. 

 

Tabela 6 - Maiores renegociações das dívidas dos estados (Lei nº 9.496/97) 
Estados R$ Milhões % do PIB Estadual % Total

1997 Dívida Assumida

     Minas Gerais 11.828 16,0 11,8%
     Rio de Janeiro 18.537 9,8 18,5%
     São Paulo 50.389 17,8 50,2%
     Rio G. do Sul 9.427 18,8 9,4%

Total os Estados 100.383 89,8%
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - STN.  
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Note-se que os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo foram responsáveis 

por 69% do total da dívida assumida. Se acrescentarmos os Estados de Minas Gerais e 

Rio Grande do Sul, chegamos a nada menos que 90 % do total. Portanto, os Estados de 

maior importância econômica foram os responsáveis pela maior parte da dívida. 

 

A assunção das referidas dívidas pela União efetivou-se mediante a 

emissão de Letras Financeiras do Tesouro (LFT) da ordem de R$ 100 bilhões, título 

federal pós-fixado, cuja taxa de juros é a apurada no Sistema Especial de Liquidação e 

de Custódia (SELIC). Por outro lado, a referida assunção não se deu a título gratuito, 

visto que os contratos de refinanciamento previam amortização e incidência de taxa de 

juros de 6% ao ano mais atualização monetária pelo IGP-DI.  

. 

Vale lembrar que antes dos acordos de refinanciamento das dívidas de 

1995 e de 1997, já existiam outros programas disponíveis aos estados (Leis Federais nºs 

7.614/87, 7.976/89 e 8.727/93). Eram linhas de créditos oferecidas aos governos, mas 

que em contrapartida exigiam um ajuste fiscal por intermédio de redução dos gastos 

com pessoal, de um maior controle sobre as atividades financeiras das empresas estatais 

e a adoção de medidas orçamentárias visando à geração de superávits primários. 

Entretanto, esses programas eram paliativos e a situação do endividamento não 

melhorava. 

  

3.2.3 – O PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DE AJUSTE FISCAL DOS 

MUNICÍPIOS – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.811/99 

 

Posteriormente a Lei nº 9.496/97, a MP 1.811/99 disciplinou a assunção e 

o refinanciamento, pela União, das seguintes obrigações de responsabilidade dos 

municípios e conforme dados da Secretaria do Tesouro Nacional-STN contou com a 

adesão de 183 municípios: 

 

a) dívida pública mobiliária interna e externa constituída até 12/12/95, 

e as que constituídas após essa data, consubstanciaram simples 

rolagens de dívidas anteriores. Admite-se a inclusão de precatórios 

judiciais que não satisfaçam as condições impostas pela Resolução 

nº 78 do Senado Federal; 
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b) dívidas junto a instituições financeiras nacionais e estrangeiras, 

cujos contratos tenham sido firmados até 31/01/99, inclusive a 

decorrente de transformação de operações de antecipação de receita 

orçamentária em dívida fundada; 

c) dívidas junto a instituições financeiras nacionais ou estrangeiras, 

decorrentes de cessão de crédito firmadas até 31/01/99; e 

d) dívida relativa a operações de antecipação de receita orçamentária, 

contraída até 31/01/99. 

 

Para efetuarem os pagamentos, os municípios tiveram os valores 

refinanciados em até 360 prestações mensais (trinta anos), exceto aqueles decorrentes de 

precatórios judiciais que terão prazo de 120 meses, atualizadas pela variação positiva do 

IGP-DI, com juros de 9% a.a., podendo ser reduzido para 7,5% a.a. ou 6% a.a., caso os 

devedores amortizem extraordinariamente 10% ou 20% do valor refinanciado pela 

União. 

 

3.2.4 – O PROGRAMA DE INCENTIVO À REDUÇÃO DO SETOR PÚBLICO 

NA ATIVIDADE BANCÁRIA (PROES) – MEDIDA PROVISÓRIA N º 1.514/96 

 

Complementarmente ao refinanciamento da dívida dos Estados e à 

imposição de programas de ajuste fiscal, o Governo Federal buscou equacionar o 

problema dos bancos estaduais. Havia consciência da necessidade de reduzir a presença 

do setor público estadual na atividade bancária, na medida em que os bancos estaduais 

consistiam em importante fonte de financiamento de despesas dos tesouros estaduais 

que, com esse mecanismo, tinham suas restrições orçamentárias flexibilizadas. Com 

esse objetivo, a Medida Provisória 1.514/96, que criou o Programa de Incentivo à 

Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (PROES), forneceu uma 

linha de crédito a ser usada na renegociação das dívidas dos estados com os seus bancos 

estaduais, preparando-os para extinção, privatização ou transformação em agência de 

fomento.  

 
Os estados pagarão os empréstimos em 360 prestações mensais, 

atualizadas pela variação positiva do IGP-DI, com juros de 6% a.a. Os saldos devedores 
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desses financiamentos podem se integrar ao saldo devedor do contrato de 

refinanciamento de que trata a Lei nº 9.496/97. 

 

A tabela 07 a seguir apresenta as condições e os valores negociados 

quando do acordo do PROES. 

 

Tabela 7 - Valores financiados pelo PROES 
Entes Federativos Assinatura do Financiamento

(Estados) contrato (R$ milhões)
Região Norte
     Acre 31/03/98 101
     Amapá 26/05/98 26
     Amazonas 13/11/98 357
     Para 30/03/98 98
     Rondônia 12/02/98 502
     Roraima 25/03/98 33
Região Nordeste
     Alagoas 29/06/98 427
     Bahia 19/03/98 1.353
     Ceara 12/11/98 954
     Maranhão 30/06/98 275
     Paraíba - -
     Pernambuco 12/06/98 1.492
     Piauí - 112
     Rio G. do Norte 13/05/98 99
     Sergipe 30/03/98 32
Região Centro-Oeste
     Distrito Federal - -
     Goiás 13/11/98 419
     Mato Grosso 16/12/97 285
     Mato Gr. do Sul - -
Região Sudeste
     Espírito Santo 31/03/98 208
     Minas Gerais 08/05/98 4.344
     Rio de Janeiro - -
     São Paulo - -
Região Sul
     Paraná 30/06/98 3.850
     Rio G. do Sul 31/03/98 1.988
     Santa Catarina 31/03/98 2.442

Total 19.397
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - STN.  
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Destaque-se, em especial, o Estado do Rio de Janeiro que não fez uso da 

linha de crédito proporcionada pelo PROES, contudo a privatização de seu banco, o 

BANERJ S/A, ocorreu em 26/06/97.  

 

Os bancos estaduais nada mais eram que um longa manus da 

administrações estaduais e garantiam aos Estados quase que a capacidade de emitir 

moeda. Essas instituições levavam constantemente o Banco Central a realizar operações 

de socorro a fim de impedir que a insolvência destes bancos repercutisse em todo o 

sistema financeiro. Dessa forma, a autoridade monetária sancionava o endividamento 

dos estados e, mais, ratificava as indistintas relações entre administrações estaduais e 

seus respectivos bancos. 

 

Sobre o tema GIAMBIAGI E RIGOLON (1999:15) destacam que 

 

A condução da política monetária também foi perturbada 
recorrentemente pelos problemas envolvendo os bancos estaduais. 
Estes financiavam em excesso os seus acionistas controladores ou 
emprestavam a terceiros obedecendo a critérios políticos e eram 
obrigados, em última instância, a recorrer a reservas bancárias 
negativas ou aos mecanismos de assistência de liquidez do Banco 
Central. Em outros episódios, como os estados e seus bancos não 
conseguiam financiar os respectivos títulos junto ao mercado 
financeiro, a autoridade monetária realizava operações de troca dos 
títulos estaduais por títulos federais, com um subsídio implícito. 

 
 

Assim, a dificuldade de refinanciar a dívida mobiliária estadual tornou-se 

patente e obrigava o Banco Central a intervir no mercado de forma recorrente, 

realizando operações de troca de títulos estaduais por Letras do Banco Central Especial 

(LBCE). O Banco Central vendia LBCE a termo aos bancos estaduais, com garantia em 

títulos da dívida mobiliária estadual, para viabilizar o financiamento em mercado e a 

custos suportáveis das dívidas mobiliárias estaduais. Nessas operações estava embutido 

um subsídio implícito, tendo em vista que os títulos federais eram remunerados a uma 

taxa de juros inferior à dos títulos estaduais (DIAS, 2004). 

 

Diante deste quadro, o PROES foi um importante passo em direção ao 

controle do endividamento dos governos subnacionais, bem como contribuiu para que 

as contas públicas das administrações estaduais adquirissem maior transparência. 
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3.2.5 – OS CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO COM BASE NA LEI 

9.496/97 

 

As operações de assunção e refinanciamento, autorizadas pela Lei 

9.496/97, resultaram de negociações estabelecidas entre a União e os Estados. Após 

essas negociações, foi firmado protocolo entre os Governos Federal e estadual que, 

juntamente com a autorização legislativa estadual, permitiram a assinatura de contrato 

entre a União e os Estados. No contrato são definidas as obrigações elegíveis e as 

condições são estabelecidas nos termos da Lei. 

 

O Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados surge como 

um projeto de implementação de medidas que objetivam não só a alongar as dívidas 

estaduais, mas também visa a ações que busquem eliminar a instabilidade fiscal e 

financeira, a fim de combater a origem do problema, e não só os efeitos. 

 

Assim, o refinanciamento, fundamentalmente, tinha dois objetivos. 

Primeiro, evitar a insolvência dos governos subnacionais, já que alguns Estados 

encontravam dificuldades para a rolagem de suas dívidas, o que implicava custos 

financeiros elevados e crescentes. Em segundo, forçar as entidades subnacionais a aderir 

aos programas de saneamento financeiro. 

 

No tocante ao segundo objetivo, ressalte-se que o programa de 

refinanciamento ficava condicionado ao aceite dos governos subnacionais, por meio de 

contratos, visto que se ampliam, mais uma vez, as ferramentas de controle a serem 

exercidas pela União, havendo, inclusive, a necessidade de os estados assumirem metas 

e compromissos estipulados para seu cumprimento no âmbito da sua gestão. Uma 

dessas ferramentas se refere à dívida financeira das unidades da federação, limitando-a 

ao montante da Receita Líquida Real (RLR), não se podendo emitir novos títulos 

públicos no mercado interno nem contratar empréstimos externos, enquanto a dívida for 

superior à RLR. O art. 2º da Lei 9.496/97 estabelece que o Programa, além dos 

objetivos específicos para cada entidade subnacional, conteria, obrigatoriamente, metas 

ou compromissos quanto a: a) dívida financeira em relação à receita líquida real (RLR); 

b) resultado primário; c) despesas com funcionalismo público; d) arrecadação de 
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receitas próprias; e) privatização, permissão ou concessão de serviços públicos, reforma 

administrativa e patrimonial; e f) despesas de investimento em relação à receita líquida 

real (RLR). 

 

Ressalte-se que a assunção prevista na Lei 9.496/97 não se deu a título 

gratuito, havendo como contrapartida um refinanciamento das dívidas e obrigando-se os 

Estados à sua amortização. No entanto, essas operações implicaram significativo ônus 

financeiro para a União, dado o descasamento entre as condições da dívida assumida e 

da dívida refinanciada junto aos Estados. 

 

Os contratos de refinanciamento acordados entre a União e os Estados 

serão pagos em até 360 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira trinta 

dias após a data de assinatura do contrato. Os juros são calculados à taxa mínima de 6% 

ao ano, incidentes sobre o saldo devedor atualizado. A atualização monetária é baseada 

no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação 

Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo (artigo 3º da Lei 9.496/97). 

 

Esses contratos previram a transferência para a União, a título de 

amortização parcial das dívidas refinanciadas, de ativos de propriedade dos Estados, em 

especial, ações de empresas públicas ou sociedades de economia mista sob seu controle 

acionário. Foi estipulado o montante desses ativos correspondente a 20% do valor 

assumido, para efeito de amortização das dívidas refinanciadas, denominado de “Conta 

Gráfica”, prevista nos protocolos entre o Governo Federal e o estadual. Sendo assim, no 

caso da unidade federativa, por meio de venda de seus ativos, abater os 20%, tal fato 

implicaria na obtenção da taxa mínima de 6% (artigo 7º da Lei 9.496/97). 

 

Por fim, após as assinaturas dos contratos de refinanciamento, foi 

necessária a autorização do Senado Federal, uma vez que o art. 52 da Constituição 

Federal confere a esse órgão competência privativa para dispor sobre operações de 

crédito interno e externo dos entes da Federação.  
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3.3 – SITUAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ANTERIOR  À 

ASSINATURA DO CONTRATO EM 29/10/99. 

 

Houve um excessivo crescimento do saldo da Dívida Fundada registrada em 

31/12/98 em relação aos saldos registrados nos 04 exercícios anteriores, conforme 

demonstrado na tabela 08 a seguir. 

 

Tabela 8 - Evolução da divida fundada do Estado do Rio de Janeiro - 1994 a 1998 
             (Valores em R$ mil de 31/12/98)

DÍVIDA FUNDADA 1994 PART 1995 PART 1996 PART 1997 PART 1998 PART 98/94
% % % % % VAR %

  DÍVIDA INTERNA 6.482.953 99,0 7.929.150 99,4 9.025.741 99,1 13.859.015 98,7 20.902.329 97,1 222
    EM TÍTULOS 4.221.132 64,5 5.563.463 69,8 6.487.043 71,2 7.643.643 54,4 9.508.783 44,2 125
      EMPRÉSTIMOS EM LFTRJ 4.221.132 64,5 5.563.463 69,8 6.487.043 71,2 7.508.986 53,5 9.473.729 44,0 124
      CERTF. DE PRIVATIZ. ESTAD. 0,0 0,0 0,0 134.657 1,0 35.054 0,2
    POR CONTRATOS 2.261.821 34,5 2.365.687 29,7 2.538.698 27,9 6.215.372 44,3 11.393.546 52,9 404
      CAIXA ECON. FEDERAL 121.834 1,9 166.291 2,1 421.861 4,6 3.913.147 27,9 4.628.235 21,5 3.699
      UNIÃO 0,0 0,0 0,0 0,0 4.008.250 18,6
      BANCO DO BRASIL 1.239.748 18,9 1.434.275 18,0 1.368.715 15,0 1.309.485 9,31.617.814 7,5 30
      BNDES 175.998 2,7 159.503 2,0 227.805 2,5 467.304 3,3 596.280 2,8 239
      BANERJ S.A. 458.863 7,0 535.268 6,7 449.789 4,9 455.065 3,2 479.817 2,2 5
      MUNICÍPIO DO RIO/PREVI-RIO 0,0 60.486 0,8 70.528 0,8 66.796 0,5 59.224 0,3
      INSS - PARCELAM./CTC-RJ 0,0 0,0 0,0 3.575 0,0 3.926 0,0
      OUTROS 265.378 4,1 9.864 0,1 0,0 0,0 0,0 -100
  DÍVIDA EXTERNA 63.773 1,0 45.453 0,6 80.241 0,9 186.968 1,3 622.179 2,9 876
   EM TÍTULOS 2.772 0,0 2.540 0,0 2.556 0,0 1.787 0,0 1.897 0,0 -32
   POR CONTRATOS 61.001 0,9 42.913 0,5 77.685 0,9 185.181 1,3 620.282 2,9 917
     BID E BIRD 55.432 0,8 38.572 0,5 73.827 0,8 176.368 1,3 546.896 2,5 887
     OECF - BAÍA DA GUANABARA 0,0 0,0 1.476 0,0 8.118 0,1 73.386 0,3
     CREDIT LYONNAYS 5.569 0,1 4.341 0,1 2.382 0,0 695 0,0 0,0 -100

TOTAL DÍVIDA FUNDADA 6.546.726 100,0 7.974.603 100,0 9.105.982 100,0 14.045.983 100,0 21.524.508 100,0 229
Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ e Tribunal de Contas do Estado .
Obs: Valores atualizados pelo autor com base na variação anual acumulada do IGP-DI.  

 

A Dívida Fundada cresceu R$ 14,9 bilhões em valores constantes 

(atualizados pela variação do IGP-DI), entre 31/12/94 e 31/12/98, um crescimento real 

de 229% no período. 

 

Em 31/12/98 a dívida mobiliária interna representava 44% do total da dívida 

consolidada ou fundada enquanto que dívida contratual interna representava 53%, que 

somadas correspondiam a 97% do endividamento fundado. 

 

Na seqüência, será apresentada a evolução das dívidas mais relevantes que 

compuseram a Dívida Fundada, no período compreendido entre 31/12/94 a 31/12/98. 
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a) DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA 

 

Cabe destacar inicialmente, que não houve no período analisado emissão de 

novas Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ, senão 

aquelas destinadas ao resgate de Títulos vincendos. Ou seja, todas as emissões de 

Títulos foram utilizadas para a “rolagem” da Dívida Mobiliária do Estado do Rio de 

Janeiro. Conseqüentemente, o crescimento de R$ 5,3 bilhões ocorrido no período, 

representando 125% em termos reais (tabela 08), foi ocasionado pelas altas taxas de 

juros incidentes sobre as LFTRJ. 

 

Apesar de a União ter operacionalizado a troca das LFTRJ por títulos de sua 

emissão – Letras do Banco Central – reduzindo o custo de carregamento ou rolagem da 

dívida, as taxas de juros do mercado aberto (“openmarket”) permaneceram altas durante 

o período de 31/12/94 a 31/12/98, face à política monetária restritiva adotada pelo 

Governo Federal desde a edição do Plano Real. De fato, as taxas reais de juros 

praticadas no mercado recrudesceram em 1997 e, especialmente, no ano de 1998, em 

conseqüência do agravamento da situação externa. Com efeito, no ano de 1998, após a 

recuperação dos influxos de recursos externos interrompidos por ocasião da crise no 

sudeste asiático, que permitiu um ligeiro rebaixamento do nível dos juros nos primeiros 

meses de 1998, as taxas básicas de juros voltaram a subir no segundo semestre após o 

advento da crise russa (TCE-RJ, 1999). 

 

Parece claro, portanto, que na ausência da troca dos títulos estaduais por 

títulos federais, o crescimento da dívida mobiliária teria sido ainda maior, visto que, em 

virtude do maior risco associado aos primeiros, a remuneração exigida pelo mercado 

seria maior, o que contribuiria para um custo de carregamento da Dívida ainda mais 

elevado. 

 

Contribuiu também de forma significativa para o crescimento da dívida 

mobiliária a não obtenção, até 31/12/98, da permissão do Senado Federal sobre o 

Acordo de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de 

Dívidas pactuado entre a União e o Estado do Rio de Janeiro, fato que só veio a 

acontecer em 29/10/99 quando da assinatura do Contrato Nº 004/99-STN/COAFI (TCE-

RJ,1999). 
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Pelo Contrato, caso o acordo tivesse sido aprovado, a dívida mobiliária 

sofreria significativa redução, uma vez que o § 1º, art. 3º da Lei nº 9.496/97 

possibilitava que o estoque da dívida mobiliária fosse recalculado, retroagindo ao valor 

devido em 31/03/96. A partir daquela data, a Dívida seria corrigida com base na 

variação do IGP/DI mais 6,0% ou 7,5% ao ano. A redução da dívida se daria em função 

de a variação do IGP/DI no período, mesmo acrescida de juros, ter sido 

expressivamente menor do que as taxas praticadas no mercado. 

 

b) DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 

 

Conforme consignado na tabela 08, a dívida por contratos do Estado do 

Rio de Janeiro apresentou um expressivo crescimento real de 404% (R$ 9,1 bilhões) 

entre o período de 1994 e 1998. A evolução da dívida contratual interna no referido 

período está detalhada a seguir. 

 

b.1) DÍVIDA  COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
 

 

O crescimento da dívida contratada com a Caixa Econômica Federal de R$ 

122 milhões em 31/12/94 para R$ 4,6 bilhões em 31/12/98 representou uma variação 

real de 3.699% e se acelerou a partir do exercício de 1996 em virtude do exposto nos 

dois subitens a seguir. 

 
 
b.1.1) DOIS EMPRÉSTIMOS JUNTO A CEF  EM 1996 

 

O primeiro refere-se ao Contrato firmado em 31/01/96 entre a Caixa 

Econômica Federal - CEF e o Estado do Rio de Janeiro, com aprovação do Banco do 

Brasil e da União, para a concessão de crédito ao Estado do Rio de Janeiro no valor de 

R$ 180 milhões. 

 

O crédito, concedido pela CEF, teve duas finalidades: 

 

a) linha de Crédito I - R$ 120 milhões destinados ao pagamento de parcela 

do 13º salário estadual relativo ao exercício de 1995; e 
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b) linha de Crédito II - R$ 60 milhões destinados ao financiamento do 

Programa de Ajuste do Quadro de Pessoal do Estado. 

 

O Contrato previa que a Linha de Crédito I seria paga em 30 prestações 

mensais consecutivas, calculadas com base na tabela Price, reajustadas à taxa de 2,88% 

a.m. mais 0,5% de juros ao mês (total de 3,394 % a.m.), com a primeira parcela 

vincenda em 31/07/96 e a última em 30 /12/98. 

 

Para a linha de Crédito II estabeleceram-se as mesmas taxas de juros da 

Linha de Crédito I. O Contrato determinava que a primeira amortização se daria no 

último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorresse a liberação da primeira 

parcela, devendo a última ser paga em 30/12/98. 

 

Ocorre que, já em 1997, o Governo do Estado estava inadimplente com as 

condições originais impostas pelo Contrato e reconheceu a incorporação da parcela 

atrasada no saldo original. De acordo com o Contrato e seu Termo Aditivo, o Estado se 

comprometia a liquidar o empréstimo até 31/12/98 (TCE-RJ, 1999). 

 

Observa-se que o Estado obteve R$ 180 milhões em janeiro de 1996, 

efetuou diversos pagamentos de amortizações e juros e ainda devia em 31/12/98, R$ 

242 milhões (tabela 09). 

 

O segundo Contrato, firmado em 30/09/96, entre a Caixa Econômica 

Federal - CEF e o Estado do Rio de Janeiro, com garantia da União, refere-se à 

concessão de crédito no valor de R$ 200 milhões. Esse crédito destinava-se a financiar o 

programa de redução do quadro de pessoal. 

 

Ficou consignado que a CEF liberaria os recursos entre outubro e 

dezembro de 1996, em 03 parcelas, sendo as duas primeiras no valor de R$ 80 milhões 

cada e a última no valor de R$ 40 milhões. O referido contrato previa que a Linha de 

Crédito seria paga em 26 prestações mensais consecutivas, calculadas com base na 

Tabela Price, com reajuste de 2,2528% a.m., taxa a ser repactuada a cada três meses, 
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mais 0,5% a.m., com a primeira parcela vincenda no primeiro mês subseqüente à 

liberação dos recursos e a última em 30/12/98 (TCE-RJ, 1999). 

 

Destaque-se que, conforme tabela 09, só foram liberados para o Estado, R$ 

70 milhões. Mais uma vez, pode-se verificar que o Governo Estadual estava 

inadimplente com as condições originais impostas pelo contrato e reconheceu a 

incorporação da parcela do atrasado no saldo devedor original, comprometendo-se, 

ainda, conforme o Contrato e seu Termo Aditivo, em liquidar o empréstimo até 

31/12/98. Contudo, constata-se que o Estado obteve R$ 70 milhões entre outubro e 

dezembro de 1996, e em 31/12/98 era ainda devedor de R$ 104 milhões (tabela 09). 

 

Portanto, o saldo devedor dos empréstimos contraídos com a CEF cresceu 

expressivamente durante o período examinado, face à obtenção de empréstimos no total 

de R$ 250 milhões destinados ao pagamento do 13º salário do funcionalismo de 1995 e 

ao Programa de Reestruturação do Estado. 

 

b.1.2) Durante o exercício de 1997, foram incorporadas à Dívida Fundada Contratual 

Interna as Linhas de Crédito abertas pela Caixa Econômica Federal – CEF para a 

cobertura do Passivo Atuarial da PREVI-BANERJ e dos contenciosos trabalhistas, 

fiscais, cíveis e outras avenças do Banco Estadual do Rio de Janeiro S.A. 

 

As linhas de crédito abertas pela Caixa Econômica Federal para o Estado 

do Rio de Janeiro originaram-se do Protocolo de Acordo entre o Governo Federal e o 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, assinado em 15/01/97. O referido protocolo, no 

tópico “Cláusulas e Condições derivadas da privatização do Banco do Estado do Rio de 

Janeiro - BANERJ”, pactuou que o Tesouro Nacional concederia R$ 2,05 bilhões, 

destinados a suprir insuficiências de reserva de cobertura atuarial que sejam de 

responsabilidade ou venham a ser assumidas pelo BANERJ S.A - Em Liquidação 

Extrajudicial. 
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Pactuou-se também que o Tesouro Nacional concederia financiamento ao 

Estado do Rio de Janeiro destinado à constituição de garantias que suportariam 

eventuais contingências trabalhistas, fiscais e outras, oriundas de sentenças judiciais, de 

até R$ 900 milhões. As importâncias supracitadas tiveram seus valores atualizados até a 

data da assinatura do contrato (Anexo 11). 

 

Dando seqüência ao referido acordo, em 30/06/97, foi firmado Contrato 

entre o Estado do Rio Janeiro e a Caixa Econômica Federal, abrindo-se as Contas A e 

B, nos valores de R$ 2.146.575.717,03 e R$ 942.399.095,28, respectivamente, 

totalizando R$ 3.088.974.812,31 (Anexo 12). 

 
Portanto, o saldo devedor dos empréstimos contraídos com a CEF cresceu 

expressivamente durante o período examinado, tendo em vista a obtenção de 

empréstimos no total de R$ 250 milhões destinados ao pagamento do 13º salário do 

funcionalismo de 1995 e ao Programa de Reestruturação do Estado, bem como a 

concessão de linhas de crédito, no valor total de R$ 3.089 milhões, para a cobertura do 

Passivo Atuarial da PREVI-BANERJ e dos contenciosos trabalhistas, fiscais cíveis e 

outras avenças do Banco Estadual do Rio de Janeiro S.A. O saldo desta linha de crédito 

em 31/12/98 perfez o valor de R$ 4.476 milhões, conforme consignado na tabela 09. 

 
Tabela 9 - Saldo dos contratos de empréstimos assinados em 96/97 com a CEF 

                           (EM R$ CORRENTES)
CONTRATOS COM A CEF E AS DATAS OBJETIVO SALDO DEVEDOR SALDO DEVEDOR
DE ASSINATURA INICIAL EM 31/12/98
LINHA DE CRÉDITO I DE 30/01/96 13º SALÁRIO DE 1995 120.000.000 164.458.024
LINHA DE CRÉDITO II DE 30/01/96 ENXUGAMENTO    DO

 QUADRO DE PESSOAL 60.000.000 77.402.887
LINHA DE CRÉDITO DE 30/09/96 ENXUGAMENTO    DO

 QUADRO DE PESSOAL 70.000.000 104.127.715
LINHA DE CRÉDITO CONTAS "A"  E "B" COBERTURA DE PAS SIVOS
DE 30/06/97 (BANERJ E PREVI-BANERJ) 3.088.974.812 4.129.796.041

TOTAL 3.338.974.812 4.475.784.667 
Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
 
 
b.2) DÍVIDA FUNDADA COM A UNIÃO 
 
 

Em 15/07/98, foi celebrado Contrato de Assunção de Dívida e Outros 

Pactos entre o Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. (Em Liquidação Extrajudicial) e 

o Estado do Rio de Janeiro, com interveniência do Banco Central do Brasil. 
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O valor desta dívida advém do montante disponibilizado ao Banco do 

Estado do Rio de Janeiro S.A (Em Liquidação Extrajudicial) para cobertura de suas 

deficiências na conta de Reservas Bancárias mantidas junto ao Banco Central do Brasil. 

 

Destaque-se que as taxas que incidiam sobre a dívida, IGP-DI mais 6% ao 

ano, favoreceram o Estado do Rio de Janeiro, já que as taxas praticadas no mercado à 

época eram notadamente superiores. 

 

O início da amortização desta dívida estava previsto para ocorrer em 15 de 

fevereiro do ano de 2000, e as demais em igual data nos meses subseqüentes, até o 

encerramento previsto para o mês de julho do ano de 2.028 (TCE-RJ, 1999). 

 

Por fim, a dívida junto à União sofreu a seguinte movimentação durante o 

período analisado (tabela 10). 

 

Tabela 10 - Dívida do Estado do Rio de Janeiro junto à União - 1998 
                           (EM R$ CORRENTES)

CONTRATO OBJETIVO SALDO DEVEDOR SALDO DEVEDOR
ASSINADO EM 15/07/98 EM 15/07/98 EM 31/12/98
LINHA DE CRÉDITO COBERTURA DAS RESERVAS
BACEN/UNIÃO TÉCNICAS   DO  BANERJ   EM 

LIQUID. JUNTO AO BACEN 3.879.682.829 4.008.249.924
Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.  

 
 
b.3) DÍVIDA FUNDADA COM O BANCO DO BRASIL 
 

 

A Dívida Contratual do Estado junto ao Banco do Brasil deveu-se 

principalmente à absorção pelo Banco das parcelas da Dívida mantida pelo Estado do 

Rio de Janeiro junto a diversas Instituições de Crédito, inclusive dívidas em moeda 

estrangeira. 

 

Tal operacionalização originou-se do refinanciamento das dívidas dos 

Governos Estaduais, com base nas Leis Federais nºs 7.976/89 e 8.727/93. Assim sendo, 

o Banco do Brasil absorveu junto aos credores do Estado diversas obrigações 

provenientes de empréstimos e financiamentos. 
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Portanto, os valores devidos pelo Estado ao Banco do Brasil, até o fim do 

exercício de 1997, originaram-se das dívidas interna, externa, por operações de ARO, 

provenientes do Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. e do Metrô, refinanciadas pela 

União através do Banco do Brasil. Essas dívidas consolidadas perfaziam em 31/12/98 o 

valor de R$ 1.319 milhões (tabela 11). 

 

Em dezembro de 1998, o Banco do Brasil concedeu ao Estado do Rio de 

Janeiro, com aval da União, empréstimo no valor de R$ 296 milhões a título de 

ressarcimento das perdas atribuídas ao Estado, face à Emenda Constitucional nº 14 e a 

Lei Federal nº 9.424/96, que instituiu e regulamentou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF, 

respectivamente (TCE-RJ, 1999). 

 

Cabe destacar que sobre o empréstimo incidia a “Taxa Selic”. Ou seja, 

sobre a dívida incidia a taxa do mercado aberto (open-market), que atingiu à época 

índices significativamente superiores aos índices da inflação. Em 1998, a Taxa Selic 

acumulada no ano foi de 28,79% ante uma variação de apenas 1,7% do Índice Geral de 

Preços – Disponibilidade Interna (IGP/DI), apurado pela Fundação Getúlio Vargas - 

FGV. A previsão do início da amortização do empréstimo era a partir do ano de 2002, 

encerrando-se os pagamentos no ano de 2009 (TCE-RJ, 1999). 

 

A posição consolidada dos empréstimos obtidos junto ao Banco do Brasil, 

findo o exercício financeiro de 1998, pode ser assim resumida na tabela 11: 

 

Tabela 11 - Dívida do Estado do Rio de Janeiro junto ao Banco do Brasil - 1998 
DISCRIMINAÇÃO SALDO DEVEDOR

EM 31/12/98 (Em R$ correntes)
ORIUNDAS DE RENEGOCIAÇÃO DE
DÍVIDAS (LEIS 7.976/89 E 8.727/93) 1.319.492.836
EMPRÉSTIMO PARA RESSARCIMENTO
DE PERDAS COM O FUNDEF 298.321.217

TOTAL 1.617.814.053
Fonte: Tribunal de Contas do Estado  
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3.4 – O CONTRATO DE REFINANCIAMENTO Nº 004/99-STN/COAFI 

 

Foi celebrado, em 29/10/99, o Contrato de Confissão, Promessa de 

Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas entre o Estado do Rio de Janeiro 

e a União, com a interveniência do Banco do Brasil S.A. e do Banco BANERJ S.A. 

(Contrato nº 004/99 - STN/COAFI), nos termos do disposto na Lei nº 9.496/97, na 

Medida Provisória nº 1.900-43/99, na Lei Estadual nº 2.674/97, alterada pela Lei n.º 

2.996/98, objetivando a implementação do Programa de Reestruturação e de Ajuste 

Fiscal de Longo Prazo. 

 

Conforme cláusula primeira do contrato, o total renegociado atingiu R$ 

18.537 milhões, assim discriminados na tabela 12 a seguir. 

 

Tabela 12 - Dívida fundada renegociada/confessada total do ERJ - 1999 
DÍVIDAS RENEGOCIADAS R$ CORRENTES %

BNDES
  Construção da 2ª Etapa da Linha Vermelha 111.826.623 0,6%
Caixa Econômica Federal
  Votos CMN nº 162/95 e 175/95 438.091.559 2,4%
  Cessão de Direito 248.120.089 1,3%
  Contratos Diversos - Área de Saneamento e Habitação 218.754.907 1,2%
  Contrato de Garantia - Conta "A" e "B" 6.070.212.442 32,7%
LFTRJ
  Dívida Mobiliária existente em 31/12/96, ainda não paga
  ou que, constituída após esta data, consubstanciou sua
  simples rolagem. 11.449.802.659 61,8%

TOTAL DA DÍVIDA RENEGOCIADA/CONFESSADA 18.536.808.278 100,0%
Fonte primária: Contrato nº 004/99 - STN/COAFI.
Obs: Elaborada pelo autor.  

 

Naquele instrumento ficou acordado que a União assumiria as dívidas, 

cabendo ao Estado pagar parte do montante em 360 prestações mensais e consecutivas 

calculadas com base na Tabela Price, vencendo a primeira em 28 de novembro de 1999 

e as demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes, observados os limites de 

dispêndio mensal de 1/12 de 12% e de 12,5%, nos anos de 1999 e 2000, 

respectivamente, e de 13% da Receita Líquida Real - RLR, a partir do ano de 2001. Os 

juros foram calculados à taxa de 6% ao ano, incidentes sobre o saldo devedor 

previamente atualizado. A atualização monetária foi baseada no Índice Geral de Preços 
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– Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro 

índice que vier a substituí-lo. 

 
O Estado ofereceu como garantia, suas receitas próprias, inclusive dos 

impostos de sua competência, e dos recursos oriundos de transferências constitucionais, 

conforme estabelece a Cláusula Décima - Terceira. A referida vinculação foi amparada 

pela Emenda Constitucional nº 03, de 17/03/93, que permitiu a afetação dessas receitas 

para a prestação de garantia e pagamentos de débitos à União, nos termos do § 4º 

acrescentado ao art. 167 da Constituição Federal. 

 

A cláusula décima-sexta prevê também sanções no caso de atraso de 

pagamento e a não observância das metas e compromissos estabelecidos no Programa 

de Reestruturação e Ajuste Fiscal, em especial a substituição dos encargos financeiros 

pactuados (IGP-DI mais 6% ao ano) pelo custo médio de captação da dívida mobiliária 

interna federal (taxa SELIC), acrescido de 1% ao ano, e a elevação do limite de 

dispêndio para 17% da RLR do Estado. 

 

Convém destacar que o valor de cada prestação que exceder o limite de 

dispêndio será acumulado para pagamento nos meses subseqüentes em que o serviço da 

dívida refinanciada nos termos do Contrato for inferior ao referido limite, como prevê o 

§ 5º da cláusula quinta. 

Em caso de eventual saldo devedor residual em decorrência da aplicação 

do limite de dispêndio, existente após o vencimento da 360ª prestação, será refinanciado 

em até 120 parcelas mensais e consecutivas, com incidência dos encargos financeiros 

previstos no Contrato de Refinanciamento. 

 

É importante salientar que, durante a vigência do acordo, o Estado está 

proibido de emitir nova dívida mobiliária e somente contrairá novos compromissos, 

caso mantenha sempre decrescente a relação dívida/receita, ou então o Governo Federal 

não dará aval ou autorização a qualquer empréstimo que implique no descumprimento 

desta condição, conforme prevê a cláusula décima - quinta. 
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Conforme já exposto, o Estado confessou-se devedor de R$ 18.537 

milhões, em moeda de outubro de 1999, originados das dívidas que foram objeto do 

processo de Renegociação, conforme tabela 12. 

 

A dívida confessada foi recalculada com base em índices diferentes dos 

pactuados. Desta maneira, o montante a ser refinanciado, em moeda de 29 de outubro de 

1999, passou a ser equivalente a R$ 15.246 milhões (cláusula quarta do contrato), assim 

distribuídos na tabela 13: 

 

Tabela 13 - Dívida fundada renegociada após deságio – 1999 
DÍVIDAS RENEGOCIADAS APÓS DESÁGIO R$ CORRENTES % DIV. CONFESSADA

BNDES
  Construção da 2ª Etapa da Linha Vermelha 112.626.642 0,6%
Caixa Econômica Federal
  Votos CMN nº 162/95 e 175/95 434.333.062 2,3%
  Cessão de Direito + contratos áreas de saneamento e habitação 475.549.097 2,6%

  Contrato de Garantia - Conta "A" e "B" 5.050.375.106 27,2%
LFTRJ
  Dívida Mobiliária existente em 31/12/96, ainda não paga
  ou que, constituída após esta data, consubstanciou sua
  simples rolagem. 9.173.539.265 49,5%

TOTAL DA DÍVIDA RENEGOCIADA APÓS DESÁGIO 15.246.423. 173 82,2%
Fonte primária: Contrato nº 004/99 - STN/COAFI.
Obs: Elaborada pelo autor.  

 

O saldo devedor da Dívida Mobiliária Estadual caiu expressivamente em 

função da forma de recálculo. Neste caso, o saldo devedor foi aferido, de acordo com o 

previsto na Lei nº 9.496/97, com base no saldo devedor apurado 31/03/96 atualizado 

pela variação do IGP-DI acrescido de juros de 6% ao ano até a data da renegociação. O 

fator apurado para a correção da Dívida foi significativamente menor do que as taxas 

praticadas neste período pelo Mercado Aberto, as quais eram aplicadas às Letras 

Financeiras do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ. 

 

O acordo firmado envolveu o pagamento imediato pelo Estado do Rio de 

Janeiro de 20% (R$ 2,04 bilhões) de parte da dívida pós-deságio (R$ 10.2 bilhões dos 

R$ 15,2 bilhões, tabela 13 e 14) a ser refinanciada pela União - a chamada “Conta 

Gráfica”, montante a ser pago à vista ou como garantia sobre o valor total - por meio da 

transferência de ativos ao governo federal, a serem incluídos imediatamente no Plano 
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Nacional de Desestatização - PND, o que garantia uma taxa de juros menor sobre o total 

refinanciado (6% ao ano ao invés de 7,5% ao ano). 

 

 
As dificuldades de obtenção dos recursos para o pagamento da Conta 

Gráfica fizeram com que o Estado do Rio de Janeiro fosse o último Estado da Federação 

a renegociar a sua dívida com a União. Já tendo privatizado o banco estadual, BANERJ, 

em 1996, e diversas empresas estaduais no período 1996/1998, no âmbito do Programa 

Estadual de Desestatização – PED (Lei Estadual nº 2.470, de 28/11/95), ao final de 

1998, só restava ao Estado o controle acionário da Companhia de Águas e Esgotos do 

Estado do Rio de Janeiro - CEDAE, a ser oferecido como garantia. 

 

Como não se efetivou a privatização da CEDAE, o Estado do Rio de 

Janeiro ofereceu, como pagamento do montante de 20% de parte da dívida renegociada, 

recursos obtidos com a antecipação de créditos futuros do Estado em royalties do 

petróleo (recebíveis), adquiridos pelo Governo Federal. 

 
 

Não tendo recursos financeiros para quitar os 20% (Conta Gráfica) de parte 

da dívida que estava sendo renegociada, mas com a perspectiva futura de ingresso de 

royalties incrementada pela Lei do Petróleo de 1998, foi celebrado um Contrato de 

Cessão de Créditos dos "Royalties do Petróleo"17 no total de R$10,8 bilhões (valor que a 

ANP apurou que o Estado receberia ao longo dos 21 anos e 03 meses seguintes, em 

royalties e em participações especiais, com base nas reservas então conhecidas e de 

acordo com a metodologia de distribuição destas participações governamentais aos 

beneficiários dos créditos, conforme definido na legislação vigente, tendo sido 

excluídos destes cálculos, os valores das transferências obrigatórias aos municípios.). 

Trazendo este fluxo futuro para valores de 1999, chegou-se ao valor econômico de 

R$5,78 bilhões em 20/10/99 (calculando o valor presente desse fluxo futuro, pelo 

Método do Valor Presente). A taxa de desconto aplicada foi de aproximadamente 0,7% 

ao mês, equivalente a uma taxa anual de 8,7% ao ano. 

 

                                                 
17 Contrato de Cessão de Créditos celebrado entre a União e o ERJ em 29 /10/99, com interveniência da 
ANP, do Banco do Brasil e do BANERJ, nos termos da Lei nº 9.496, de 11.09.97, e da Medida Provisória 
nº 1.868-20, de 26/10/99. 
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Dessa forma, o Contrato de Refinanciamento de Dívidas do Estado do Rio 

de Janeiro só veio a ser celebrado em 29/10/9918, quando o Governo do Estado do Rio 

de Janeiro logrou19 reunir as condições financeiras para o pagamento de R$ 2,04 bilhões 

à União, referentes à “Conta Gráfica” (tabela 14), que deveria ser transferido ao 

Governo Federal na assinatura do acordo para a obtenção de condições mais favoráveis, 

ou seja, juros incidentes sobre a dívida de 6% ao ano mais a atualização pelo IGP-DI.  

 

Conforme já dito, pelo acordo, a dívida, após deságio e pagamento da 

conta gráfica, de R$ 13,2 bilhões (tabela 14) deveria ser amortizada em 30 anos, a partir 

de fevereiro de 2000, em 360 prestações mensais e consecutivas, incidindo sobre o 

montante da dívida a variação do IGP-DI mais 6% de juros ao ano. 

 

Tabela 14 - Dívida fundada renegociada após a baixa da conta gráfica - 1999 
DÍVIDAS RENEGOCIADAS R$ CORRENTES %

DÍVIDA RENEGOCIADA/CONFESSADA 18.536.808.278 100,0%

DESÁGIO (Cláusula Quarta, § 2º) 3.290.385.105 17,8%

VALOR REFINANCIADO 15.246.423.173 82,2%

BAIXA DA CONTA GRÁFICA (Cláusula Quarta, § 1º) 2.039.209.613 11,0%

VALOR LÍQUIDO 13.207.213.559 71,2%
Fonte primária: Contrato nº 004/99 - STN/COAFI.
Obs: Elaborada pelo autor  

 

Ou seja, para poder pagar a conta gráfica (2,04 bilhões), equivalente a 

13,4% da dívida renegociada após deságio (R$ 15,2 bilhões), o Estado cedeu seus 

direitos futuros sobre royalties do petróleo à União, no total de R$5,78 bilhões em 

20/10/99, sendo que desse total, R$ 2 bilhões foram utilizados para pagamento da 

“Conta Gráfica”. 

 

                                                 
18  Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação, e Refinanciamento de Dívidas, 
celebrado entre a União e o Estado, com interveniência do Banco do Brasil S.A. (BB), com base na Lei nº 
9.496/97, na Medida Provisória nº 1.900-43/99 e nas Leis Estaduais nº 2.674/97 e nº 2.996/98.  
 
19 Os estados que não abateram a “Conta Gráfica” incorreram em encargos de 7,5% ao ano mais IGP-DI. 
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O saldo restante, de R$ 3,78 bilhões, foi destinado à capitalização do 

Fundo de Previdência do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA, recém-criado 

à época, tendo sido o valor convertido em 4.196.316 Certificados Financeiros do 

Tesouro (CFT)20 de modalidade nominativa e inalienável, com valor unitário na data de 

emissão (15/11/99) de R$1.000,00, sujeito à atualização pelo IGP-DI mais juros de 6% 

ao ano, prazo de 15 anos e 1 mês (181 meses), com vencimento mensal a partir de 

15/01,00, assegurando, por conseqüência, ao caixa do Estado do Rio de Janeiro, o 

recebimento mensal (de 15/01/00 a 15/12/14) de R$23,3 milhões, ou seja, R$280 

milhões por ano (valores de 1999). 

 

Essa cessão de direitos futuros dos royalties (no total de R$5,78 bilhões), 

de acordo com a previsão contida no Anexo I21 do Contrato, seria paga pelo Estado do 

Rio de Janeiro nos seguintes termos, autorizando o Banco do Brasil22 (agente 

financeiro) a creditar à União como ressarcimento da operação, a partir de dezembro de 

1999, mensalmente: 

 
a) 60% da parcela correspondente aos royalties de 5% recebidos pelo 

Estado; 

b) 80% da parcela correspondente aos royalties excedentes da parcela 

correspondente a 5%; 

c) 80% da parcela correspondente à participação especial. 

 

 

                                                 
20 Os CFT são títulos do Tesouro Nacional emitidos na forma direta em favor de interessado específico 
para atender a operações com finalidades específicas definidas em lei.   
21 No Anexo I consta a previsão mensal – desde 20.12.99 até 20.02.21– do fluxo de pagamentos à União 
em valores de 20/10/99, com a discriminação dos valores nominais relativos a royalties e participações 
especiais. 
22 De acordo com o parágrafo segundo da cláusula décima-quinta do contrato, o BB foi autorizado a 
depositar, mensalmente, a partir de dezembro de 1999, em conta especial, os percentuais das 
participações governamentais a serem creditados à União. O saldo desta conta, acrescido dos rendimentos 
auferidos, é utilizado exclusivamente para o pagamento das prestações e para a liquidação antecipada das 
prestações do ano em curso. Segundo as cláusulas quarta e quinta do contrato, se os recursos fossem 
insuficientes para quitar as prestações devidas, o saldo devedor ao final de cada ano deveria ser pago à 
União, a partir de janeiro do ano seguinte, em 6 (seis) prestações mensais e consecutivas. Caso houvesse 
“sobra” de recursos, o valor excedente seria utilizado para, nessa ordem, amortizar ou liquidar saldo 
devedor anterior e amortizar ou liquidar antecipadamente as prestações a vencer do próprio exercício.  
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No âmbito da renegociação da dívida estadual, ainda em 29/10/99, o 

Estado obteve a liberação da totalidade dos recursos da chamada Conta “A”23, da 

seguinte forma: 

a) R$320.000.000,00, em moeda corrente, no prazo máximo de 48 

horas após o início da eficácia do contrato, assinado em 29/10/99; 

 

b) R$798.287.000,00, através da emissão de 798.287 CFT para o 

RIOPREVIDÊNCIA, com valor unitário de R$1.000,00, corrigidos 

pela variação do IGP-DI mais juros de 6% ao ano, vencíveis em 

15/12/01. Pelo contrato, os títulos seriam resgatados em 25 meses, 

consecutivamente. Portanto, o RIOPREVIDÊNCIA teria disponível 

R$1.491.480,00 por mês, ou seja, R$ 383.177.760,00 por ano, nos 

anos de 2000 e 2001; 

 

c) R$2.500.889.000,00, através de 2.500.889 CFT com valor de 

emissão de R$1.000,00, também incorporados à carteira do Fundo 

Único de Previdência, corrigidos pela variação do IGP-DI mais 

juros de 6% ao ano, vencíveis em 15/12/14. De acordo com a 

previsão contratual, os resgates dos títulos ocorreriam ao longo de 

15 (quinze) anos, ou 180 meses, consecutivamente. Desta maneira, 

o RIOPREVIDÊNCIA receberia R$13.893.827,78 mensalmente, 

ou seja, R$166.725.933,40 por ano, até 2014. 

 

A tabela 15 a seguir apresenta a composição da carteira de CFT do 

RIOPREVIDÊNCIA, originada a partir dos contratos anteriormente citados, com 

valores correspondentes a 15/11/99, data da emissão dos títulos. 

 

                                                 
23 O Governo do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 
Abertura de Contas, firmado em 10/07/1997 entre o Estado do Rio de Janeiro e a CEF, com 
interveniência da União, do BERJ (em liquidação extrajudicial) e do BANERJ, obteve a disponibilização 
para o RIOPREVIDÊNCIA, da totalidade dos recursos da chamada Conta “A”. As Contas “A” e “B” 
foram abertas para constituir reserva monetária de forma a garantir as obrigações do BANERJ que foram 
assumidas pelo Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Edital de venda das ações do banco. Os recursos 
depositados nessas contas têm origem em um empréstimo contraído através de instrumento próprio com a 
CEF, no valor total de R$ 3.088.974.812,31, na mesma data da abertura das contas, em 1997. Os recursos 
da Conta “A” eram destinados exclusivamente à cobertura dos passivos atuariais decorrentes de déficits 
de reservas técnicas para pagamento de compromissos previdenciários da PREVI-BANERJ.   
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Tabela 15 - Certificados Financeiros do Tesouro Nacional - CFT 
Origem dos Quntidade de Valor unitário na Valor de face na data Data de 

recursos ativos data da emissão (R$)data da emissão (R$) vencimento

Conta "A" 798.287 1.000,00 798.287.000 15/12/2001

Conta "A" 2.500.889 1.000,00 2.500.889.000 15/12/2014

Royalties do petróleo 4.196.316 1.000,00 4.196.316.000 15/12/2014
e part. Especial

Total 7.495.492 1.000 7.495.492.000
Fonte: Tribunal de Contas do Estado e RIOPREVIDÊNCIA.  

 

 

3.5 - DÍVIDA FUNDADA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AP ÓS A 

ASSINATURA DO CONTRATO Nº 004/99- STN/COAFI. 

 

O Estoque da Dívida Fundada entre 31/12/95 e 31/12/99, em valores de 

31/12/99, após a Renegociação da Dívida com a União apresentou os seguintes valores: 

 

Tabela 16 - Evolução da dívida fundada do Estado do Rio de Janeiro – 1995 a 1999 
             (Valores em R$ mil de 31/12/99)

DÍVIDA FUNDADA 1995 PART 1996 PART 1997 PART 1998 PART 1999 PART 99/98
% % % % % VAR %

  DÍVIDA INTERNA 9.502.973 99,4 10.829.218 99,1 16.628.539 98,7 25.078.507 97,1 21.794.679 65,1 -13
    EM TÍTULOS 6.676.037 69,9 7.783.251 71,2 9.171.115 54,4 11.408.589 44,2 34.958 0,1 -100
      EMPRÉSTIMOS EM LFTRJ 6.676.037 69,9 7.783.251 71,2 9.009.549 53,5 11.366.531 44,0 0,0 -100
      CERTF. DE PRIVATIZ. ESTADUAL 0,0 0,0 161.566 1,0 42.058 0,2 34.958 0,1 -17
    POR CONTRATOS 2.826.936 29,6 3.045.968 27,9 7.457.424 44,3 13.669.918 52,9 21.759.721 65,0 59
      CAIXA ECON. FEDERAL 199.545 2,1 506.156 4,6 4.695.133 27,9 5.552.933 21,5 14.003 0,0 -100
      UNIÃO 0,0 0,0 0,0 4.809.078 18,6 5.110.833 15,3 6
      BANCO DO BRASIL 1.721.099 18,0 1.642.205 15,0 1.571.167 9,3 1.941.045 7,5 15.516.794 46,4 699
      BNDES 191.400 2,0 273.324 2,5 560.688 3,3 715.413 2,8 533.141 1,6 -25
      BANERJ S.A. 642.310 6,7 539.664 4,9 546.003 3,2 575.682 2,2 502.335 1,5 -13
      MUNICÍPIO DO RIO/PREVI-RIO 72.582 0,8 84.619 0,8 80.144 0,5 71.057 0,3 78.621 0,2 11
      INSS - PARCELAMENTOS/CTC-RJ 0,0 0,0 4.289 0,0 4.711 0,0 3.994 0,0 -15
  DÍVIDA EXTERNA 54.542 0,6 96.274 0,9 224.331 1,3 746.487 2,9 1.073.015 3,2 44
   EM TÍTULOS 3.047 0,0 3.067 0,0 2.144 0,0 2.276 0,0 2.778 0,0 22
   POR CONTRATOS 51.495 0,5 93.207 0,9 222.186 1,3 744.211 2,9 1.070.237 3,2 44
     BID E BIRD 46.285 0,5 88.578 0,8 211.613 1,3 656.163 2,5 898.506 2,7 37
     OECF - BAÍA DA GUANABARA 0,0 1.770 0,0 9.740 0,1 88.049 0,3 171.731 0,5 95
     CREDIT LYONNAYS 5.210 0,1 2.858 0,0 833 0,0 0,0 0,0

CESSÃO DE ROYALTIES E PART ESP 10.606.037 31,7

TOTAL DÍVIDA FUNDADA TOTAL 9.557.515 100,0 10.925.493 100,0 16.852.870 100,0 25.824.994 100,0 33.473.731 100,0 30
Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ e Tribunal de Contas do Estado.
Obs: Valores atualizados pelo autor com base na variação anual acumulada do IGP-DI.  

 

A Renegociação da Dívida não reduziu o estoque da Dívida Fundada do 

Estado do Rio de Janeiro, pois o deságio obtido e o valor pago no processo de 

renegociação da dívida foram superados pelo valor da dívida assumida pelo Estado no 

processo de antecipação dos "Royalties do Petróleo" em função da assunção da dívida 
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de R$ 10,8 bilhões por Cessão de Crédito dos "Royalties do Petróleo". Sendo assim, a 

Dívida Fundada Estadual em 31/12/99 apresentou um crescimento real de 30% em 

relação a 31/12/98. 

 

Ocorre que por uma questão mais política do que técnica, com o aval do 

Governo Federal, o valor referente à Cessão de Crédito dos "Royalties do Petróleo", não 

vem sendo incluído no valor da Dívida Fundada ou Consolidada, em especial, no 

tocante ao cálculo da Dívida Consolidada Líquida sobre a Receita Corrente Líquida, 

exigido pela LRF. 

 

3.6 - AS RELAÇÕES DÍVIDA/PIB-ERJ E DÍVIDA/ICMS 

 

3.6.1 – A INDEXAÇÃO DA DÍVIDA RENEGOCIADA 

 

3.6.1.1 – OS PRINCIPAIS ÍNDICES DE PREÇOS 

 

O início da década de 60 foi marcado pela elevação das taxas de inflação 

e por crescentes déficits públicos. As altas taxas de juros e a precariedade da máquina 

arrecadadora do setor público resultaram em elevados déficits fiscais, cuja principal 

forma de financiamento ainda era a expansão monetária, pressionando os preços e 

causando mais inflação. Como conseqüência da inflação, bem como das limitações 

impostas pela lei da usura24 a demanda por títulos públicos era muito pequena. 

 

Juntamente com uma política fiscal restritiva, o PAEG25 executou uma 

efetiva política de dívida pública com a criação da ORTN26, que significou a introdução 

do mecanismo da correção monetária. Isto não apenas viabilizou a criação de um 

mercado voluntário para os títulos públicos, como também contribuiu para: a) a 

obtenção de recursos financeiros adicionais para a cobertura do déficit do Governo 

Federal; b) a redução da perda real de receita advinda do atraso no pagamento de 

débitos fiscais e c) o incentivo à poupança privada. Contudo ficou criado o caminho 

                                                 
24 A lei da usura proibia a fixação de taxas de juros nominais anuais acima de 12%. 
25 O Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) foi lançado em novembro de 1964, cujo 
principal objetivo era o combate à inflação combinado com a retomada do desenvolvimento econômico. 
26 As Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) foram criadas pela Lei Federal nº 4.357, de 
16/07/64. 
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para o crescimento da dívida pública e para a generalização do processo de indexação 

(GIAMBIAGI e ALÉM, 1999). 

 

Como conseqüência deste histórico, defrontamo-nos até hoje com diversos 

números-índices27 de preços a serem aplicados na correção monetária dos vários 

instrumentos contratuais. Importa-nos ressaltar que cada um desses índices possui 

objetivo e metodologia de cálculo próprios. 

 

O IPC-FIPE, por exemplo, foi criado pelo Município de São Paulo com a 

finalidade de reajustar as remunerações dos seus servidores. O IGP-M foi instituído para 

ser utilizado no reajuste de operações financeiras, especialmente as de longo prazo, e o 

IGP-DI para balizar o comportamento dos preços em geral da economia. O INPC é o 

índice balizador dos reajustes de salário, enquanto o IPCA corrige os balanços e 

demonstrações financeiras trimestrais e semestrais das companhias abertas, além de ser 

o medidor oficial da inflação no país. Apesar dessa diversidade, os índices calculados 

no país se classificam em três grupos principais: a) os índices de preços ao consumidor 

de abrangência nacional apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE); b) os índices gerais de preços apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia 

(IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV); e c) o índice de preços ao consumidor de 

São Paulo, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (BACEN, 2006). 

 

Os índices de preço do IBGE incluem o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Já os 

índices gerais da FGV incluem o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-

DI) e o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), além de seus componentes: o Índice 

de Preços por Atacado (IPA), o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Br) e o Índice 

Nacional de Custo da Construção (INCC). Por fim, o índice da FIPE é o Índice de 

Preços ao Consumidor na Cidade de São Paulo (IPC-FIPE). 

 

Existem índices cujo período de coleta não corresponde ao mês cheio, 

como o IGP-10 e o IGP -M, que são construídos do mesmo modo que o IGP-DI, mas 

                                                 
27 Número-índice é uma “estatística” que indica a variação média de uma grandeza (preços, produção, 
etc.) entre um período tomado como referência e o período considerado. 
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com períodos de coleta diferentes. Da mesma forma acontece com o IPCA-15 em 

relação ao IPCA. 

 

a) O INPC e o IPCA 

 

A coleta de preços para o IPCA e para o INPC cobre as nove maiores 

regiões metropolitanas do país (Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto 

Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo), mais o Distrito Federal e Goiânia. 

O índice nacional é calculado a partir da agregação dos índices regionais. A variável de 

ponderação do INPC é a “população residente urbana”, enquanto no caso do IPCA se 

considera o “rendimento total urbano” calculado por meio da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) de 1996. Cada região possui uma ponderação no 

cálculo. 

Destaque-se que enquanto o IPCA é um índice de preços mais relevante do 

ponto de vista da política monetária, visto que foi escolhido pelo CMN como parâmetro 

para o sistema de metas de inflação, o INPC é freqüentemente utilizado em dissídios e 

acordo coletivos de categorias profissionais, já que mede a variação de preços para os 

que estão na faixa salarial de até 08 salários mínimos. 

 

O IPCA e o INPC cobrem diferentes faixas de renda. O INPC se restringe 

a assalariados com renda entre 1 e 8 salários mínimos, enquanto o IPCA compreende 

rendas familiares de qualquer natureza até 40 salários mínimos. 

 

A pesquisa de preços do IBGE está subdividida nos seguintes grupos 

principais: alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, 

transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. O 

peso relativo de cada grupo é reestimado mensalmente, considerando-se a cesta de 

consumo na data-base e a variação relativa dos preços dos bens e serviços do grupo. 

 

b) O IPC - FIPE 

 

O IPC-FIPE, calculado para a faixa de renda entre 1 e 20 salários-mínimos, 

é o índice de preços com série histórica mais longa, com início em janeiro de 1939. 

Apesar de se restringir ao município de São Paulo, corresponde a cerca de 35% dos IPC 
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nacionais, devido à grande representatividade de São Paulo na economia nacional. 

Apesar de restrito à cidade de São Paulo, o IPC-FIPE, tem singularidades 

metodológicas que reforçam sua importância. Metodologicamente, esse índice apresenta 

algumas singularidades. Uma delas refere-se ao cálculo de variações quadrissemanais 

de preços, em que a média dos preços computada em um grupo de quatro semanas 

consecutivas é comparada com a média dos preços referente às quatro semanas 

consecutivas anteriores (BACEN, 2006). 

 

c) Os IGP 

 

O Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), criado em 1951, é responsável 

pelo levantamento dos dados que servem de base para o cálculo dos IGP (IGP-DI, IGP-

M e IGP-10). A diferença entre os três índices se resume às datas de coleta de preços e 

divulgação dos resultados apurados. O IBRE divulga também o IGP-OG (Oferta 

Global), que se distingue do IGP-DI pela maior/menor participação de bens exportados/ 

importados no IPA. 

 

O IGP é uma média ponderada de outros índices: o IPA, com peso de 60%; 

o IPC-Br, com peso de 30%; e o INCC, com peso de 10%. A definição dos pesos, 

estabelecida quando da implantação do cálculo do índice, foi justificada com base no 

objetivo de reproduzir aproximadamente o valor adicionado de cada setor (atacado, 

varejo e construção civil) no PIB, àquela época. 

 

O IGP-DI é um índice bastante tradicional, criado em 1944, mas foi entre 

janeiro de 1960 a outubro de 1985 o indicador oficial de inflação no Brasil. Atualmente, 

é utilizado contratualmente para a correção de determinados preços administrados. Até 

2005, por exemplo, esse índice servia como parâmetro para o reajuste das tarifas de 

telefonia fixa, que em janeiro de 2006 passaram a ser corrigidas pelo IST (Índice de 

Serviços de Telecomunicação), composto por uma combinação de outros índices, dentre 

eles: IPCA, INPC, IGP-DI e IGP-M. 

 

Tradicionalmente os IGP têm sido empregados como uma boa 

aproximação do deflator implícito da renda, sendo parâmetros na fixação de preços e 

valores financeiros. Contratos de aluguéis, residenciais e comerciais, dívidas das 
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unidades subnacionais com o Governo Federal, fundos de investimentos, dentre outros 

instrumentos jurídicos, se utilizam dos IGP para correção dos seus valores (BACEN, 

2006). 

 

3.6.1.2 – O IGP–DI E A DÍVIDA RENEGOCIADA 

 

Há que se considerar os efeitos do câmbio sobre o IGP-DI, índice aplicado 

de acordo com o Contrato nº 004/99 - STN/COAFI, para a atualização do saldo devedor 

da dívida do Estado do Rio de Janeiro com o Governo Federal. Assim, nas duas fases de 

intensa desvalorização cambial ocorridas em 1999 e 2002 o IGP-DI apresentou um 

comportamento superior aos demais índices de preços calculados no país, visto que, por 

ser, muito influenciado pelo IPA, refletiu as significativas variações da taxa de câmbio 

nos anos em tela. Este fato pode ser verificado na tabela 17 a seguir. 

 

Tabela 17 - Índices de preços - 1997 a setembro de 2008 
Ano IGP-DI (FGV) IPCA (IBGE) INPC (IBGE)
1997 7,48 5,22 4,34
1998 1,70 1,65 2,49
1999 19,98 8,94 8,43

2000 9,81 5,97 5,27

2001 10,40 7,67 9,44
2002 26,41 12,53 14,74

2003 7,67 9,30 10,38
2004 12,14 7,60 6,13
2005 1,22 5,69 5,05
2006 3,79 3,14 2,81
2007 7,89 4,46 5,16

2008/set 8,32 4,76 5,25
% acumulado 197,93 109,88 114,64
Fonte primária: IBGE e FGV-RJ.

Obs: Elaborada pelo autor.  

 

A tabela 17 expõe três importantes índices calculados no país, 

demonstrando o percentual acumulado destes no período de 1997 a 30/09/08. 

 

O IGP-DI, como pode ser constatado, não vem retratando 

apropriadamente, nesses anos, as variações das receitas e despesas públicas, visto que 
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extremamente influenciado pela taxa de câmbio retrata mais as expectativas de inflação 

do que a inflação realmente. Logo, enquanto o IPCA e o INPC, indicadores que 

representam mais adequadamente o movimento dos preços no país, obtiveram um 

crescimento acumulado no período em tela de 109,88% e 114,64%, respectivamente, o 

IGP-DI apresentou um crescimento de 197,93 %, praticamente 80% do alcançado pelos 

outro dois índices (tabela 17). 

 

Sendo assim, resta claro que após o início das renegociações dos estados 

com a União há uma tendência a um descompasso entre a dívida renegociada e as 

receitas estaduais, das quais o ICMS é o mais relevante, uma vez que o índice IGP-DI 

que corrige o estoque da dívida é altamente influenciado pela taxa de câmbio enquanto 

que as receitas públicas arrecadadas encontram-se mais em sintonia  com os índices de 

preços ao consumidor (INPC e IPCA, por exemplo). 

 

 

3.6.2 – A EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES DÍVIDA/PIB-ERJ E DÍ VIDA/ICMS 

 

 

A renegociação mudou o perfil do endividamento que passou de 

predominantemente mobiliário para contratual. Se comparada com a evolução do 

Produto Interno Bruto do Estado do Rio de Janeiro (PIB-ERJ), constata-se certa 

estabilidade entre o crescimento da dívida e o aumento da produção medido pelo IBGE, 

entre 1999 e 2007. Neste período, a relação dívida pública/ PIB fluminense cresceu de 

19,96% em 1999 para 21,77% em 2001, e posteriormente ocorreu redução em 2007 para 

17,15%, conforme demonstrado na tabela 18. A princípio esse tamanho da dívida face 

ao PIB fluminense não é preocupante, pois demonstra que o endividamento público, 

desde 2002, não está aumentando em proporções superiores à capacidade de produção 

da economia fluminense. 
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Tabela 18 - Relação dívida fundada/PIB-ERJ 
Em R$ milhões

Ano PIB ERJ* Dívida Fundada Dívida Fundada/ PIB ERJ
a preços correntes (%)

1999 114.419 22.833 19,96%
2000 137.877 27.814 20,17%
2001 148.033 32.227 21,77%
2002 171.372 36.558 21,33%
2003 188.015 39.876 21,21%
2004 222.945 43.782 19,64%
2005 246.936 45.729 18,52%
2006* 268.292 48.024 17,90%
2007* 294.269 50.463 17,15%

Nota: * dados estimados.
Fonte primária:TCE-RJ, IBGE (1999 até 2005) e FGV (dados estimados para 2006 e 2007).
Obs: Elaborada pelo autor.  

 

A relação dívida fundada/ICMS (tabela 19), que em 1999 era de 3,17, 

apresentou crescimento nos anos seguintes, encerrando o ano de 2003 na ordem de 3,59, 

demonstrando o descompasso entre o crescimento da dívida e a principal fonte de 

receita do Estado. A partir deste ano, 2003, a relação começa a reduzir até atingir o 

valor 3,26, voltando ao patamar do ano da assinatura do contrato. Tal situação mostra o 

descasamento, conforme exposto no subitem 3.6.1.2 anterior, entre a receita de ICMS e 

o indexador da dívida. 

 

Tabela 19 - Relação dívida fundada/receita de ICMS 
(Em milhões correntes)

Ano ICMS Dívida Fundada Dívida Fundada/ ICMS
1999 7.194 22.833 3,17
2000 8.081 27.814 3,44
2001 9.240 32.227 3,49
2002 10.270 36.558 3,56
2003 11.095 39.876 3,59
2004 12.922 43.782 3,39
2005 13.229 45.729 3,46
2006 14.505 48.024 3,31
2007 15.491 50.463 3,26

Fonte primária: TCE-RJ
Obs 1: Não foi computado à título de comparação o adicional do ICMS-FECP nem o ICMS - LC nº 87/96.
Obs 2: Elaborada pelo autor.  

 

Já, a tabela 20 a seguir demonstra que, quando se inclui na receita de 

ICMS o adicional de ICMS, referente ao Fundo de Combate à Pobreza e às 

Desigualdades Sociais (FECP), criado no exercício de 2003, acentua-se a queda da 

relação dívida fundada/ICMS no período de 2003 a 2007. 
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Tabela 20 - Relação dívida fundada/receita de ICMS (com adicional FECP) 
(Em milhões correntes)

Ano ICMS + Adic. FECP Dívida Fundada Dívida Fundada/ ICMS com Adicional
1999 7.194 22.833 3,17
2000 8.081 27.814 3,44
2001 9.240 32.227 3,49
2002 10.270 36.558 3,56
2003 12.036 39.876 3,31
2004 14.259 43.782 3,07
2005 14.648 45.729 3,12
2006 16.068 48.024 2,99
2007 17.214 50.463 2,93

Fonte primária: TCE-RJ
Obs 1: Não foi computado à título de comparação o ICMS - LC nº 87/96.
Obs 2: Elaborada pelo autor.  

 

 

Vale lembrar que o Estado do Rio de Janeiro, com base na Emenda 

Constitucional n.º 31/00, editou a Lei Estadual n.º 4.056, de 30/12/02, que instituiu, a 

partir do exercício de 2003, no âmbito do Executivo Estadual, o Fundo de Combate à 

Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP), para vigorar até o exercício de 2010, com o 

objetivo de viabilizar níveis dignos de subsistência à camada pobre da população 

fluminense. 

 

A tabela 21 a seguir revela os valores em moeda corrente da receita 

referente ao adicional de ICMS que foram somados a receita ordinária de ICMS no 

período de 2003 a 2007.  

 

Tabela 21 - Adicional de ICMS (FECP) 
R$ milhões correntes

RECEITA ARRECADADA
Exercício (FECP)

2007 1.723
2006 1.563
2005 1.419
2004 1.337
2003 941
2002 -
2001 -
2000 -

Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ.  
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Nos próximos parágrafos reavaliaremos as relações dívida/PIB-ERJ e 

dívida/ICMS em função da inclusão na dívida fundada fluminense dos valores 

referentes à Cessão de Crédito dos "Royalties do Petróleo". Na tabela 22, apresentada a 

seguir, constam os valores referentes ao estoque desta dívida a preços correntes. 

 

 

Tabela 22 - Estoque da dívida referente à cessão dos royalties 
Em R$ milhões correntes

Ano Cessão de créditos 
dos royalties

1999 10.606

2000 10.114
2001 13.107

2002 15.251
2003 15.449
2004 15.538
2005 13.850
2006 12.400
2007 11.366

Fonte: Tribunal de Contas do Estado.  

 

No mesmo período, a relação dívida pública/ PIB fluminense cresceu de 

29,23% em 1999 para 30,62% em 2001, e posteriormente decaiu em 2007 para 21,01%, 

conforme demonstrado na tabela 23. A princípio, mesmo com a inclusão da dívida 

oriunda da cessão de royalties, o valor da dívida frente ao PIB fluminense não é 

preocupante, pois demonstra que o endividamento público, desde 2002, não está 

aumentando em proporções superiores à capacidade de produção da economia do 

Estado do Rio de Janeiro. 
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Tabela 23 - Relação dívida fundada (incluída a cessão de royalties) / PIB (ERJ) 

Em R$ milhões
Ano PIB ERJ* Dívida Fundada com Dívida Fundada/ PIB ERJ

a cessão de royalties
a preços correntes (%)

1999 114.419 33.439 29,23%
2000 137.877 37.928 27,51%
2001 148.033 45.334 30,62%
2002 171.372 51.809 30,23%
2003 188.015 55.325 29,43%
2004 222.945 59.320 26,61%
2005 246.936 59.579 24,13%
2006* 268.292 60.424 22,52%
2007* 294.269 61.829 21,01%

Nota: * dados estimados.
Fonte primária:TCE-RJ, IBGE (1999 até 2005) e FGV (dados estimados para 2006 e 2007).
Obs: Elaborada pelo autor.  
 
 
 

A relação dívida fundada/ICMS (tabela 24), que em 1999 era de 4,65, 

apresentou crescimento nos anos seguintes, encerrando o ano de 2002 na ordem de 5,04, 

demonstrando o descompasso entre o crescimento da dívida e a principal fonte de 

receita do Estado. A partir deste ano, 2002, a relação começa a reduzir até atingir o 

valor 3,99. Tal situação mostra o descasamento, conforme exposto no subitem 3.6.1.2 

anterior, entre a receita de ICMS e o indexador da dívida. 

 

 
Tabela 24 - Relação dívida fundada (incluída a cessão de royalties)/ ICMS 

(Em R$ milhões)
Ano ICMS Dívida Fundada com Dívida Fundada/ICMS

a cessão de royalties
incluída

1999 7.194 33.439 4,65
2000 8.081 37.928 4,69
2001 9.240 45.334 4,91
2002 10.270 51.809 5,04
2003 11.095 55.325 4,99
2004 12.922 59.320 4,59
2005 13.229 59.579 4,50
2006 14.505 60.424 4,17
2007 15.491 61.829 3,99

Fonte primária: TCE-RJ
Obs 1: Não foi computado à título de comparação o adicional do ICMS-FECP nem o ICMS - LC nº 87/96.
Obs: 2: Elaborada pelo autor.  
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Já, a tabela 25 demonstra que, quando se inclui na receita de ICMS o 

adicional de ICMS, referente ao Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades 

Sociais (FECP), criado no exercício de 2003, acentua-se novamente a queda da relação 

dívida fundada/ICMS no período de 2003 a 2007. 

 

 
Tabela 25 - Relação dívida fundada (incluída a cessão de royalties)/ICMS (incluído 
o adicional de ICMS referente ao FECP) 

(Em R$ milhões)
Ano ICMS + adic. ICMS Dívida Fundada com Dívida Fundada/ICMS

a cessão de royalties
incluída

1999 7.194 33.439 4,65
2000 8.081 37.928 4,69
2001 9.240 45.334 4,91
2002 10.270 51.809 5,04
2003 12.036 55.325 4,60
2004 14.259 59.320 4,16
2005 14.648 59.579 4,07
2006 16.068 60.424 3,76
2007 17.214 61.829 3,59

Fonte primária: TCE-RJ
Obs 1: Não foi computado à título de comparação o ICMS - LC nº 87/96.
Obs: 2: Elaborada pelo autor.
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CAPÍTULO 4 – COMPORTAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS ESTA DUAIS 

NO PERÍODO DE 1999 A 2007 

 

4.1 - OS PRINCIPAIS INDICADORES FISCAIS 

 

4.1.1 - A PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES NA RECEITA 

CORRENTE LÍQUIDA 

 

Conforme demonstra a tabela 26, o percentual de participação das despesas 

correntes na receita corrente líquida foi menor no ano de 2001, quando as despesas 

correntes representaram 115% da RCL. Este percentual passou para 126% em 2002 e 

caiu para um patamar médio de 119,6% no período 2003/2007, ficando a participação 

média das despesas correntes na RCL para o período em 119,8%. 

 

Tabela 26 - Relação despesa corrente/receita corrente líquida 
Em R$ milhões correntes

Discriminação 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %

Receita Corrente Líquida 13.609 15.100 19.169 21.009 23.094 26.133 26.850
Despesas Correntes* 15.609 115%19.091 126% 22.895 119% 25.378 121% 28.035 121% 31.040 119% 31.776 118%
  Pessoal e Encargos Sociais 7.77857% 10.128 67% 10.981 57% 11.275 54% 7.320 32% 7.908 30% 8.465 32%
  Juros e Encargos da Dívida 1.1889% 1.538 10% 1.804 9% 1.674 8% 1.998 9% 2.167 8% 2.373 9%
  Outras Despesas Correntes 6.64349% 7.425 49% 10.110 53% 12.429 59% 18.718 81% 20.965 80% 20.937 78%
Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ.

* Foram consideradas as despesas liquidadas.  

 

Vale destacar que no exercício de 2005 as despesas referentes a benefícios 

previdenciários (aposentadorias, pensões etc) foram excluídas da rubrica Pessoal e 

Encargos Sociais para serem contabilizadas na rubrica Outras Despesas Correntes 

(tabela 26).  

  

A despesa corrente liquidada, a valores de 31/12/07, decresceu de R$ 

34.208 milhões em 2006 para R$ 33.325 milhões em 2007. Este montante significou 

uma queda real de 2,58 % em relação a 2006 (tabela 27), O decréscimo no biênio 

2006/2007 reverteu a trajetória de crescimento real que vinha ocorrendo, à taxa de 

3,88% a.a., desde 2001. A despesa com pessoal somada a outras despesas correntes 

diminuiu de R$ 31.819 milhões para R$ 30.836 milhões naquele biênio (decréscimo 

real de 3,09%). 
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Tabela 27 - Receita corrente líquida X despesa corrente liquidada 
Em R$ milhões de 31/12/07

Discriminação 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2007/2001 2007/2006 2006/2001

Receita Corrente Líquida 24.651 24.098 24.912 24.957 25.890 28.799 28.159 2,24 -2,22 3,16

Despesas Correntes 28.274 30.467 29.755 30.147 31.429 34.208 33.325 2,78 -2,58 3,88
  Pessoal e Encargos Sociais 14.088 16.163 14.271 13.394 8.206 8.715 8.878 -7,41 1,87 -9,16
  Juros e Encargos da Dívida 2.152 2.454 2.345 1.988 2.239 2.388 2.489 2,45 4,20 2,11
  Outras Despesas Correntes 12.034 11.850 13.139 14.76520.984 23.104 21.958 10,54 -4,96 13,93

Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ.

Taxa média de cresc. anual %

 

 

Considerando a maior rigidez nas despesas de pessoal e juros e encargos 

da dívida, o que dificulta cortes expressivos, há que se destacar que as despesas 

consignadas na rubrica outras despesas correntes, que apresentam um caráter de maior 

discricionariedade, foram o fator promotor da diminuição da despesa corrente no biênio 

2006/2007, demonstrando, a princípio, um esforço do novo Governo - que tomou posse 

em 2007- na promoção do ajuste fiscal. 

 

Ao considerarmos o período 2001 a 2006, verificamos que a taxa de 

crescimento real anual da receita corrente líquida foi de 3,16%, enquanto que a despesa 

corrente apresentou crescimento de 3,88% a.a. no mesmo período. Quando 

introduzimos na análise o exercício de 2007, constatamos diminuição das taxas de 

crescimento para ambas as rubricas. No período 2001/2007, a taxa de crescimento real 

anual da receita corrente líquida foi de 2,24% contra 2,78% da despesa corrente (tabela 

27). 
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4.1.2 – O RESULTADO PRIMÁRIO 

 

Conforme já debatido, nos anos 90 o Governo Federal foi autorizado a 

renegociar as dívidas das unidades subnacionais. Devido a condições impostas, estas 

entidades federativas necessitavam melhorar seus resultados orçamentários, o que passa 

pelo superávit primário, uma vez que com os acordos, parte da receita pública ficaria 

contratualmente comprometida com o pagamento das dívidas. 

 

O Resultado Primário, como já exposto, corresponde ao total das receitas 

não financeiras menos o total das despesas não financeiras. Entende-se por receita não 

financeira, o total das receitas orçamentárias (correntes e de capital), deduzidos os 

rendimentos das aplicações financeiras, as operações de crédito e as alienações de bens. 

Por despesas não financeiras, entende-se o total das despesas orçamentárias (correntes e 

de capital), deduzidos os encargos da dívida e as amortizações. 

 

Outro ponto importante referente à necessidade dos entes federativos de 

obterem superávit primário foi o fato de que a União, por intermédio da LRF, implantou 

a política de metas fiscais. 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que os entes federativos 

firmem metas fiscais anuais referentes às receitas, às despesas, aos resultados primário e 

nominal e ao endividamento, bem como adotem providências para cumpri-las. 

 

De 2003 em diante, o Estado do Rio de Janeiro tem conseguido realizar 

superávits primários da ordem de R$ 2 bilhões, à exceção do ano de 2007 que ocorreu 

uma mudança de patamar, atingindo o montante de 3,9 bilhões (tabela 28). 

 

A obtenção de superávits primários não é um fato isolado. Enquanto, em 

1995, apenas cinco estados apresentavam saldo primário positivo, em 2000 essa 

situação se inverte e apenas cinco apresentavam déficit primário. Nos exercícios de 

2004 e 2005 essa situação se universaliza e todos os estados da federação obtiveram 

saldos primários positivos28. 

                                                 
28 Fonte: STN. 
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O resultado consolidado dos estados evoluiu de um déficit primário de R$ 

4,4 bilhões, em 1995, para um superávit de R$ 6,6 bilhões em 2000 e de R$ 14,4 

bilhões em 200529. 

 

Embora os números referentes aos superávits primários obtidos transmitam a 

idéia de um ajuste fiscal eficaz, o desempenho financeiro do Estado do Rio de Janeiro, 

quando examinado em detalhe, apresenta algumas características preocupantes. 

 

Tabela 28 - Receitas primárias X despesas primárias liquidadas 
Em R$ milhões de 31/12/07

Discriminação 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2007/2000 2007/2006 2006/20002006/2004

Receitas Primárias 29.455 31.142 29.693 31.117 32.287 33.024 36.561 36.152 2,97 -1,12 3,67 6,41

Despesas Primárias 27.262 29.267 30.521 28.699 29.669 30.814 34.477 32.264 2,44 -6,42 3,99 7,80

Resultado Primário 2.192 1.875 -828 2.418 2.618 2.210 2.085 3.888 8,53 86,48 -0,83 -10,77
Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ

Taxa média de cresc. Anual %

 

 

No ano de 2007, o Resultado Primário, ajustado a preços de 31/12/07, foi 

de R$ 3.888 milhões. Este montante significou um aumento real de 86,48 % em relação 

ao ano de 2006 (tabela 28). Este acréscimo no biênio 2006/2007 reverteu a trajetória de 

queda real que vinha ocorrendo, à taxa de 10,77 % a.a., desde 2004, demonstrando, a 

princípio, um compromisso do Governo que tomou posse no ano de 2007 com o ajuste 

fiscal (tabela 28). Note-se que o aumento expressivo do superávit primário no ano de 

2007 se deveu a uma significativa redução de 6,42% da despesa primária, a despeito da 

diminuição de 1,12% da receita primária. Destaque-se que a despesa primaria cresceu 

no período 2003/2006, em termos reais, a uma taxa média anual de 6,31%. 

 

Conforme demonstrado na tabela 28, importa-nos ressaltar que, no período 

de 2000 a 2007, 2002 foi um exercício financeiro atípico, apresentando resultado 

primário negativo de R$ 828 milhões.   

 

Ao considerarmos o período 2000 a 2006, verificamos que a taxa de 

crescimento real anual da receita primária foi de 3,67%, enquanto que a da despesa 

primária apresentou crescimento maior de 3,99% a.a. no mesmo período, produzindo 

                                                 
29 Fonte: STN. 
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uma taxa média de redução real para o resultado primário de 0,83% a.a.. Quando 

incorporamos no estudo o ano de 2007, constatamos diminuição das taxas de 

crescimento para ambas as rubricas, todavia a taxa de crescimento da receita passa a ser 

maior que a da despesa. No período 2000/2007, a taxa de crescimento real anual da 

receita primária foi de 2,97% contra 2,44% da despesa primária (tabela 28). 

 

Cabe neste momento efetuarmos uma análise mais detalhada na receita 

primária, tendo em vista que o seu crescimento real no período de 2000/2006 sustentou 

o crescimento das despesas primárias, produzindo, à exceção do ano de 2002, resultados 

primários positivos. 

 

Ocorre que o ingresso crescente de recursos provenientes dos royalties e 

participações especiais do petróleo e do adicional do ICMS (vinculado ao FECP30 e 

criado em 2003) foi primordial para a sustentação da receita do Estado, face ao 

crescimento das despesas, assim como para a obtenção de superávits primários, posto 

que o desempenho da receita de ICMS neste mesmo período foi insatisfatório. 

Conforme tabela 29 a seguir, constata-se que em termos reais a receita de ICMS – sem 

considerar o adicional do ICMS (FECP) e o ICMS referente à LC nº 87/96 (Lei Kandir) 

– no exercício de 2006 não alcançou os patamares de 2000, 2001 e 2002. 

 

Tabela 29 - Receita de ICMS e de royalties do petróleo e participação especial 
R$ milhões de 31 dezembro de 2007

RECEITA DE ICMS ADICIONAL DE ICMS RECEITA DE ICMS ROYALTIES E PART.
Exercício S/ O ADICIONAL (FECP) (FECP) C/ O ADICIONAL (FECP) ESPECIAIS

2007 16.246 1.807 18.053 4.577

2006 15.985 1.722 17.707 5.623
2005 14.830 1.591 16.421 4.506
2004 15.350 1.588 16.938 3.668
2003 14.419 1.223 15.642 3.729
2002 16.390 - 16.390 2.194
2001 16.737 - 16.737 2.074
2000 16.154 - 16.154 1.566

Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ
Obs 1: Atualização dos valores foi feita pelo autor com base no IGP-DI.

Obs 2: Não foi computado à título de comparação o ICMS - LC nº 87/95.  

 

                                                 
30 O Estado do Rio de Janeiro, com base na Emenda Constitucional Federal nº 31/00, editou a Lei n.º 
4.056, de 30/12/02, que instituiu, a partir do exercício de 2003, no âmbito do Executivo Estadual, o 
Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP), para vigorar até o ano de 2010, com o 
objetivo de viabilizar níveis dignos de subsistência a todos os brasileiros. 
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Em 2007, as receitas provenientes de royalties e participações especiais na 

exploração de petróleo e gás natural, a valores de 31/12/07, atingiram o montante de R$ 

4.577 milhões (tabela 29). Este valor significou uma queda real de 18,6 % em relação ao 

arrecadado nesta rubrica no exercício de 2006 (R$ 5.623 milhões). Destaque-se que o 

decréscimo no biênio 2006/2007 inverteu a trajetória de crescimento real que vinha 

ocorrendo, à taxa de 23,7% a.a., desde 2000 (tabela 30). Ressalte-se que a receita em 

tela representou, no exercício de 2007, 12,5% da receita total arrecadada pelo Estado do 

Rio de Janeiro contra 15 % no ano de 2006 (tabelas 29 e 35). 

 

Tabela 30 - Taxa de crescimento da receita de royalties do petróleo e 
participação especial 

Período Tx. Média de Cresc.
real % a.a.

2000 a 2006 23,75%

2000 a 2007 16,56%

2006 a 2007 -18,61%
Fonte primária: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ.
Obs: elaborada pelo autor.  

 

As receitas advindas do adicional do ICMS (FECP) representaram, no 

exercício de 2007, 4,9% (R$ 1.807 milhões) da receita total arrecadada, contra 4,6% 

(1.722 milhões) no ano de 2006 (tabela 29 e 35). Há se considerar o período de 2003 a 

2006 a taxa de crescimento real desta receita foi de 12,09% a.a. (tabela 31). Quando 

incorporamos na análise o exercício de 2007 ocorre uma diminuição na taxa de 

crescimento anual desta receita, visto que o biênio 2006/2007 apresentou um 

crescimento menor no valor de 4,90 %. Destaque-se que a incidência do adicional de 

ICMS, por disposição constitucional, vigorará somente até 2010. 

 

Tabela 31 - Taxa de crescimento da receita do adicional de ICMS 
P e r ío d o T x . M é d ia  d e  C r e s c .

r e a l  %  a .a .
2 0 0 3  a  2 0 0 6 1 2 ,0 9 %

2 0 0 3  a  2 0 0 7 1 0 ,2 5 %

2 0 0 6  a  2 0 0 7 4 ,9 0 %
F o n te  p r im á r ia :  C o n t a d o r ia  G e r a l  d o  E s t a d o /S E F A Z .
O b s :  e la b o r a d a  p e lo  a u to r .  
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No tocante ainda à questão do adicional do ICMS (FECP), destaque-se que, 

no período de 2000 a 2006, a receita de ICMS do Estado do Rio de Janeiro reduziu-se à 

taxa real de 0,20 % ao ano, enquanto, para o conjunto das unidades federativas e para os 

demais estados da região sudeste31, verificaram-se, respectivamente, crescimentos reais 

de 2,35 % ao ano e 1,54% ao ano. Ao se incluir a receita do adicional de ICMS, 

vinculada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), instituído em 2003, a taxa 

de crescimento real atinge, no mesmo período, 1,54 % ao ano, o que significa que o 

ICMS adicional substituiu no mencionado período a arrecadação ordinária de ICMS 

(tabela 32). 

 

Tabela 32 - Taxas de crescimento de receita de ICMS nos estados 
Região Taxas médias de cresc. real de receita

de ICMS - 2000 a 2006 - % a.a.

Estado do Rio de Janeiro sem
o adicional do ICMS -0,20

Estado do Rio de Janeiro com
o adicional do ICMS 1,54

Todos os estados e o DF 2,35

Restante do Sudeste 1,54

Fonte: Contadoria Geral do Estado e CONFAZ.
Obs: Atualização dos valores feita pelo autor com base no IGP-DI médio  

 

 

Ao incluirmos nesta análise o ano de 2007, constata-se que a receita de 

ICMS do Estado do Rio de Janeiro cresceu, de 2000 a 2007, à taxa real de 0,08 % ao 

ano, enquanto, para o conjunto das unidades federativas e para os demais estados da 

região sudeste32, verificaram-se, respectivamente, crescimentos reais de 2,45 % ao ano e 

2,07% ao ano. Ao se incluir a receita adicional de ICMS, vinculada ao Fundo Estadual 

de Combate à Pobreza (FECP), instituído em 2003, a taxa de crescimento real atinge, no 

mesmo período, 1,60 % ao ano, o que significa que o ICMS adicional continua 

substituindo a arrecadação ordinária de ICMS (tabela 33). 

                                                 
31 Fonte: Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. 
32 Fonte: Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. 
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Tabela 33 - Taxas de crescimento de receita de ICMS nos estados 
Região Taxas médias de cresc. real de receita

de ICMS - 2000 a 2007 - % a.a.

Estado do Rio de Janeiro sem
o adicional do ICMS 0,08

Estado do Rio de Janeiro com

o adicional do ICMS 1,60

Todos os estados e o DF 2,45

Restante do Sudeste 2,07

Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ e CONFAZ.
Obs: Atualização dos valores feita pelo autor com base no IGP-DI médio  

 

No tocante à receita advinda dos royalties e participações especiais, 

podemos destacar seu alto grau de incerteza de realização. Tal incerteza advém não só 

do fato de que essas receitas têm sua origem em recursos naturais não-renováveis e, 

portanto, finitos, mas também do processo de formação de preços do petróleo, com base 

nas cotações do Petróleo Brent no mercado internacional, sujeitas, nos últimos anos, a 

grande oscilação, em razão das variações na taxa de câmbio e na demanda mundial de 

petróleo e seus derivados. 

 

Dada a natureza oscilante dessas variáveis, parte do ganho da receita obtido 

nos últimos anos pode se perder com a mesma velocidade com que se constituiu. 

Destaque-se neste ponto o caso do Chile, país cujo porte econômico não difere muito do 

Estado do Rio de Janeiro e que possui uma política específica para setor extrativo 

mineral. 

O Chile é o maior exportador desse minério, e a receita advinda das 

exportações do cobre e seus derivados, realizadas por uma empresa estatal, embora seja 

receita de caráter fiscal, não se torna receita disponível para financiar despesa pública de 

imediato. O Governo do Chile criou um fundo onde são vertidos os recursos oriundos 

das exportações de cobre, sendo o aproveitamento desses recursos feito por meio de 

uma projeção de longo prazo do preço do cobre. O grande benefício deste mecanismo é 

dar maior estabilidade à receita pública chilena.  
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No caso do Estado do Rio de Janeiro a aplicação desse mecanismo auxiliaria 

num ajuste fiscal mais sustentável a longo prazo.  

 

No que concerne aos recursos do adicional de ICMS, deve-se atentar que os 

mesmos são, também, fonte finita de recursos (2010) e, assim como no caso dos 

royalties, seria recomendável que se evitasse a utilização do adicional de ICMS no 

pagamento de despesas correntes, ainda que permitidas pela legislação.  

 

Destaque-se que tal fato revela-se preocupante uma vez que os referidos 

recursos têm sido utilizados no pagamento de despesas correntes, ainda que permitidas 

legalmente. Tais receitas, em especial a dos royalties, devem destinar-se a investimentos 

que incrementem a geração de receita própria de forma sustentada no futuro, 

contribuindo de forma mais efetiva para o equilíbrio fiscal e, com isso, assegurando a 

manutenção das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da infra-estrutura 

fluminense. 

 

O Governo Fluminense promoveu um ajuste fiscal baseado no aumento de 

receitas de caráter extraordinário e redução de investimentos, enquanto a despesa 

corrente continuou a sua trajetória ascendente em termos reais, à exceção do exercício 

de 2007 em que ocorreu redução real das despesas corrente. Note que o superávit 

primário alcançado de R$ 3,9 bilhões no exercício de 2007 resultou da diminuição das 

despesas correntes, bem como da despesa com investimentos (Gráfico 02 e Tabela 27). 

 

O Gráfico 02 a seguir demonstra a queda real de 53%33 na rubrica despesa 

liquidada com investimentos no período de 2001 a 2007. 

 

 

 

                                                 
33 Valores atualizados pelo IGP-DI médio. 
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Gráfico 2 – Investimentos (Em milhões de 31/12/07) 

 

 

O investimento como proporção da receita corrente líquida do Estado do 

Rio de Janeiro passou de 12,34% no exercício de 2001 para 5,02% em 2007, conforme 

demonstrado no gráfico 03 a seguir.  

 

Gráfico 3 – Investimento/Receita Corrente Líquida 

 

 

Este tipo de ajuste tem vida curta, tendo em vista que não se pode expandir 

indefinidamente a receita pública, sem contar as que se extinguirão – como o adicional 

de ICMS - nem se pode levar o investimento público a zero. Sendo assim, é necessário 
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reduzir as despesas correntes, contudo a rigidez da despesa de pessoal e a rigidez do 

orçamento ocasionada pelas vinculações de receitas a gastos dificultam tal medida. 

 

4.1.3 - A PARTICIPAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUID A NA 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

 

Os anos 90, conforme visto, foram marcados por um significativo aumento 

do endividamento das entidades subnacionais e a necessidade de solucionar esse 

problema passou a ser um assunto de suma importância para o Governo Federal. Por 

meio da criação das Leis de Responsabilidades Previdenciária (1998) e Fiscal (2000), 

do processo de renegociação das dívidas dos governos estaduais (1997) e com uma 

reforma das instituições administradoras da dívida pública onde, a partir de 1998, a 

função de administrar a dívida, incluindo tanto a interna quanto externa, foi transferida 

do Banco Central para a Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da 

Fazenda, que por sua vez criou um setor para monitorar a dívida dos estados e dos 

municípios, o Governo Federal tentou oferecer melhores condições para que estados e 

municípios e o Distrito Federal gerenciassem e tivessem maior controle sobre o 

endividamento. 

 

Estas medidas foram importantes para tentar reduzir o nível de 

endividamento, visto que grande parte dos estados possuía uma estrutura de dívida de 

curto prazo (principalmente a mobiliária) e de juros elevados, o que estava se tornando 

uma situação insustentável e inviabilizando operacionalmente as administrações 

públicas subnacionais. 

 

O artigo 29 da LRF preceitua que a dívida consolidada ou fundada, é o 

montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive as 

decorrentes de emissão de títulos, do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, 

contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para 

amortização em prazo superior a doze meses. Integram também a dívida consolidada os 

precatórios judiciais emitidos a partir de 05/05/00 e não pagos durante a execução do 

orçamento em que houverem sido incluídos, e as operações de crédito que, embora de 

prazo inferior a 12 (doze) meses, tenham constado como receitas no orçamento. 
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Visando apurar a DCL, são deduzidos o ativo disponível e os haveres 

financeiros, sendo excluído destes os valores inscritos em restos a pagar processados. 

No demonstrativo em comento é incluído na DCL o estoque de dívida referente a 

antecipação de receita de royalties de petróleo, promovida no bojo da renegociação de 

1999, cujo objetivo foi o pagamento da conta gráfica e a capitalização do 

RIOPREVIDÊNCIA,  visto que tal obrigação também  causa impacto na situação 

econômico-financeira do Estado. Destaque-se novamente que a exclusão da referida 

obrigação no cálculo da relação DCL/RCL (com o aval do Governo Federal) foi uma 

decisão tomada mais por uma questão política do que técnica. 

 

 

Tabela 34 - Evolução da dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida 
Em R$ milhões correntes

Discriminação 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dívida Consolidada  - DC 27.814 32.227 36.558 39.876 43.782 45.729 48.024 50.463
Dívida Consolidada Líquida - DCL 23.870 30.460 35.450 38.957 42.929 43.902 45.073 46.575
DCL incluída a cessão de créditos de royalties 33.984 43.567 50.701 54.406 58.467 57.752 57.473 57.941
Receita Corrente Líquida-RCL 11.530 13.609 15.100 19.169 21.009 23.094 26.133 26.850
DC/RCL 2,41 2,37 2,42 2,08 2,08 1,98 1,84 1,88
DCL/RCL 2,07 2,24 2,35 2,03 2,04 1,90 1,72 1,73
DCL com cessão de royalties/RCL 2,95 3,20 3,36 2,84 2,78 2,50 2,20 2,16
Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ  

 

 

Considerando que o Senado Federal, por meio de Resolução nº 40, de 

21/12/01, estabeleceu como limite máximo da relação DCL/RCL o valor 2, percebe-se 

com os dados da tabela 34 que o Estado do Rio de Janeiro, sem considerar a operação 

de antecipação de royalties, reduziu sua dívida fundada ou consolidada, saindo de um 

índice acima de 2  em 2000 (2,07) para em 2007 alcançar a relação DCL/RCL de 1,73. 

Na verdade a relação DCL/RCL, cresceu de 2,07 em 2000 para 2,35 em 2002. A partir 

do período 2002/2007, o índice DCL/RCL sofreu uma redução de 2,35 para 1,73. 

Ressalte-se que os dois picos alcançados pela relação em 2002 (2,35) e 2004 (2,04), 

foram ambos influenciados pela alta do IGP-DI que nos dois referidos anos alcançaram 

os percentuais de, respectivamente, 26,41% e 12,14% (tabela 17). 
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Quando incluímos na análise o estoque da divida relativa à antecipação de 

royalties de petróleo promovida no âmbito da renegociação da dívida fluminense, a 

relação DCL/RCL do Estado, conforme consignado na tabela 34, ultrapassa o valor 

permitido pela supracitada resolução, demonstrando o preocupante grau de 

endividamento do Estado do Rio de Janeiro. 

 

É verdade que a renegociação da dívida trouxe vantagens imediatas para o 

Estado, que passou a contar com encargos significativamente inferiores aos juros de 

mercado. Apenas em 2002, quando o IGP-DI atingiu o percentual de 24,6%, 

influenciado pela intensa desvalorização cambial, os encargos da dívida superaram a 

SELIC. Contudo o nível de endividamento do Estado do Rio de Janeiro revela-se 

preocupante. 

 

A tabela 35 compara a trajetória de endividamento fluminense com as dos 

Estados de Minas Gerais e São Paulo. No período de 2000 a 2007, se incluída a 

operação de cessão de royalties de petróleo no cálculo da DCL/RCL, o Estado do Rio 

de Janeiro apresenta o maior índice de endividamento, ultrapassando o limite de 2 para 

1 estabelecido pela Resolução do Senado Federal nº 40/01 . 

 

 

Tabela 35 - Relação RCL/DCL – MG, RJ e SP. 

Estado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Minas Gerais 1,42 2,34 2,63 2,43 2,24 2,03 1,89 1,88

Rio de Janeiro* 2,95 3,20 3,36 2,84 2,78 2,50 2,20 2,16

São Paulo 1,95 1,98 2,27 2,24 2,23 1,98 1,89 1,71

Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ e Secretaria do Tesouro Nacional.

* Nota: O autor incluiu na DCL do Estado do Rio de Janeiro o estoque da dívida
referente à cessão de royalties do petróleo.  

 

Destaque-se que São Paulo por meio de alienação de ativos quitou a Conta 

Gráfica à vista e obteve refinanciamento com encargos equivalentes ao IGP-DI mais 6% 
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ao ano, enquanto que Minas Gerais não abateu a Conta Gráfica, refinanciando sua 

dívida com encargos correspondentes ao IGP-DI mais 7,5% ano. 

 

4.1.4 – A RELAÇÃO DESPESA DE PESSOAL SOBRE RECEITA CORRENTE 

LÍQUIDA 

 

Destaque-se que no caso das despesas previdenciárias, são consideradas, 

para fins de apuração dos limites percentuais de despesas com pessoal, somente aquelas 

pagas diretamente pelo erário público (fonte 0034), pois os benefícios previdenciários 

pagos à conta do RIOPREVIDÊNCIA estão excluídos dos limites, conforme alínea “c”, 

inciso VI, § 1º do art. 19 da LRF (Anexo 2). 

 

Sendo assim, a receita própria do RIOPREVIDÊNCIA, que no período em 

tela apresentou déficit previdenciário, ajuda a abater do cálculo de despesas com pessoal 

aquela relativa à despesa com inativos e pensionistas. Ocorre que a receita própria do 

RIOPREVIDÊNCIA nada mais é do que uma transferência por lei de receitas da 

Administração Direta, como exemplo temos a receita de royalties de petróleo. 

 

O referido dispositivo legal da LRF reduz de modo artificial a relação 

despesa de pessoal sobre receita corrente líquida do Estado do Rio de Janeiro.  

Diante do exposto e considerando que a alíquota de contribuição patronal 

variou no período considerado, para efeito de comparação, as obrigações patronais 

foram excluídas do cálculo despesa de pessoal sobre a receita corrente líquida, assim 

como foram incluídas as despesas previdenciárias custeadas tanto pelo Tesouro Estadual 

quanto pelo RIOPREVIDÊNCIA. 

 

Conforme consignado na tabela 36, a despesa liquidada com servidores 

ativos, inativos e pensionistas, excluídas as obrigações patronais, no período 2001 a 

2007, cresceu a taxa média real anual de 2,57%, enquanto a receita corrente líquida 

cresceu no mesmo período 2,24%. Ressalte-se que, principalmente entre 2003 e 2006 a 

receita corrente líquida foi impulsionada pelo aumento da receita de royalties de 

petróleo e participações especiais, das receitas oriundas de operações financeiras de 

                                                 
34 Fonte de recursos do Tesouro oriunda de impostos. 
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antecipação de receitas e da liberação de recursos financeiros originários de conta 

vinculada (Conta “B”), assim como do adicional do ICMS/FECP (Fundo Estadual de 

Combate à Pobreza e Desigualdade), receitas com características instáveis, 

extraordinárias e finitas, respectivamente. Tal fato revela-se preocupante, tendo em vista 

a rigidez das despesas em tela, em contrapartida à volatilidade da receita de royalties, à 

finitude da receita do adicional de ICMS e à dependência do ICMS em relação ao 

crescimento do PIB. No mais, destaque-se que o aumento real de despesa no biênio 

2006/2007 foi impulsionado basicamente pela aprovação no Poder Legislativo de 

planos de carreira do funcionalismo estadual no primeiro semestre de 2006, pagos de 

forma diferida (24 parcelas). 

 

 

Tabela 36 - Relação despesa de pessoal/receita corrente líquida 
Em R$ milhões de 31/12/07

Discriminação 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tx média cresc.
real anual 07/01

Despesas com pessoal - DP 14.069 15.954 15.272 13.310 13.811 15.087 14.920 0,98%

Receita Corr.  Líquida - RCL 24.651 24.098 24.912 24.957 25.890 28.800 28.159 2,24%

DP/ RCL 57% 66% 61% 53% 53% 52% 53%
Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ.
Obs 1:A despesa com pessoal contempla a despesa com ativos, inativos e pensionistas.
Obs 2: não foram consideradas as obrigações patronais.
Obs 3: Foram incluidas as despesas com inativos e pensionistas liquidadas com fonte tesouro (00) e
fonte RIOPREVIDÊNCIA.  

 

Por último, destaque-se que no exercício de 2007 a relação DP/RCL, 

excluídas as obrigações patronais, para o Estado do Rio de Janeiro encontra-se em 

percentual preocupante de 53%. Caso as obrigações patronais fossem incluídas no 

cálculo, o ano de 2007 apresentaria o percentual de 58%, próximo ao limite permitido 

pela LRF de 60%. 

 

4.1.5 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

 

No ano de 2007, a receita arrecadada do Estado do Rio de Janeiro, a valores 

de 31/12/07, foi de R$ 36.733 milhões. Este montante significou uma queda real de 

2,2%, em relação a 2006. O decréscimo no biênio 2006/2007 (2,2% a.a.) reverteu a 

trajetória de crescimento real que vinha ocorrendo, à taxa de 5,8% a.a., desde 2003 
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(tabelas 37 e 38). Tal fato deve-se, principalmente, ao decréscimo real na arrecadação 

de royalties de petróleo de 18,6 % (tabela 30).  Caso excluíssemos a receita de royalties 

de petróleo das receitas totais nos exercícios de 2006 e 2007, o crescimento real da 

arrecadação total no referido biênio seria de 0,7 %. Destaque-se, ainda, o desempenho 

da receita tributária que em relação a 2006 cresceu 2,38%35 acima do IGP-DI. 

 

Tabela 37 - Resultado da execução orçamentária 
R$ milhões de 31 dezembro de 2007

Receita Despesa Resultado
Exercício Arrecadada Total Liquidada Total Orçamentário

2007 36.733 35.687 1.047
2006 37.565 37.556 10
2005 33.938 33.784 154
2004 32.898 32.627 271
2003 31.753 31.178 575
2002 32.636 35.713 -3.077
2001 32.228 32.184 44
2000 31.886 32.858 -972

Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ.
Obs: Atualização dos valores feita pelo autor com base no IGP-DI médio.
* Foram incluídas todas as receitas e despesas orçamentárias (correntes e de capital).  

 

A receita total arrecadada pelo Estado do Rio de Janeiro passou por uma 

reconfiguração a partir de 1999. Em 1995, a receita tributária representava 76%36 da 

receita total. A partir de 1999, quando tem início a fase de superávits primários, essa 

participação recuou para 66%37, chegando a 58%38 em 2007. 

 

Conforme já visto, essa perda de participação resulta da combinação de 

acréscimos em outras receitas, como os royalties de petróleo e participações especiais, e 

do baixo crescimento real do ICMS, principal tributo do Estado do Rio de Janeiro. 

 

A despesa liquidada total em 2007, a valores de 31/12/07, foi de R$ 35.687 

milhões. Este montante significou uma queda real de 5,0 %, em relação a 2006 (tabelas 

37 e 38). O decréscimo no biênio 2006/2007 reverteu a trajetória de crescimento real 

que vinha ocorrendo, à taxa de 6,40% a.a., desde 2003, demonstrando o esforço do 

Governo na implementação do ajuste fiscal. As despesas correntes decresceram de R$ 
                                                 
35 Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ. 
36 Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ. 
37 Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ. 
38 Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ. 
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34.208 milhões em 2006 para R$ 33.325 milhões em 2007 (um decréscimo real de 2,6% 

- tabela 27). 

 

Tabela 38 - Taxa média de crescimento real anual do resultado orçamentário 
Receita Despesa Resultado

Período Arrecadada Total Liquidada Total Período Orçamentário

2000 a 2006 2,77% 2,25% 2003 a 2006 -74,10%

2000 a 2007 2,04% 1,19% 2003 a 2007 16,15%

2006 a 2007 -2,22% -4,98% 2006 a 2007 10370,00%

Fonte: Contadoria Geral do Estado/SEFAZ.
Obs: Atualização dos valores feita pelo autor combase no IGP-DI médio.  

 

 

O expressivo superávit primário alcançado em 2007, somado aos resultados 

positivos do quadriênio 2003/2006, foi suficiente para garantir a reversão dos déficits 

orçamentários a partir de 2003. No exercício 2007, o Resultado Orçamentário, ajustado 

a valores de 31/12/07, foi de R$ 1.047 milhões. Este montante significou um aumento 

real de 10.370,0 % em relação ao ano de 2006. Contudo, ao analisarmos os dados do 

resultado orçamentário no quadriênio 2003/2006, constata-se que em 2003 foi positivo 

no valor de R$ 575 milhões e, a partir daí, decresceu à taxa real de 74,1 %, atingindo o 

montante de R$ 10 milhões em 2006 (tabelas 37 e 38).  

 

Ademais, além de garantir ingressos anuais de receitas em valores 

crescentes, seja no Tesouro Estadual seja no RIOPREVIDÊNCIA, os direitos sobre a 

participação no resultado da exploração de petróleo e gás natural das reservas 

fluminenses, inclusive futuros, de que o Estado é titular, também tem servido de lastro 

para diversas operações de antecipação de receitas realizadas ao longo do qüinqüênio 

2003/2007, conforme apontado em Relatório do Tribunal de Contas do Estado (Análise 

das Contas do Governo do Estado referentes aos exercícios de 2006 e 2007), detalhadas 

a seguir: 

 

a) Antecipação do vencimento de Certificados Financeiros do Tesouro 

– CFT da carteira do RIOPREVIDÊNCIA, por meio de permuta com 

a União de títulos com vencimentos entre 2007 e 2009, para títulos 
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com vencimento no período de 2003 a 2005, com valor de face na 

data da emissão (novembro e dezembro de 2003) equivalente a R$ 

1.016.534.518, operação que permitiu ingresso expressivo de 

recursos em 2003 (dezembro), 2004 (janeiro, julho e outubro) e 2005 

(janeiro), e que implicou em redução dos valores a serem resgatados 

a partir de janeiro de 2007; 

 

b) No exercício de 2007, em face da redução dos valores mensais de 

resgate de CFT originalmente previstos, como conseqüência da 

permuta realizada em 2003, o Estado do Rio de Janeiro solicitou à 

União nova operação de permuta, antecipando mais uma vez resgates 

de CFT previstos, neste caso, para 2011 a 2014. Assim a União e o 

Estado do Rio de Janeiro permutaram os CFT vencíveis entre janeiro 

de 2011 e dezembro de 2014 (valor econômico, em 15/09/07, de 

R$1.583.197.949,75, totalizando 807.714 títulos), por títulos de igual 

denominação e valor econômico, vencíveis entre outubro de 2007 e 

janeiro de 2010; 

 

c) Antecipação de recolhimento de ICMS devido pela Petrobrás no 

valor de R$ 444.450.815,25, em janeiro de 2004, referentes às 

importações efetuadas para construção das plataformas P-43 e P-48, 

nos exercícios de 2001, 2002 e 2003, operação realizada com 

fundamento no Decreto Estadual nº 34.524, de 2003, com 

compensação, em 48 vezes, do ICMS adiantado, estabelecida em lei 

federal, com contrapartida pelo creditamento dos valores 

antecipados, em 48 meses, já a partir de 2005; 

 

 

d) Duas operações de liberação de recursos da “Conta B”, (reserva 

monetária mantida junto à Caixa Econômica Federal), sendo a 

primeira em janeiro de 2004, no montante de R$ 540 milhões (cuja 

liberação o Estado solicitou “para fazer frente a despesas 

emergenciais”, quais sejam, o pagamento do décimo - terceiro salário 

do funcionalismo estadual de 2003) e a segunda em março de 2006 
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(destinada à capitalização do RIOPREVIDÊNCIA, com vistas ao 

cumprimento de suas obrigações legais). O saldo da primeira foi 

recomposto no próprio exercício de 2004, estando a recomposição do 

saldo da segunda operação programado para ocorrer em 48 meses, 

entre janeiro de 2007 e dezembro de 2010; 

 

e) Houve uma terceira operação de liberação de recursos da Conta “B”, 

no exercício de 2007, no qual foi autorizou a transferência de R$250 

milhões da conta “B” para o RIOPREVIDÊNCIA. Ficou estabelecido 

que, para a recomposição integral dos valores liberados, o 

RIOPREVIDÊNCIA se obriga a transferir os valores de R$60 

milhões, R$140 milhões e R$50 milhões, durante os anos de 2008, 

2009 e 2010, respectivamente, para a referida conta; 

 

f) Em 2005, o Estado criou um Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios - (Mellon FIDC – Royalties de Petróleo), aprovado pela 

Comissão de Valores Mobiliários, que garantiu ingressos 

provenientes da alienação de Quotas Seniores do FIDC, de R$ 344 

milhões, ainda no final de 2005, e de R$ 218,61 milhões, em 2006, 

totalizando uma antecipação de fluxo para o Estado, de R$ 562,61 

milhões.  

 

Importante ressaltar que, especialmente no período 2003 a 2006, as 

operações de antecipação de receitas e liberação de contas vinculadas descritas nos itens 

acima, que nada mais são do que operações de crédito, contudo não são incluídas no 

cálculo da DCL/RCL, foram de suma importância para que o Estado do Rio de Janeiro 

alcançasse estes resultados orçamentários positivos mesmo que de pequena monta. Tal 

fato mostra a dificuldade em que o Estado tem tido em honrar seus compromissos e que 

na ausência dessas operações no período 2003/2006 apresentaria resultados 

orçamentários negativos. 
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Em que pese a legalidade e legitimidade das operações supramencionadas, as 

recorrentes operações de antecipação de receitas podem estimular a utilização de 

recursos que têm características de receitas extraordinárias para o pagamento de 

despesas correntes (que não se reduziram em termos reais no período 2003 a 2006), 

além de terem possíveis reflexos e implicações, muitas vezes negativos, sobre a 

arrecadação de exercícios futuros, que podem comprometer o desejável equilíbrio das 

contas públicas. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho buscou analisar a trajetória das contas públicas do 

Estado do Rio de Janeiro com foco no período compreendido entre 2000 a 2007. Trata-

se do período posterior à renegociação das dívidas dos estados com base na Lei Federal 

nº 9.496/97, à Lei de Responsabilidade Previdenciária (Lei Federal nº 9.717/98) e à Lei 

de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/00). Para a avaliação do 

período foi retomado o processo de endividamento dos estados brasileiros tomando 

como pano de fundo as relações federativas estabelecidas entre a União e os Estados ao 

longo das três últimas décadas. 

 

A LRF representou o coroamento do processo de institucionalização do 

ajuste fiscal. A referida lei estendeu o regime de metas fiscais para todos os entes da 

federação, impondo que, além da fixação da meta correspondente ao exercício 

financeiro seguinte, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve indicá-las para os 

dois anos subseqüentes, com o que ganhou ênfase a noção de sustentabilidade da 

política fiscal, no âmbito de toda a Federação. Ademais, vedou o refinanciamento de 

dívidas entre os entes federados e destes com o Banco Central, reforçando o caráter 

definitivo da renegociação de dívidas com os estados e municípios e o seu compromisso 

com a disciplina fiscal. 

 

Além disso, os procedimentos de controle e prestação de contas instituídos 

pela LRF, como forma de medição do cumprimento de metas e limites estabelecidos, 

converteram-na num instrumento impulsionador de melhoria da gestão governamental.  

 

Finalmente, com a importância dada à LDO, e em particular às metas, o 

processo orçamentário teve seu processo fortalecido, principalmente no que tocante à 

consistência entre as ações estratégicas definidas no Plano Plurianual (PPA) e os meios 

para realizá-las, respeitadas as restrições financeiras e orçamentárias. Deu-se assim 

passo importante para fortalecer o foco estratégico e a eficiência na alocação 

intertemporal dos recursos públicos. 
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A organização da previdência dos servidores públicos da União, Estados, 

municípios e Distrito Federal foi regulamentada por meio da Lei nº 9.717/98. A 

Constituição de 1988, que facultou aos entes da Federação a criação de sistemas 

próprios de previdência, todavia muitos o fizeram em bases fiscais frágeis. A nova lei 

consagrou o caráter contributivo e a necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial dos 

sistemas próprios de previdência, tentando romper com o paradigma anterior, em que a 

aposentadoria era uma mera extensão da remuneração do servidor e a previdência uma 

simples extensão da política de pessoal. Diversas alterações nas legislações 

subnacionais vêm sendo promovidas para atender as exigências impostas pela Lei 

9.717/98, inclusive a criação de fundos públicos previdenciários. A referida lei deu a 

União poder para que esta monitore e fiscalize o cumprimento dos dispositivos desta 

norma, prevendo inclusive sanções aos entes federativos e aos gestores dos regimes 

próprios de previdência que a descumprirem. 

 

Além da LRF e da Lei nº 9.717/98, a União também idealizou e 

implementou  programas de apoio à reestruturação fiscal das unidades subnacionais. 

Esses programas passaram pela renegociação de dívidas dos entes da federação e 

fortaleceram o compromisso com os objetivos de saneamento das contas públicas e 

adaptação às boas práticas da gestão fiscal, nas esferas subnacionais de governo. Tais 

iniciativas se beneficiaram também das reformas administrativa e previdenciária, bem 

como da reestruturação do setor financeiro público estadual. 

 

Cabe aqui ressaltar que as reformas procedidas pelo Programa de Ação 

Econômica do Governo (PAEG) redefiniram as condições de financiamento do setor 

público estadual. Os Estados perderam autonomia em matéria tributária e tornaram-se 

mais dependentes da União no concerne à definição de seus gastos. 

 

A perda de poder fiscal dos estados, tendo em vista a centralização 

tributária e financeira no âmbito do Governo Federal, foi compensada pela busca de 

outras formas de financiamentos. O montante dos gastos estaduais passou a depender 

não só das receitas tributárias, mas, primordialmente, do endividamento externo e do 

acesso aos recursos financeiros advindos dos órgãos e instituições financeiras federais, 

bem como das próprias instituições financeiras estaduais. Assim, o endividamento foi a 
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saída dos Estados para superar a restrição fiscal imposta pelo sistema tributário 

centralizador estruturado em 1964. 

 

Os desequilíbrios fiscais e o aumento do estoque da dívida tornaram-se 

mais graves e evidentes após o programa de estabilização da economia, com a 

implementação do Plano Real em 01/07/94. A queda da inflação, ao eliminar a prática 

comum de usar o atraso nos pagamentos e nos reajustes das despesas públicas abaixo do 

índice de preços como instrumento de ajuste fiscal, expôs a dificuldade de gestão dos 

gastos correntes, sobre tudo com a folha de ativos e inativos.  

 

Este expediente de reter a despesa pública na boca do caixa e aprimorar a 

indexação da receita tributária servia para manter algum controle fiscal, contudo tornava 

os orçamentos públicos não mais que peças de ficção, mascarando o entendimento 

acerca das prioridades da gestão pública e a possibilidade de maior controle sobre a 

despesa. Além de precário, o mecanismo produzia efeitos negativos sobre a qualidade 

da despesa pública.  

 

Diante da crise financeira instalada nas administrações estaduais, o 

Governo Federal adotou o Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos 

Estados lançado por meio da Lei nº 9.496/97. No mesmo contexto, implantou-se o 

Programa de Incentivo à Redução da Participação do Setor Público Estadual na 

Atividade Bancária – PROES, voltado à solução estrutural dos desequilíbrios dos 

bancos públicos estaduais.  

 

O Programa instituído, por meio da Lei nº 9.496/97, promoveu o 

refinanciamento das dívidas estaduais, equacionando a situação de endividamento pelo 

menos no curto prazo, visto que essas dívidas (majoritariamente mobiliária) se 

encontravam em trajetória explosiva. A adesão ao Programa levou os Estados à 

assunção de compromissos quanto à obediência de limites da dívida em relação à RLR, 

a metas de resultado primário, ao ajuste das despesas com o funcionalismo público aos 

limites definidos, à arrecadação de receitas próprias e à privatização de bancos e 

empresas estatais. 
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Por meio desta Lei juntamente com a LRF e a Lei nº 9.717/98 o Governo 

Federal estabeleceu três mecanismos de imposição de ajuste fiscal às unidades 

subnacionais. 

 

Sendo assim era de se esperar que os governos posteriores ao advento 

desse arcabouço legal, ou seja, já submetidos às regras do contrato de renegociação, à 

Lei nº 9.717/98 e à Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentassem maior empenho na 

promoção do ajuste e na redução dos desequilíbrios das contas estaduais. Todavia não 

foi isso o que se verificou, em especial nos Governos Garotinho (1999 a 2002) e 

Rosinha Garotinho (2003 a 2006).  

 

Preliminarmente, vale destacar que o Estado do Rio para obter a taxa de 

juros incidente sobre a dívida renegociada de 6% (a menor possível no âmbito da Lei n.º 

9.496/97) teve que realizar um abatimento inicial da Conta Gráfica no valor de R$ 2,04 

bihões (valores da época). Ocorre que o Governo à época não optou em vender ativos 

públicos para liquidar a Conta Gráfica, realizando então uma operação de antecipação 

receitas referentes aos royalties de petróleo. Destaque-se que o valor antecipado com 

esta operação além de liquidar a referida Conta foi utilizado para capitalizar o 

RIOPREVIDÊNCIA.  Tal operação nada mais foi do que uma operação de crédito 

rotulada de “venda de receita futura”.  

 

Assim, o estoque da dívida fundada do Estado do Rio de Janeiro em 

31/12/99, data imediatamente posterior a renegociação, apresentou um aumento real de 

30% acima do IGP-DI quando comparado a 31/12/98.  

 

Somado a isto, destaque-se que o índice estipulado em contrato para a 

correção da dívida com a União, o IGP-DI, é altamente influenciado pela taxa de 

câmbio, espelhando mais “expectativas de inflação” do que inflação efetiva. Ademais 

deve-se notar para o fato de que enquanto o INPC ou o IPCA, índices que refletem de 

maneira mais adequada a evolução dos preços no país e, ainda, mais compatíveis com  a 

evolução das receitas de ICMS, tiveram um crescimento acumulado de 1997 a setembro 

de 2008 de 114,64% e 109,88%, respectivamente, enquanto que o IGP-DI acumulou um 

crescimento bem mais expressivo de 197,93%. 
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No tocante ao empenho na promoção do ajuste e na redução dos 

desequilíbrios das contas estaduais, destacamos que no período 2000 a 2006, a taxa 

média de crescimento real anual da receita primária foi de 3,67%, enquanto que a da 

despesa primária apresentou crescimento maior de 3,99% a.a. no mesmo período, 

produzindo uma taxa média de redução real para o resultado primário de 0,83% a.a.. 

Quando consideramos o ano de 2007, constatamos diminuição das taxas de crescimento 

para ambas as rubricas, todavia a taxa de crescimento da receita passa a ser maior que a 

da despesa. No período 2001/2007, a taxa de crescimento real anual da receita primária 

foi de 2,97% contra 2,44% da despesa primária. Destaque-se que o aumento expressivo 

do superávit primário no ano de 2007 em relação a 2006 se deveu a uma significativa 

redução de 6,42% da despesa primária, a despeito da diminuição de 1,12% da receita 

primária. 

 

Assim, o crescimento real da receita primária no período de 2000/2006 

sustentou o crescimento das despesas primárias, produzindo, à exceção do ano de 2002, 

resultados primários positivos. 

 

Esse ajuste fiscal promovido pelo Governo do Estado baseou-se no 

aumento de receitas de caráter extraordinário e redução de investimentos, enquanto a 

despesa corrente continuou a sua trajetória ascendente em termos reais, à exceção do 

exercício de 2007 em que ocorreu redução real das despesas corrente. Entre 2001 e 

2007 o investimento apresentou redução real de 53%. 

 

Ocorre que o aumento das receitas primárias tem origem principalmente na 

receita advinda dos royalties e participações especiais, bem como nos recursos 

referentes ao adicional de ICMS (FECP). 

 

Quanto aos royalties podemos destacar seu alto grau de incerteza de 

realização. Tal incerteza origina-se do processo de formação de preços do petróleo, com 

base nas cotações do Petróleo Brent no mercado internacional, sujeitas, nos últimos 

anos, a grande oscilação, em razão das variações na taxa de câmbio e na demanda 

mundial de petróleo e seus derivados. No tocante aos recursos do adicional de ICMS, 

deve-se ter em mente que os mesmos são fonte finita de recursos (2010).  
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Parece-nos que, o ajuste fiscal levado a efeito pelo Governo Sérgio Cabral 

no exercício de 2007, concentrando-se na diminuição das despesas primárias, tomou por 

base a evolução recente das contas estaduais, de cuja análise se depreende a situação de 

desequilíbrio estrutural das finanças estaduais. Conforme anteriormente mencionado o 

referido desequilíbrio foi mitigado, em anos recentes, especialmente no período 2003 a 

2006, pelo aumento da receita de royalties de petróleo na esteira do aumento do preço 

desse produto, por operações financeiras de antecipação de receitas e liberação de 

contas vinculada (como a Conta B), assim como do adicional do ICMS (FECP). 

Destaque-se quanto aos riscos inerentes à excessiva e crescente dependência que as 

finanças estaduais apresentam, relativamente às receitas supracitadas, tendo em vista 

que estas têm sido, também, utilizadas para pagamento de despesas correntes de caráter 

continuado. 

 

A trajetória descoordenada dessas receitas e despesas mostrou-se 

profundamente equivocada e resultou em assumir compromissos permanentes baseados 

em receitas de alta volatilidade, comprometendo a arrecadação de exercícios futuros.  

 

Vale destacar o preocupante grau de endividamento do Estado do Rio de 

Janeiro que ainda persiste; pois, quando incluímos na análise o estoque da divida 

relativa à antecipação de royalties de petróleo promovida no âmbito da renegociação da 

dívida fluminense, a relação DCL/RCL do Estado ultrapassa o valor permitido pela 

legislação de responsabilidade fiscal. Tal fato pode ainda ser agravado pela diminuição 

da receitas públicas, bem como por desvalorizações do câmbio, tendo em vista a crise 

econômica mundial iniciada no 2º semestre de 2008. 

 

Sendo assim, e tendo em vista o exposto neste estudo, podemos afirmar 

que os mecanismos de imposição de austeridade fiscal às unidades subnacionais 

instituídos pela União entre 1997 e 2000 não foram suficientemente eficazes no sentido 

de equacionar a situação fiscal e financeira do Estado do Rio de Janeiro.  
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ANEXO 

 

Anexo 1 - Artigo 163 da Constituição Federal de 1988 

 

Art. 163 - Lei complementar disporá sobre: 

 

I - finanças públicas; 

II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais 

entidades controladas pelo poder público; 

III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública; 

V - fiscalização das instituições financeiras; 

VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; 

 VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, 

resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao 

desenvolvimento regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

Anexo 2 - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. 

 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 
outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 
Constituição. 
 

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre 
receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de 
receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas 
consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
 

§ 2o As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios. 
 

§ 3o Nas referências: 
 

I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão 
compreendidos: 
 

a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de 
Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público; 
 

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e 
empresas estatais dependentes; 
 

II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal; 
 

III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, 
Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e 
Tribunal de Contas do Município. 
 

Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 
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I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município; 
 

II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a 
voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação; 
 

III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente 
controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio 
em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de 
participação acionária; 
 

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras 
receitas também correntes, deduzidos: 
 

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação 
constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no 
inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição; 
 

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação 
constitucional; 
 

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o 
custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da 
compensação financeira citada no § 9o do art. 201 da Constituição. 
 

§ 1o Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e 
recebidos em decorrência da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, e do 
fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
 

§ 2o Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos 
Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das 
despesas de que trata o inciso V do § 1o do art. 19. 
 

§ 3o A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas 
no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. 
 

CAPÍTULO II 
 

DO PLANEJAMENTO 
 
Seção I 

Do Plano Plurianual 
 

Art. 3o (VETADO) 
 
Seção II 

Da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
 

Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 
da Constituição e: 
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I - disporá também sobre: 

 
a) equilíbrio entre receitas e despesas; 

 
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses 

previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31; 
 

c) (VETADO) 
 

d) (VETADO) 
 

e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 
programas financiados com recursos dos orçamentos; 
 

f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades 
públicas e privadas; 
 

II - (VETADO) 
 

III - (VETADO) 
 

§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas 
Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, 
relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida 
pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 
 

§ 2o O Anexo conterá, ainda: 
 

I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 
 

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de 
cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 
três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os 
objetivos da política econômica nacional; 
 

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, 
destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 
 

IV - avaliação da situação financeira e atuarial: 
 

a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador; 
 

b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial; 
 

V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da 
margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 
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§ 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde 
serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas 
públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. 
 

§ 4o A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo 
específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os 
parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas 
de inflação, para o exercício subseqüente. 
 
Seção III 

Da Lei Orçamentária Anual 
 

Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com 
o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei 
Complementar: 
 

I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos 
orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1o do 
art. 4o; 
 

II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do art. 165 da 
Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao 
aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado; 
 

III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, 
definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias, destinada ao: 
 

a) (VETADO) 
 

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos. 
 

§ 1o Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as 
receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual. 
 

§ 2o O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei 
orçamentária e nas de crédito adicional. 
 

§ 3o A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não 
poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, 
ou em legislação específica. 
 

§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou 
com dotação ilimitada. 
 

§ 5o A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração 
superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei 
que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1o do art. 167 da Constituição. 
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§ 6o Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do 
Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, 
inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos. 
 

§ 7o (VETADO) 
 

Art. 6o (VETADO) 
 

Art. 7o O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou 
reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o 
décimo dia útil subseqüente à aprovação dos balanços semestrais. 
 

§ 1o O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco 
Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento. 
 

§ 2o O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do 
Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de 
diretrizes orçamentárias da União. 
 

§ 3o Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas 
explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e 
da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, 
destacando os de emissão da União. 
 
Seção IV 

Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas 
 

Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que 
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I 
do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de 
execução mensal de desembolso. 
 

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão 
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 
 

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. 
 

§ 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a 
recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma 
proporcional às reduções efetivadas. 
 

§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações 
constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço 
da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. 
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§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não 

promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo 
autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de 
diretrizes orçamentárias. 
 

§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo 
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em 
audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou 
equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais. 
 

§ 5o No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco 
Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes 
do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas 
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas 
operações e os resultados demonstrados nos balanços. 
 

Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de 
pagamento de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração 
financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da 
Constituição. 
 

CAPÍTULO III 
 

DA RECEITA PÚBLICA 
 

Seção I 
Da Previsão e da Arrecadação 

 
Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a 

instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência 
constitucional do ente da Federação. 

 
Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente 

que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. 
 

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, 
considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do 
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de 
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes 
àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 
 

§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se 
comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. 
 

§ 2o O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser 
superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. 
 

§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e 
do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento 
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de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o 
exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de 
cálculo. 
 

Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas serão desdobradas, 
pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em 
separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da 
quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da 
evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. 
 
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. 
 

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base 
de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros 
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 
 

§ 2o 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. 
 

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica: 
 

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do 
art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o; 
 

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos 
custos de cobrança. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DA DESPESA PÚBLICA 
 

Seção I 
Da Geração da Despesa 
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Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio 

público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos 
arts. 16 e 17. 

 
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 

acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 
 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
entrar em vigor e nos dois subseqüentes; 
 

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 
 

§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 
 

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação 
específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que 
somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no 
programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício; 
 

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a 
despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos 
nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. 
 

§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das 
premissas e metodologia de cálculo utilizadas. 
 

§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos 
termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 
 

§ 4o As normas do caput constituem condição prévia para: 
 

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; 
 

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da 
Constituição. 
 
Subseção I 

Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado 
 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente 
derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o 
ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 
 

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão 
ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos 
recursos para seu custeio. 
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§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de 
comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados 
fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, 
nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela 
redução permanente de despesa. 
 

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o 
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição. 
 

§ 4o A comprovação referida no § 2o, apresentada pelo proponente, conterá as 
premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de 
compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de 
diretrizes orçamentárias. 
 

§ 5o A despesa de que trata este artigo não será executada antes da 
implementação das medidas referidas no § 2o, as quais integrarão o instrumento que a 
criar ou aumentar. 
 

§ 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida 
nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da 
Constituição. 
 

§ 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo 
determinado. 
 
Seção II 

Das Despesas com Pessoal 
 

Subseção I 
Definições e Limites 

 
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. 
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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: 
 

I - União: 50% (cinqüenta por cento); 
 

II - Estados: 60% (sessenta por cento); 
 

III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 
 

§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão 
computadas as despesas: 
 

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados; 
 

II - relativas a incentivos à demissão voluntária; 
 

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

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

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

VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por 
recursos provenientes: 

 
a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 

 
b) da compensação financeira de que trata o § 9o do art. 201 da Constituição; 

 
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal 

finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu 
superávit financeiro. 
 

§ 2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, as despesas com pessoal 
decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou 
órgão referido no art. 20. 
 

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os 
seguintes percentuais: 
 

I - na esfera federal: 
 

a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o 
Tribunal de Contas da União; 
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b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 
 

c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, 
destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que 
dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda 
Constitucional no 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a 
cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos 
três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei 
Complementar; 
d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União; 
 

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; 
 

III - na esfera municipal: 
 

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do 
Município, quando houver; 
 

b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo. 
 

§ 1o Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão 
repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, 
em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros 
imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar. 
 

§ 2o Para efeito deste artigo entende-se como órgão: 
 

I - o Ministério Público; 
 

II- no Poder Legislativo: 
 

a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; 
 

b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas; 
 

c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito 
Federal;  
 

d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, 
quando houver;  
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III - no Poder Judiciário: 
 

a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição; 
 

b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver. 
 

§ 3o Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da 
União por força do inciso XIII do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante 
aplicação da regra do § 1o. 
 

§ 4o Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os 
percentuais definidos nas alíneas a e c do inciso II do caput serão, respectivamente, 
acrescidos e reduzidos em 0,4% (quatro décimos por cento). 
 

§ 5o Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos 
financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a 
resultante da aplicação dos percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei 
de diretrizes orçamentárias. 
 

§ 6o (VETADO) 
 
Subseção II 

Do Controle da Despesa Total com Pessoal 
 

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com 
pessoal e não atenda: 
 

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no 
inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição; 
 

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. 
 

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento 
da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato 
do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 
 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 
20 será realizada ao final de cada quadrimestre. 
 

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco 
por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver 
incorrido no excesso: 
 

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a 
qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou 
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 
 

II - criação de cargo, emprego ou função; 
 

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
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IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a 

qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de 
servidores das áreas de educação, saúde e segurança; 
 

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do 
art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 
 

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, 
ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no 
art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, 
sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências 
previstas nos §§ 3o e 4o do art. 169 da Constituição. 
 

§ 1o No caso do inciso I do § 3o do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá 
ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a 
eles atribuídos. 

 
§ 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos 

vencimentos à nova carga horária. 
 

§ 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o 
excesso, o ente não poderá: 
 

I - receber transferências voluntárias; 
 

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 
 

III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento 
da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. 
 

§ 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a despesa total com 
pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos 
titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.  
 
Seção III 

Das Despesas com a Seguridade Social 
 

Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser 
criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 
5o do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17. 
 

§ 1o É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa 
decorrente de: 
 

I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista 
na legislação pertinente; 
 

II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados; 
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III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu 
valor real. 
 

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, 
previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e 
militares, ativos e inativos, e aos pensionistas. 
 

CAPÍTULO V 
 

DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 
 

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência 
voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a 
título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação 
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 
 

§ 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias: 
 

I - existência de dotação específica; 
 

II - (VETADO) 
 

III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; 
 

IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 
 

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e 
financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de 
recursos anteriormente dele recebidos; 
 

b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde; 
 

c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de 
despesa total com pessoal; 
 

d) previsão orçamentária de contrapartida. 
 

§ 2o É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da 
pactuada. 
 

§ 3o Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências 
voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações 
de educação, saúde e assistência social. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO 
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Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir 
necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por 
lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e 
estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. 
 

§ 1o O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive 
fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições 
precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. 
 

§ 2o Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e 
refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a 
concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. 
 

Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou 
jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, 
comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo 
de captação. 
 

Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e 
composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de 
empréstimos ou financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio 
correspondente consignado na lei orçamentária. 
 

Art. 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos 
públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema 
Financeiro Nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação 
ou financiamentos para mudança de controle acionário. 
 

§ 1o A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, e 
outros mecanismos, constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na 
forma da lei. 
 

§ 2o O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às 
instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a 
trezentos e sessenta dias. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DA DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO 
 

Seção I 
Definições Básicas 

 
Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes 

definições: 
 
I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem 

duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de 
leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a doze meses; 
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II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos 

pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios; 
 

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, 
abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, 
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, 
arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de 
derivativos financeiros; 
 

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação 
financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada; 
 

V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do 
principal acrescido da atualização monetária. 
 

§ 1o Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a 
confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das 
exigências dos arts. 15 e 16. 
 

§ 2o Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de 
títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. 
 

§ 3o Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de 
prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. 
 

§ 4o O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao 
término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado 
ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente 
realizadas, acrescido de atualização monetária. 
 
Seção II 

Dos Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito 
 

Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o 
Presidente da República submeterá ao: 
 

I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida 
consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do 
art. 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII 
e IX do mesmo artigo; 
 

II - Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o montante da 
dívida mobiliária federal a que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição, 
acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida 
consolidada da União, atendido o disposto no inciso I do § 1o deste artigo. 
 

§ 1o As propostas referidas nos incisos I e II do caput e suas alterações conterão: 
 



159 
 

I - demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as 
normas estabelecidas nesta Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal; 
 

II - estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas 
de governo; 
 

III - razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de 
governo; 
 

IV - metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. 
 

§ 2o As propostas mencionadas nos incisos I e II do caput também poderão ser 
apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua 
apuração. 
 

§ 3o Os limites de que tratam os incisos I e II do caput serão fixados em 
percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados 
igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um 
deles, limites máximos. 
 

§ 4o Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante 
da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre.  
 

§ 5o No prazo previsto no art. 5o, o Presidente da República enviará ao Senado 
Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou 
alteração dos limites e condições previstos nos incisos I e II do caput. 
 

§ 6o Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, 
em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o 
Presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso 
Nacional solicitação de revisão dos limites. 
 

§ 7o Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que 
houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos 
limites. 
 
Seção III 

Da Recondução da Dívida aos Limites 
 

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o 
respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o 
término dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e 
cinco por cento) no primeiro. 
 

§ 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido: 
 

I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive 
por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da 
dívida mobiliária; 
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II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, 
promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9o. 
 

§ 2o Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o 
excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União 
ou do Estado. 
 

§ 3o As restrições do § 1o aplicam-se imediatamente se o montante da dívida 
exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder 
Executivo. 
 

§ 4o O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que 
tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária. 
 

§ 5o As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos 
limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. 
 
Seção IV 

Das Operações de Crédito 
 

Subseção I 
Da Contratação 

 
Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e 

condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, 
inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. 
 

§ 1o O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de 
seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse 
econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições: 
 

I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei 
orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica; 
 

II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes 
da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita; 
 

III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal; 
 

IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de 
crédito externo; 
 

V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição; 
 

VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar. 
 

§ 2o As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da 
lei orçamentária ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que 
atenda às suas especificidades. 
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§ 3o Para fins do disposto no inciso V do § 1o, considerar-se-á, em cada exercício 
financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das 
despesas de capital executadas, observado o seguinte: 
 

I - não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de 
empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo 
fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da Federação, se resultar a 
diminuição, direta ou indireta, do ônus deste; 
 

II - se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido 
por instituição financeira controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será 
deduzido das despesas de capital; 
 

III - (VETADO) 
 

§ 4o Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco 
Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e 
atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o acesso público às 
informações, que incluirão: 
 

I - encargos e condições de contratação; 
 

II - saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito e concessão de garantias. 
 

§ 5o Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que 
importe na compensação automática de débitos e créditos. 
 

Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da 
Federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir 
comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. 
 

§ 1o A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar 
será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do 
principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros. 
 

§ 2o Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será 
consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. 
 

§ 3o Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a 
reserva, aplicam-se as sanções previstas nos incisos do § 3o do art. 23. 
 

§ 4o Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não 
atendido o disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, consideradas as 
disposições do § 3o do art. 32. 
 
Subseção II 

Das Vedações 
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Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir 
de dois anos após a publicação desta Lei Complementar. 
 

Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da 
Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa 
estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda 
que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída 
anteriormente. 
 

§ 1o Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre 
instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da 
administração indireta, que não se destinem a: 
 

I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes; 
 

II - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. 
 

§ 2o O disposto no caput não impede Estados e Municípios de comprar títulos da 
dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. 
 

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal 
e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 
 

Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira 
controlada de adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento 
de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos 
próprios. 
 

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 
 

I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou 
contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 
7o do art. 150 da Constituição; 
 

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público 
detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo 
lucros e dividendos, na forma da legislação; 
 

III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação 
assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, 
aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais 
dependentes; 
 

IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores 
para pagamento a posteriori de bens e serviços. 
 
Subseção III 

Das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária 
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Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender 
insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências 
mencionadas no art. 32 e mais as seguintes: 
 

I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício; 
 

II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de 
dezembro de cada ano; 
 

III - não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de 
juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à 
que vier a esta substituir; 
 

IV - estará proibida: 
 

a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente 
resgatada; 
 

b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 
 

§ 1o As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do 
que dispõe o inciso III do art. 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo 
definido no inciso II do caput. 
 

§ 2o As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados 
ou Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição 
financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco 
Central do Brasil. 
 

§ 3o O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle 
do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções 
cabíveis à instituição credora. 
 
Subseção IV 

Das Operações com o Banco Central do Brasil 
 

Art. 39. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central do Brasil 
está sujeito às vedações constantes do art. 35 e mais às seguintes: 
 

I - compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o 
disposto no § 2o deste artigo; 
 

II - permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou 
não, de título da dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem 
como a operação de compra e venda, a termo, daquele título, cujo efeito final seja 
semelhante à permuta; 
 

III - concessão de garantia. 
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§ 1o O disposto no inciso II, in fine, não se aplica ao estoque de Letras do Banco 
Central do Brasil, Série Especial, existente na carteira das instituições financeiras, que 
pode ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo. 
 

§ 2o O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos 
pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua 
carteira. 
 

§ 3o A operação mencionada no § 2o deverá ser realizada à taxa média e 
condições alcançadas no dia, em leilão público. 
 

§ 4o É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal 
existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, 
salvo para reduzir a dívida mobiliária. 
 

Seção V 
Da Garantia e da Contragarantia 

 
Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou 

externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, 
também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal. 
 

§ 1o A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor 
igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a 
pleitear relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este 
controladas, observado o seguinte: 
 

I - não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente; 
 

II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados 
aos Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente 
arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao 
garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. 
 

§ 2o No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, 
ou a instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a 
União só prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no § 1o, as exigências 
legais para o recebimento de transferências voluntárias. 
 

§ 3o (VETADO) 
 

§ 4o (VETADO) 
 

§ 5o É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. 
 

§ 6o É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas 
controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. 
 

§ 7o O disposto no § 6o não se aplica à concessão de garantia por: 
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I - empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de 
contragarantia nas mesmas condições; 
 

II - instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei. 
 

§ 8o Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada: 
 

I - por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis 
às instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente; 
 

II - pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela 
controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à 
exportação. 
 

§ 9o Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a 
União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao 
ressarcimento daquele pagamento. 
 

§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por 
Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o 
acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. 
 
Seção VI 

Dos Restos a Pagar 
 

Art. 41. (VETADO) 
 

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos 
dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser 
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício 
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 
 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão 
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DA GESTÃO PATRIMONIAL  
 

Seção I 
Das Disponibilidades de Caixa 

 
Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas 

conforme estabelece o § 3o do art. 164 da Constituição. 
 

§ 1o As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e 
próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se 
referem os arts. 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das 
demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com 
observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira. 
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§ 2o É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o § 1o em: 

 
I - títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros 

papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação; 
 

II - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público, 
inclusive a suas empresas controladas. 
 
Seção II 

Da Preservação do Patrimônio Público 
 

Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens 
e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, 
salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos. 

 
Art. 45. Observado o disposto no § 5o do art. 5o, a lei orçamentária e as de 

créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em 
andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos 
termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 
 

Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, 
até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as 
informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada 
ampla divulgação. 
 

Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano 
expedido sem o atendimento do disposto no § 3o do art. 182 da Constituição, ou prévio 
depósito judicial do valor da indenização. 
 
Seção III 

Das Empresas Controladas pelo Setor Público 
 

Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se 
estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia 
gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto no inciso II do § 5o do 
art. 165 da Constituição. 
 

Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais 
nota explicativa em que informará: 
 

I - fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e 
condições, comparando-os com os praticados no mercado; 
 

II - recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, 
fonte e destinação; 
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III - venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e 
financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no 
mercado. 
 

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. 
 

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à 
participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 
 

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão 
disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão 
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e 
instituições da sociedade. 
 

Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do 
Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e 
financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social e, no caso das agências financeiras, avaliação circunstanciada do 
impacto fiscal de suas atividades no exercício. 
 
Seção II 

Da Escrituração e Consolidação das Contas 
 

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a 
escrituração das contas públicas observará as seguintes: 
 

I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os 
recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e 
escriturados de forma individualizada; 
 

II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime 
de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos 
financeiros pelo regime de caixa; 
 

III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as 
transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, 
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente; 
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IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos 

financeiros e orçamentários específicos; 
 

V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas 
de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser 
escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, 
detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor; 
 

VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao 
destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. 
 

§ 1o No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações 
intragovernamentais. 
 

§ 2o A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao 
órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que 
trata o art. 67. 
 

§ 3o A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação 
e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 
 

Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a 
consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação 
relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de 
acesso público. 
 

§ 1o Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo 
da União nos seguintes prazos: 
 

I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até 
trinta de abril; 
 

II - Estados, até trinta e um de maio. 
 

§ 2o O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a 
situação seja regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e 
contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal 
atualizado da dívida mobiliária. 
 
Seção III 

Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
 

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do art. 165 da Constituição abrangerá 
todos os Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o 
encerramento de cada bimestre e composto de: 

 
I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as: 
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a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão 
atualizada; 
 

b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a 
despesa liquidada e o saldo; 
 

II - demonstrativos da execução das: 
 

a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a 
previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no 
exercício e a previsão a realizar; 
 

b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, 
discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e 
liquidada, no bimestre e no exercício; 
 

c) despesas, por função e subfunção. 
 

§ 1o Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão 
destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da 
dívida. 
 

§ 2o O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções 
previstas no § 2o do art. 51. 
 

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

I - apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do art. 2o, 
sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício; 
 

II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 50; 
 

III - resultados nominal e primário; 
 

IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4o; 
 

V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores 
inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar. 
 

§ 1o O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado 
também de demonstrativos: 
 

I - do atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, 
conforme o § 3o do art. 32; 
 

II - das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos; 
 

III - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação 
dos recursos dela decorrentes. 
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§ 2o Quando for o caso, serão apresentadas justificativas: 

 
I - da limitação de empenho; 

 
II - da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação 

e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.  
 
Seção IV 

Do Relatório de Gestão Fiscal 
 

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e 
órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo: 
 

I - Chefe do Poder Executivo; 
 

II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório 
equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo; 
 

III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou 
órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder 
Judiciário; 
 

IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. 
Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela 
administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato 
próprio de cada Poder ou órgão referido no art. 20. 
 

Art. 55. O relatório conterá: 
 

I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos 
seguintes montantes: 
 

a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas; 
 

b) dívidas consolidada e mobiliária; 
 

c) concessão de garantias; 
 

d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita; 
 

e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o; 
 

II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado 
qualquer dos limites; 
 

III - demonstrativos, no último quadrimestre: 
 

a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro; 
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b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 
 

1) liquidadas; 
 

2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do 
inciso II do art. 41; 
 

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da 
disponibilidade de caixa; 
 

4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram 
cancelados; 
 

c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38. 
 

§ 1o O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do 
art. 54 conterá apenas as informações relativas à alínea a do inciso I, e os documentos 
referidos nos incisos II e III. 
 

§ 2o O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a 
que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. 
 

§ 3o O descumprimento do prazo a que se refere o § 2o sujeita o ente à sanção 
prevista no § 2o do art. 51. 
 

§ 4o Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma 
padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o 
art. 67. 
 
Seção V 

Das Prestações de Contas 
 

Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além 
das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e 
do Chefe do Ministério Público, referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, 
separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. 
 

§ 1o As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito: 
 

I - da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 
Superiores, consolidando as dos respectivos tribunais; 
 

II - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando as dos 
demais tribunais. 
 

§ 2o O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas será proferido no prazo 
previsto no art. 57 pela comissão mista permanente referida no § 1o do art. 166 da 
Constituição ou equivalente das Casas Legislativas estaduais e municipais. 
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§ 3o Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, 
julgadas ou tomadas. 
 

Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as 
contas no prazo de sessenta dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas 
constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. 
 

§ 1o No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 
duzentos mil habitantes o prazo será de cento e oitenta dias. 
 

§ 2o Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas 
de Poder, ou órgão referido no art. 20, pendentes de parecer prévio. 
 

Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em 
relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das 
receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias 
administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas 
tributárias e de contribuições. 
 
Seção VI 

Da Fiscalização da Gestão Fiscal 
 

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de 
Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, 
fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se 
refere a: 

 
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 

 
II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em 

Restos a Pagar; 
 

III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo 
limite, nos termos dos arts. 22 e 23; 
 

IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos 
montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 
 

V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as 
restrições constitucionais e as desta Lei Complementar; 
 

VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando 
houver. 
 

§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 
quando constatarem: 
 

I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4o e 
no art. 9o; 
 



173 
 

II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por 
cento) do limite; 
 

III - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de 
crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos 
respectivos limites; 
 

IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite 
definido em lei; 
 

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou 
indícios de irregularidades na gestão orçamentária. 
 

§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da 
despesa total com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20. 
 

§ 3o O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto 
nos §§ 2o, 3o e 4o do art. 39. 

CAPÍTULO X 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles 
previstos nesta Lei Complementar para as dívidas consolidada e mobiliária, operações 
de crédito e concessão de garantias. 
 

Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em 
sistema centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para 
garantia de empréstimos, ou em outras transações previstas em lei, pelo seu valor 
econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 

Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de 
competência de outros entes da Federação se houver: 
 

I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual; 
 

II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. 
 

Art. 63. É facultado aos Municípios com população inferior a cinqüenta mil 
habitantes optar por: 
 

I - aplicar o disposto no art. 22 e no § 4o do art. 30 ao final do semestre; 
 

II - divulgar semestralmente: 
 

a) (VETADO) 
 

b) o Relatório de Gestão Fiscal; 
 

c) os demonstrativos de que trata o art. 53; 
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III - elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano plurianual, o Anexo de Metas 

Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias e o anexo de que 
trata o inciso I do art. 5o a partir do quinto exercício seguinte ao da publicação desta Lei 
Complementar. 
 

§ 1o A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até 
trinta dias após o encerramento do semestre. 
 

§ 2o Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida 
consolidada, enquanto perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos 
prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes. 
 

Art. 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos 
Municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, 
patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas desta Lei 
Complementar. 

 
§ 1o A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de 

recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação 
dos instrumentos de que trata o art. 48 em meio eletrônico de amplo acesso público. 

 
§ 2o A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o 

financiamento por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de 
recursos oriundos de operações externas. 
 

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso 
Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias 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. 
 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de 
sítio, decretado na forma da Constituição. 
 

Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso 
de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional 
ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres. 
 

§ 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do 
Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos 
quatro últimos trimestres. 
 

§ 2o A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma 
metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e regional.  
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§ 3o Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no 

art. 22. 
 

§ 4o Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas 
monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do 
art. 31 poderá ser ampliado em até quatro quadrimestres. 
 

Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da 
operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, 
constituído por representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério 
Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a: 
 

I - harmonização e coordenação entre os entes da Federação; 
 

II - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e 
execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e 
na transparência da gestão fiscal; 
 

III - adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das 
prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta 
Lei Complementar, normas e padrões mais simples para os pequenos Municípios, bem 
como outros, necessários ao controle social; 
 

IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos. 
 

§ 1o O conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e 
reconhecimento público aos titulares de Poder que alcançarem resultados meritórios em 
suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal 
pautada pelas normas desta Lei Complementar. 
 

§ 2o Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho. 
 

Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime 
Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do regime 
geral da previdência social. 
 

§ 1o O Fundo será constituído de: 
 

I - bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro 
Social não utilizados na operacionalização deste; 
 

II - bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe 
vierem a ser vinculados por força de lei; 
 

III - receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas na alínea 
a do inciso I e no inciso II do art. 195 da Constituição; 
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IV - produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em 
débito com a Previdência Social; 
 

V - resultado da aplicação financeira de seus ativos; 
 

VI - recursos provenientes do orçamento da União. 
 

§ 2o O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da 
lei. 
 

Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de 
previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará 
com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro 
e atuarial. 
 

Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja despesa total com pessoal no 
exercício anterior ao da publicação desta Lei Complementar estiver acima dos limites 
estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá enquadrar-se no respectivo limite em até dois 
exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de, pelo menos, 50% a.a. 
(cinqüenta por cento ao ano), mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas nos 
arts. 22 e 23. 
 

Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita 
o ente às sanções previstas no § 3o do art. 23. 
 

Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da Constituição, até o 
término do terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei 
Complementar, a despesa total com pessoal dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 
não ultrapassará, em percentual da receita corrente líquida, a despesa verificada no 
exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10% (dez por cento), se esta for 
inferior ao limite definido na forma do art. 20. 
 

Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos Poderes e órgãos referidos no 
art. 20 não poderá exceder, em percentual da receita corrente líquida, a do exercício 
anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar, até o término do terceiro exercício 
seguinte. 
 

Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas 
segundo o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei nº 
1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992; e demais normas da legislação pertinente. 
 

Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar nº 96, de 31 de maio de 1999.  
 
Brasília, 4 de maio de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 

 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
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Martus Tavares 
 
Publicada no D.O. de 5.5.2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3 - Artigo 3º da Lei Federal nº 4.320/64. 

 
 
Artigo 3º - A lei de orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as operações 
de crédito autorizadas em lei. 
 
Parágrafo único – Não se consideram para fins deste artigo as operações de crédito por 
antecipação de receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias no 
ativo e passivo financeiros. 
 

 

Anexo 4 - § 1º e 2º do artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64. 

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas 
Correntes e Receitas de Capital.  

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, 
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos 
financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando 
destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. 

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros 
oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os 
recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender 
despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento 
Corrente. 
 
 
Anexo 5 - Classificação das receitas correntes segundo Manual de Procedimentos da 

Receita Pública, 4ª ed., 2007, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 

08/08/07. 

 

a) Receitas Tributárias: são os ingressos financeiros provenientes da 

arrecadação de tributos (impostos, taxas e contribuições de melhoria). 
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São receitas privativas das entidades públicas investidas do poder de 

tributar: União, Estados, Distrito Federal e os Municípios. 

 

b) Receitas de Contribuições: são os ingressos financeiros advindos de 

contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de 

interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 

instrumento de intervenção nessas áreas. 

 

c) Receitas Patrimoniais: são os ingressos financeiros oriundos da 

exploração econômica do patrimônio dos entes públicos, tais como 

aluguéis, foros, laudêmios, juros, dividendos, receitas de outorga de 

serviços públicos (concessão e permissão). 

 

d) Receitas Agropecuárias: são os ingressos financeiros provenientes da 

atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal. 

Incluem-se nessa classificação as receitas oriundas da exploração da 

agricultura (cultivo do solo), da pecuária (criação, recriação ou engorda 

de gado e de animais de pequeno porte) e das atividades de 

beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em 

instalações existentes nos próprios estabelecimentos. 

 

e) Receita Industrial: é o ingresso proveniente da atividade industrial de 

extração mineral, de transformação, de construção e outras, 

provenientes das atividades industriais definidas como tal pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

f) Receita de Serviços: é o ingresso proveniente da prestação de serviços 

de transporte, saúde, comunicação, portuário, armazenagem, de 

inspeção e fiscalização, judiciário, processamento de dados, vendas de 

mercadorias e produtos inerentes à atividade da entidade e outros 

serviços. 

 

g) Transferências Correntes: é o ingresso proveniente de outros entes ou 

entidades, referente a recursos pertencentes ao ente ou entidade 
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recebedora ou ao ente ou entidade transferidora, efetivado mediante 

condições preestabelecidas ou mesmo sem qualquer exigência, desde 

que o objetivo seja a aplicação em despesas correntes. 

 

h) Outras Receitas Correntes: São os ingressos correntes provenientes de 

outras origens não classificáveis nas anteriores. 

 

 

Anexo 6 - Classificação das receitas de capital segundo Manual de Procedimentos da 

Receita Pública, 4ª ed., 2007, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 

08/08/07. 

a) Operações de Crédito: são os ingressos de recursos financeiros 

originários da emissão de títulos públicos ou da contratação de 

empréstimos e financiamentos obtidos junto a entes públicos ou 

privados. Tais operações podem servir para atender a desequilíbrios 

orçamentários ou para financiar obras e serviços. 

 

b) Alienação de bens: são os ingressos de recursos financeiros 

provenientes da alienação de componentes do ativo permanente tais 

como venda de móveis e imóveis, receitas de privatização, etc. 

 

c) Amortização de empréstimos: são os ingressos originários de 

amortização de valores anteriormente concedidos por meio de 

operações de crédito, ou seja, parcela referente ao recebimento de 

parcelas de empréstimos ou financiamentos concedidos em títulos ou 

contratos. 

 

d)  Transferências de capital: é o ingresso de recurso financeiro 

procedente de outras entidades públicas ou privadas, referente a 

recursos pertencentes à entidade recebedora ou à entidade 

transferidora, efetivado mediante condições preestabelecidas ou mesmo 

sem qualquer exigência, desde que o objetivo seja a aplicação em 

despesas de capital tais como transferências legais e constitucionais, 

convênios, doações e etc. 
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e) Outras receitas de capital: são os ingressos de recursos financeiros 

provenientes de outras origens não classificáveis nas anteriores. 
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Anexo 7 - Classificação da despesa pública, quanto ao grupo de natureza da despesa, 

conforme a Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/01. 

 

Despesas Correntes: 

 

a) Pessoal e Encargos Sociais: são despesas de natureza remuneratória 

originárias do exercício de cargo, emprego ou função de confiança no 

âmbito da Administração Pública, do pagamento dos proventos de 

aposentadorias, reformas e pensões, das obrigações trabalhistas de 

responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de salários, 

contribuição a entidades fechadas de previdência, outros benefícios 

assistenciais classificáveis neste grupo de despesa, bem como soldo, 

gratificações, adicionais e outros direitos remuneratórios, pertinentes a 

este grupo de despesa, previstos na estrutura remuneratória dos militares, 

e ainda, despesas com o ressarcimento de pessoal requisitado, despesas 

com a contratação temporária para atender a necessidade de excepcional 

interesse público e despesas com contratos de terceirização de mão-de-

obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos, 

em atendimento ao disposto no art. 18, § 1º  da Lei Complementar nº101, 

de 2000; 

 

b) Juros e Encargos da Dívida: são despesas com juros, comissões e outros 

encargos advindos de operações de crédito contratadas, bem como da 

dívida pública mobiliária; 

 

c) Outras Despesas Correntes: são despesas com aquisição de material de 

consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-

alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria 

econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de 

natureza de despesa; 

 

Despesas de Capital: 
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d) Investimentos: são despesas com o planejamento e a execução de obras, 

inclusive com a aquisição de imóveis considerados indispensáveis à 

realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, 

equipamentos e material permanente; 

 

e) Inversões Financeiras: são despesas com a aquisição de imóveis ou bens 

de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital 

de sociedades de economia mista empresas ou entidades de qualquer 

espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do 

capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas; 

 

f) Amortização de Dívidas (interna e externa): são despesas orçamentárias 

com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização 

monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou 

mobiliária; 

 
 
Anexo 8 - Principais regramentos impostos aos regimes próprios de previdência social 

pela Lei Federal nº 9.717, de 27/11/98, e pela Portaria MPAS nº 4.992, de 05/02/99. 

 

a) constituição e extinção do fundo mediante lei; 

b) existência de conta do fundo distinta da conta do Tesouro da 

unidade federativa; 

c) aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho 

Monetário Nacional; 

d) realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço 

utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão 

do plano de custeio e benefícios; 

e) financiamento mediante recursos provenientes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das 

contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos 

pensionistas, para os seus respectivos regimes; 

f) as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo 

Previdenciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
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dos Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar, 

ativo, inativo, e dos pensionistas, somente poderão ser 

utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos 

respectivos regimes, ressalvadas as despesas administrativas 

estabelecidas no art.6º, inciso VIII, desta Lei, observado os 

limites de gastos estabelecidos em parâmetros gerais; 

g) vedação da utilização de recursos do fundo de bens, direitos e 

ativos para empréstimos de qualquer natureza, inclusive à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a 

entidades da administração indireta e aos respectivos 

segurados; 

h) vedação à aplicação de recursos em títulos públicos, com 

exceção de títulos do Governo Federal; 

i) cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que 

os regimes possam garantir diretamente a totalidade dos 

riscos cobertos no plano de benefícios, preservando o 

equilíbrio atuarial sem necessidade de resseguro, conforme 

parâmetros gerais; 

j) cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos 

efetivos e a militares, e a seus respectivos dependentes, de 

cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios, 

mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre 

Estados e Municípios e entre Municípios; 

k) pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão 

do regime e participação de representantes dos servidores 

públicos e dos militares, ativos e inativos, nos colegiados e 

instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto 

de discussão e deliberação; 

l) registro contábil individualizado das contribuições de cada 

servidor e dos entes estatais, conforme diretrizes gerais; 

m) avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer natureza 

integrados ao fundo, em conformidade com a Lei 4.320, de 17 

de março de 1964 e alterações subseqüentes; 
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n) elaboração de escrituração de acordo com o disposto no artigo 

5º, inciso III da Portaria MPAS nº 916/2003 (Plano de Contas 

específico para uma entidade pública de previdência); 

o) sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, 

contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de 

controle interno e externo. 

p) contribuição dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas 

em alíquota não inferior à prevista para os servidores da 

União; 

q) contribuição sobre os proventos dos inativos e pensionistas 

nas mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos 

servidores ativos do respectivo ente federativo; e 

r) contribuição patronal do ente federativo não inferior ao valor 

da contribuição do servidor ativo nem superior ao dobro 

desta, além da cobertura de eventuais insuficiências 

financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes de 

pagamento de benefícios previdenciários. 

 

Anexo 9 - Lei Federal nº 9.717, de 27/11/98 

 

LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998. 
 

(Atualizada em 21.06.2004) 
 

Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes 
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito 
Federal e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de 
contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios: 

 

I - realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se 
parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios; 
(Alterado pela MP nº 2.187-13, de 24.8.2001) 
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Anterior I - realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, bem como de auditoria, por entidades 

independentes legalmente habilitadas, utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e 
revisão do plano de custeio e benefícios;  
 

II - financiamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das 
contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, para os seus respectivos regimes; 

 
III - as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal 
civil e militar, ativo, inativo, e dos pensionistas, somente poderão ser utilizadas para 
pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas as 
despesas administrativas estabelecidas no art.6º, inciso VIII, desta Lei, observado os 
limites de gastos estabelecidos em parâmetros gerais; (Alterado pela MP nº 2.187-13, de 
24.8.2001) 

 
Anterior III - as contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as 

contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, somente poderão ser 
utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes; 

 
IV - cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que os regimes 

possam garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos no plano de benefícios, 
preservando o equilíbrio atuarial sem necessidade de resseguro, conforme parâmetros 
gerais; 
 

V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a 
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de 
benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios 
e entre Municípios; 
 

VI - pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime e 
participação de representantes dos servidores públicos e dos militares, ativos e inativos, 
nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de 
discussão e deliberação; 
 

VII - registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos 
entes estatais, conforme diretrizes gerais; 
 

VIII - identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e 
orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo civil, militar e 
pensionistas, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos;  
 

IX - sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de 
controle interno e externo; 

 

X - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de 
local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de 
contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição Federal, respeitado, em qualquer hipótese, 

o limite previsto no § 2º do citado artigo; (Alterado pela Lei nº 10.887 de 18.06.04) 

 
Anterior X – vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de cálculo e percepção destes, de parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de função de confiança, de cargo em comissão ou do local de 
trabalho. (Acrescentado pela MP nº 2.187-13, de 24.8.2001) 
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XI - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, do abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 
40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. 

(Acrescentado pela Lei nº 10.887 de 18.06.04). 
 

Parágrafo único. Aplicam-se, adicionalmente, aos regimes próprios de 
previdência social dos entes da Federação os incisos II, IV a IX do art. 6o. (Alterado 
pela MP nº 2.187-13, de 24.8.2001) 

 

 
Art. 1°-A O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou 

o militar dos Estados e do Distrito Federal filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade de 

outro ente da federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem. (Acrescentado 
pela MP nº 2.187-13, de 24.8.2001) 

 
Art. 2º A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos 
regimes próprios de previdência social a que estejam vinculados seus servidores não poderá ser inferior ao valor da contribuição 
do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição. 

 

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências 
financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.  

 

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada 
bimestre, demonstrativo financeiro e orçamentário da receita e despesa previdenciárias acumuladas no exercício financeiro em 

curso. (Alterado pela Lei nº 10.887 de 18.06.04) 

 

§ 3º (Revogado pela Lei nº 10.887 de 18.06.04) 
 

 

Anterior § 1º Fica vedada a constituição e manutenção de regime próprio de previdência social pelos 
Municípios que não tenham receita diretamente arrecadada ampliada, na forma estabelecida por 
parâmetros gerais, superior à receita proveniente de transferências constitucionais da União. 
(Acrescentado pela MP nº 2.043-20, de 28.07.2000) 

 
§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos Municípios que tenham constituído regime 
próprio de previdência social destinado a atender servidor público titular de cargo efetivo até a 
data anterior à publicação desta Lei.” (Acrescentado pela MP nº 2.043-20, de 28.07.2000) 

Anterior Art. 2º A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos respectivos 
regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares não poderá exceder, 
a qualquer título, o dobro da contribuição do segurado. 
 
§ 1º A despesa líquida com pessoal inativo e pensionistas dos regimes próprios de previdência 
social dos servidores públicos e dos militares de cada um dos entes estatais não poderá exceder a 
doze por cento de sua receita corrente líquida em cada exercício financeiro, observado o limite 
previsto no caput, sendo a receita corrente líquida calculada conforme a Lei Complementar nº 82, 
de 27 de março de 1995. 
 
§ 2º Entende-se, para os fins desta Lei, como despesa líquida a diferença entre a despesa total com 
pessoal inativo e pensionistas dos regimes próprios de previdência social dos servidores e dos 
militares de cada um dos entes estatais e a contribuição dos respectivos segurados. 
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Anterior § 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, até trinta dias 
após o encerramento de cada bimestre, demonstrativo financeiro e orçamentário da receita e 
despesa previdenciárias e acumulada no exercício financeiro em curso, explicitando, conforme 
diretrizes gerais, de forma desagregada: (Alterado pela MP nº 2.187-13, de 24.8.2001)  
 
Anterior§ 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, até trinta dias 
após o encerramento de cada mês, demonstrativo da execução orçamentária mensal e acumulada 
até o mês anterior ao do demonstrativo, explicitando, conforme diretrizes gerais, de forma 
desagregada 
 
I - o valor da contribuição dos entes estatais; 
 
II - o valor das contribuições dos servidores públicos e dos militares, ativos;  
 
III - o valor das contribuições dos servidores públicos e dos militares, inativos e respectivos 
pensionistas; 
 
IV - o valor da despesa total com pessoal civil e militar; (Alterado pela MP nº 2.187-13, de 
24.8.2001) 
 
Anterior IV - o valor da despesa total com pessoal ativo civil e militar; 

 
V - o valor da despesa com pessoal inativo civil e militar e com pensionistas; 
 
VI - o valor da receita corrente líquida do ente estatal, calculada nos termos do § 1º;  
 
VII - os valores de quaisquer outros itens considerados para efeito do cálculo da despesa líquida de 
que trata § 2º deste artigo. 
 
VIII - o valor do saldo financeiro do regime próprio de previdência social. (Acrescentado pela MP 
nº 2.187-13, de 24.8.2001) 

 
§ 4º (Revogado pela Lei nº 10.887 de 18.06.04) 
 

Anterior 
§ 4o Os Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes podem optar pela 
publicação, em até trinta dias após o encerramento de cada semestre, do demonstrativo 
mencionado no § 3o. (Alterado pela MP nº 2.187-13, de 24.8.2001) 

Anterior § 4º Os Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes podem optar pela 
publicação, em até trinta dias após o encerramento de cada semestre, do demonstrativo mencionado 
no parágrafo anterior. (Alterado pela MP nº 2.043-20, de 28.07.2000) 

 
§ 5º  (Revogado pela Lei nº 10.887 de 18.06.04) 
 

Anterior § 5o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informar, anualmente, no 
demonstrativo mencionado no § 3o o quantitativo de servidores e militares, ativos e inativos, e 
pensionistas vinculados ao regime próprio de previdência social. (Alterado pela MP nº 2.187-13, de 
24.8.2001) 
 

 
Anterior § 5º Antes de proceder a quaisquer revisões, reajustes ou adequações de proventos e 
pensões que impliquem aumento de despesas, os entes estatais deverão regularizar a situação 
sempre que o demonstrativo de que trata o § 3º, no que se refere à despesa acumulada até o 
bimestre, indicar o descumprimento dos limites fixados nesta Lei. (Acrescentado pela MP nº 2.043-
20, de 28.07.2000) 

 
§ 6º  (Revogado pela Lei nº 10.887 de 18.06.04) 
 

Anterior § 6o Antes de proceder a quaisquer revisões, reajustes ou adequações de proventos e pensões que 
impliquem aumento de despesas, os entes estatais deverão regularizar a situação sempre que o 
demonstrativo de que trata o § 3o, no que se refere à despesa acumulada até o bimestre, indicar o 
descumprimento dos limites fixados nesta Lei. (Alterado pela MP nº 2.187-13, de 24.8.2001) 
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Anterior § 6º É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesas previdenciárias, sem 
a observância dos limites previstos neste artigo. (Acrescentado pela MP nº 2.043-20, de 28.07.2000) 
 

§ 7º  (Revogado pela Lei nº 10.887 de 18.06.04) 
 

Anterior § 7o É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesas previdenciárias, sem a 
observância dos limites previstos neste artigo. (Acrescentado pela MP nº 2.187-13, de 24.8.2001) 
 

Art. 2º-A (Revogado pela Lei nº 10.887 de 18.06.04) 
 

Anterior Art. 2o-A. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 2003, a exigibilidade do disposto no caput e no § 
1o do art. 2o desta Lei. (Alterado pela MP nº 2.187-13, de 24.8.2001) 

Anterior Art. 2o-A. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 2001, a exigibilidade do disposto no caput 
e no § 1o do art. 2o desta Lei. (Acrescentado pela MP nº 2.043-20, de 28.07.2000) 
 

Art. 3º As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios para os respectivos regimes próprios de previdência 
social não serão inferiores às dos servidores titulares de cargos efetivos da União, 
devendo ainda ser observadas, no caso das contribuições sobre os proventos dos 
inativos e sobre as pensões, as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos 
servidores em atividade do respectivo ente estatal. (Alterado pela Lei nº 10.887 de 
18.06.04) 

 
Anterior 

Art. 3º As contribuições dos servidores públicos e militares federais, estaduais e municipais e os 
militares dos Estados e do Distrito Federal, inativos e pensionistas, para os respectivos regimes 
próprios de previdência social, fixadas por critérios definidos em lei, serão feitas por alíquotas 
não superiores às aplicadas aos servidores ativos do respectivo ente estatal. 

 
Art. 4º (Revogado pela Lei nº 10.887 de 18.06.04) 

 

Anterior 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão ajustar os seus planos de 
benefícios e custeio sempre que excederem, no exercício, os limites previstos no art. 2º desta Lei, 
para retornar a esses limites no exercício financeiro subseqüente. 

 
Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime 
Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição 
Federal. 

 
Parágrafo único. Fica vedada a concessão de aposentadoria especial, 

nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, até que lei 
complementar federal discipline a matéria. (Acrescentado pela MP nº 2.187-13, de 
24.8.2001) 
 

Art. 6º Fica facultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
a constituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade 
previdenciária, desde que observados os critérios de que trata o artigo 1º e, 
adicionalmente, os seguintes preceitos: 
 

I - (Revogado pela MP nº 2.187-13, de 24.8.2001) 
 
Anterior I - estabelecimento de estrutura técnico-administrativa, com conselhos de administração e fiscal e 

autonomia financeira; 
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II - existência de conta do fundo distinta da conta do Tesouro da unidade 

federativa; 
 

III - (Revogado pela MP nº 2.187-13, de 24.8.2001) 

 
Anterior III - aporte de capital inicial em valor a ser definido conforme diretrizes gerais; 

 

IV - aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário 
Nacional; 
 

V - vedação da utilização de recursos do fundo de bens, direitos e ativos para 
empréstimos de qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, a entidades da administração indireta e aos respectivos segurados; 
 

VI - vedação à aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de títulos 
do Governo Federal; 
 

VII - avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer natureza integrados ao 
fundo, em conformidade com a Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações 
subseqüentes; 
 

VIII - estabelecimento de limites para a taxa de administração, conforme parâmetros gerais; 

 
IX - constituição e extinção do fundo mediante lei. 

 
Art. 7º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios e pelos respectivos fundos, implicará, a partir de 1º de julho de 1999: 
 
I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; 

 
II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem 

como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou 
entidades da Administração direta e indireta da União; 
 

III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras 
federais. 

 
IV – suspensão do pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral 

de Previdência Social em razão da Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999. 
(Acrescentado pela MP nº 2.187-13, de 24.8.2001) 

 
Art. 8º Os dirigentes do órgão ou da entidade gestora do regime próprio de 

previdência social dos entes estatais, bem como os membros dos conselhos 
administrativo e fiscal dos fundos de que trata o art. 6º, respondem diretamente por 
infração ao disposto nesta Lei, sujeitando-se, no que couber, ao regime repressivo da 
Lei no 6.435, de 15 de julho de 1977, e alterações subseqüentes, conforme diretrizes 
gerais. 
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Parágrafo único. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o auto, a representação ou a 
denúncia positiva dos fatos irregulares, em que se assegure ao acusado o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com 
diretrizes gerais. 

 
Art. 9º Compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência e 

Assistência Social: 
 

I - a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de 
previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e dos fundos a que se refere o art. 6º, para o fiel 
cumprimento dos dispositivos desta Lei; 
 

II - o estabelecimento e a publicação dos parâmetros e das diretrizes gerais 
previstos nesta Lei; 
  

III - a apuração de infrações, por servidor credenciado, e a aplicação de 
penalidades, por órgão próprio, nos casos previstos no art. 8º desta Lei. (Acrescentado 
pela MP nº 2.187-13, de 24.8.2001) 

 
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

prestarão ao Ministério da Previdência e Assistência Social, quando solicitados, 
informações sobre regime próprio de previdência social e fundo previdenciário previsto 
no art. 6º desta Lei. (Acrescentado pela MP nº 2.187-13, de 24.8.2001)  
 

Art. 10. No caso de extinção de regime próprio de previdência social, a União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios 
assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência, bem como 
daqueles benefícios cujos requisitos necessários a sua concessão foram implementados anteriormente à extinção do regime 
próprio de previdência social. 

 
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 27 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 

 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Waldeck Ornélas 
 

 

Anexo 10 - Lista de ativos incorporáveis ao patrimônio de RIOPREVIDÊNCIA, 

conforme artigo 13 da Lei nº 3.189/99. 

 

a) Os bens imóveis dominicais de titularidade do Estado do Rio de 

Janeiro; 

 

b) Os bens imóveis dominicais de titularidade de autarquias e fundações 

públicas estaduais; 
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c) Os saldos das contas correntes A e B originadas do empréstimo 

concedido pela Caixa Econômica Federal para o financiamento, a título 

de ajuste prévio, de obrigações decorrentes da liquidação extrajudicial 

da PREVI-BANERJ, para com os ex-participantes e ex-pensionistas 

desta e eventuais obrigações pecuniárias de responsabilidade do Banco 

do Estado do Rio de Janeiro S.A. (BANERJ), assumidas pelo Estado e 

decorrentes da liquidação extrajudicial deste; 

 

d) Recursos financeiros e outros ativos oriundos do patrimônio da 

PREVI-BANERJ; 

 

e) Os créditos de natureza previdenciária devidos ao Instituto de 

Previdência do Estado do Rio de Janeiro - IPERJ; 

 

f) Os créditos devidos à conta da compensação financeira prevista no art. 

201, § 9º da Constituição Federal (a chamada compensação 

previdenciária); 

 

g)  Créditos, tributários e não tributários, inscritos até 1997 em dívida 

ativa do Estado do Rio de Janeiro, de suas autarquias e fundações ou 

recursos advindos da respectiva liquidação; 

 

h) As participações societárias de propriedade do Estado, de suas 

autarquias e fundações, bem como de empresas públicas e sociedades 

de economia mista estaduais, mediante prévia autorização legislativa 

específica; 

 

i) Recursos do Fundo de Mobilização Social oriundos do Programa 

Estadual de Desestatização; 

 

j) Ativos, inclusive financeiros, de sociedades controladas pelo Estado 

extintas com base na autorização prevista pela Lei nº 3.475, de 

06/10/00; 
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k) Recebíveis, direitos de crédito, direitos a título, participação em fundos 

de que seja titular o Estado do Rio de Janeiro; e  

 

l) Direitos pertinentes às receitas a que o Estado do Rio de Janeiro faz jus 

por força do disposto no § 1º do art. 20 da Constituição Federal. 

 

Anexo 11 - Protocolo de Acordo entre o Governo Federal e o Governo do Estado do 

Rio de Janeiro, assinado em 15/01/97. Tópico “Cláusulas e Condições derivadas da 

privatização do Banco do Estado do Rio de Janeiro - BANERJ”.  

 

(...) 
 
2º) O Tesouro Nacional concederá ao ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO financiamento de até R$ 2,05 bilhões, destinado a suprir 
insuficiências de reserva de cobertura atuarial que sejam de 
responsabilidade ou venham a ser assumidas pelo BANCO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A - Em Liquidação 
Extrajudicial. 
3º) O Tesouro Nacional concederá financiamento ao ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO destinado à constituição de garantias que 
suportarão eventuais contingências trabalhistas, fiscais e outras, 
oriundas de sentenças judiciais, de até R$ 900 milhões. 
 
(...) 
 
6º) As importâncias acima registradas terão seu valor atualizado até a 
data da assinatura dos contratos pertinentes. 
 
(...). 

 

 

Anexo 12  - Cláusula Primeira do Contrato de abertura das Conta A e B. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  - O Estado constitui, neste ato, mediante 
depósito, duas reservas monetárias, doravante genericamente 
denominadas CONTAS, ou CONTA A , quando se referir à reserva 
do valor de R$ 2.146.575.717,03 (dois bilhões, cento e quarenta e 
seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e dezessete 
reais e três centavos), ou ainda, CONTA B , quando se referir à 
reserva do valor de R$ 942.399.095,28 (novecentos e quarenta e dois 
milhões, trezentos e noventa e nove mil, noventa e cinco reais e vinte 
e oito centavos), cujos recursos se originam do empréstimo contraído 
através de instrumento próprio, nesta mesma data, com a Caixa, no 
valor total de R$ 3.088.974.812,31 (três bilhões, oitenta e oito 
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milhões, novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e doze reais e 
trinta e um centavos). 
 
I – DAS CONTAS 
(a) constituição 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – as duas CONTAS constituídas na 
CAIXA , assim se caracterizam: 
 
I – CONTA A : no montante de R$ 2.146.575.717,03 (dois bilhões, 
cento e quarenta e seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, 
setecentos e dezessete reais e três centavos), (a) para pagamento das 
obrigações que forem assumidas pelo ESTADO em relação aos 
participantes e pensionistas da PREVI-BANERJ que vierem a aderir 
ao contrato a ser firmado entre o ESTADO e a PREVI-BANERJ ; e 
para cumprimento de ordem judicial, contra o qual não caibam 
recursos com efeito suspensivo, decorrentes de ações propostas pelos 
participantes e pensionistas, que vinham recebendo aqueles 
benefícios e que não aderiram àquele contrato, ou enquanto não 
aderirem, porventura ajuizadas contra o ESTADO, o BANERJ ou 
seu novo controlador. 
 
II – CONTA B : no montante de R$ 942.399.095,28 (novecentos e 
quarenta e dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, noventa e 
cinco reais e vinte e oito centavos), destinados ao pagamento ou 
ressarcimento dos dispêndios necessários ao cumprimento de 
obrigações cíveis, comerciais, trabalhistas, tributários e 
administrativas originárias do BANCO DO ESTADO, que venham a 
recair sobre o BANERJ ou seu novo controlador e que são garantidas 
pelo ESTADO através desta conta e nos termos do EDITAL . 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Sem desvio das finalidades previstas para as 
Contas A e B, os valores a elas vinculados poderão ser utilizados 
como contra-garantia em favor do Banco Central do Brasil, ou de 
terceira pessoa por este autorizada, que assuma a responsabilidade 
pelas obrigações do ESTADO referidas nos itens I e II desta 
Cláusula. 

 


