
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OUTRAS SOLUÇÕES 
SÃO POSSÍVEIS!

A Associação dos Gestores Públicos – GESTRIO e a 

Associação dos Analistas de Controle Interno – 

ASCIERJ, carreiras do ciclo de gestão do estado, 

apresentam suas críticas e mostram que esta não é 

a única alternativa.

Os governos federal e estadual 
apresentaram um pacote como “única 
salvação” para a calamidade 
financeira do Rio. Esta proposta, 
contudo, atinge severamente nossas 
políticas públicas, penaliza 
diretamente o cidadão, e ainda gera 
mais endividamento.

Para além das muitas causas da crise 
atual, suas raízes estão fincadas 
também na relação predatória que o 
governo federal tem mantido com 
estados e municípios. Esta é a hora 
de exigir que o governo federal 
apresente saídas alternativas para a 
crise.

Os deputados 
estaduais estão 
confortáveis em 
assumir o ônus 
político de aprovar 
um Pacote de 
Medidas tão negativas 
para os cidadãos, 
impostas de cima para 
baixo, sem que 
alternativas 
sejam  ponderadas

8

6

7

A operação proposta pelo Rio será realizada via debêntures. Uma 

instituição financeira, definida por licitação, será responsável pela 

venda dos papéis e apoiará à Procuradoria Geral do Estado (PGE) na 

cobrança da dívida. Com a criação da Sociedade de Propósito Específico 

(SPE), será feito o rating da dívida com o objetivo de determinar a 

qualidade e riscos inerentes aos papéis a serem negociados. Em 

seguida, haverá a licitação do agente financeiro que vai realizar a 

operação.

Acesse http://gestrio.wordpress.com e entenda 

melhor nossas propostas!

A partir de análises sobre as elasticidades dos bens mais representativos 

na arrecadação e o efeito multiplicador sobre a sua cadeia produtiva, o 

executivo deveria identificar a sensibilidade da sua base de arrecadação 

frente às variações de alíquota e seus impactos nas contas do estado. 

Para, então, elaborar uma lista de produtos com alíquotas revistas. 

Existem bens cujo consumo é tão elástico que uma redução de alíquota 

leva a um aumento da base de arrecadação.

Tanto a alteração dos critérios de partilha do Fundo de Participação 

dos Estados quanto da forma de cobrança do ICMS – hoje sobre o 

petróleo e derivados acontece no destino, onde é consumido, e não na 

origem, onde é produzido, como os demais produtos – são de difícil 

concretização no curto prazo, pois há conflito de interesse entre os 

estados. Além de demandarem aprovação nas duas casas legislativas, 

decisões que envolvem partilha federativa de recursos são 

contestadas no STF. Ainda assim, essa é uma frente que não pode ser 

esquecida pelo governo e pela bancada do estado na Câmara dos 

Deputados e Senado Federal.

Securitização da Dívida Pública

Revisão das alíquotas estaduais 
do ICMS

Revisão dos critérios de 
partilha do FPE e de cobrança 

+10bi aumento anual estimado nas receitas referente a 
cobrança na origem do ICMS do petróleo e derivados

+66bi 
dívida ativa

5 - 10%
taxa de recuperação dos débitos

?



Sobre a proposta apresentada pelo governo para a 
previdência

Sobre os efeitos da proposta do governo federal no 
endividamento do ERJ

A EC n° 20 de 1998 incorporou um novo modelo, de caráter contributivo, que 

permitiria alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. 

Contudo, o governo estadual, mesmo reconhecendo que os déficits dos anos 

seguintes seriam crescentes, optou por ceder as receitas provenientes de 

royalties. Esta medida acabou ampliando o desequilíbrio estrutural do fundo, 

uma vez que o Rioprevidência nasceu deficitário - seu problema não é de 

trajetória, mas de origem, pois lhe faltaram ativos próprios desde a sua criação. 

A utilização dos royalties para capitalização do fundo deveria ser uma solução 

temporária, não uma dependência estrutural - já que, no período de transição 

entre os dois regimes, o fundo financeiro teria suas insuficiências aportadas 

pelo Tesouro Estadual, conforme prevê a lei  estadual 3189/99. Contudo, além 

de não direcionar orçamento para cobrir esses déficits, o Poder Executivo vem 

de forma continuada descapitalizando o Rioprevidência ao longo dos anos, 

como forma de mascarar e acobertar a incompetência na gestão de seu 

orçamento. E agora? Este governo pretende dividir com os servidores públicos 

a responsabilidade que somente a ele é atribuída por lei - no fundo, são aqueles 

que mais precisam que irão, uma vez mais, pagar esta conta.

O governo federal ofereceu a suspensão do pagamento da dívida pelo período 

de 3 exercícios fiscais, equivalentes a 6,1 bilhões de reais. E permitirá a 

contratação de novos empréstimos da ordem de 6,4 bilhões de reais, 

atualmente proibidos pois desrespeitariam a LRF. Vende-se um patrimônio, 

antecipam-se receitas, e o que se tem em troca é apenas o adiamento da 

dívida. A proposta atual serve apenas para o pagamentos das obrigações de 

curto prazo e não altera a estrutura do endividamento do estado. Por outro 

lado, reforça a posição favorável da União, que, de quebra, consegue protelar a 

discussão do desequilíbrio perverso do pacto federativo, que deixa os estados 

em situação insustentável.

SOLUÇÕES ALTERNATIVAS 
PARA A CRISE DO RIO

1

2

3

4

5

No atual contexto, o governo estadual deveria pressionar para que a lei seja 

promulgada o mais breve possível e negociar ativamente com a União para 

que essa compensação financeira seja vinculada ao pagamento das dívidas 

com a União. O STF determinou prazo de 12 meses (nov/16) para o Congresso 

regulamentar essas compensações. Caso contrário, o TCU determinará os 

montantes devidos aos estados. 

O governo federal pretende flexibilizar a restrição à empréstimos e garantias 

de outros entes, mas não faz alusão a transferências voluntárias, receitas que 

não agravam o endividamento do estado. A competência constitucional é 

comum quanto a Segurança Pública, portanto, é de sua responsabilidade 

também esta sensível questão, que tem se agravado com a degradação da 

capacidade do Estado e o aumento da sensação de insegurança dos cidadãos.

A prefeitura do Rio realizou ação parecida junto com o Tribunal de 

Justiça. Embora também tenha sido anunciada pelo governador 

Pezão em abr/15, nada foi feito. O apoio do TJ é fundamental para o 

sucesso do mutirão, pois um número alto de processos aguardam 

na Vara de Fazenda Pública.

É necessário realizar uma auditoria completa nos benefícios 

concedidos, para ajustá-los à legislação e às necessidades de 

acompanhamento dos seus efeitos, suspendendo os ilegais e/ou 

que não resultem outros ganhos de receita e aderência à políticas 

de desenvolvimento econômico regional. Além disso, o estado 

regulamentou a criação do fundo de emergência com o menor valor 

permitido, 10%, excetuou diversos setores e permitiu que esses 

valores sejam devolvidos às empresas por meio de prorrogação dos 

benefícios até o ressarcimento dos valores depositados.

O Rio produz petróleo em qualidade e densidade distintas das 

consideradas nos cálculos dos royalties e deve buscar, portanto, a 

aplicação pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) da nova 

metodologia. A atual crise é justificativa perfeita para pressionar 

politicamente pela sua publicação, que deveria ter sido feita até 

01/03/2017 por determinação do STF. A agência pediu para adiar 

por mais 30 dias, por não ter diretrizes políticas do Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE). Sabe-se da grande pressão 

das petroleiras e do fato de que a União terá que dividir mais os 

royalties com os estados. 

Ou seja, mesmo com uma taxa de insucesso de 90%, o mutirão será 

mais proveitoso que o pacote atual, garante o mesmo valor ofertado 

pela venda da CEDAE, sem novos endividamento. 

São ações mais sustentáveis e menos penosas para a sociedade fluminense, 

mais justas do ponto de vista federativo e convergem para a continuidade 

de serviços públicos fundamentais sem novas dívidas.

Há medidas ao alcance do governo do estado e outras que dependem de 

uma postura cooperativa do governo federal.

Cobrança da compensação pela 
desoneração do ICMS sobre produtos 
primários e semimanufaturados 
exportados - Lei Kandir

Pactuar com a União transferências 
voluntárias continuadas para área de 
Segurança Pública

Mutirão de cobrança da dívida 
ativa 

Revisão dos benefícios fiscais 
não aprovados pelo CONFAZ 

Modificações no método de 
cálculo dos royalties 

Aumenta a arrecadação de ICMS sobre produtos primários 
e semimanufaturados

+55bi 
estimativa para 2009 a 2015 

+1bi 
aumento anual estimado nas receitas

+66bi 
dívida ativa

51,7% 
dívida consolidada em 2016 (107bi)

6,6bi 
10% de sucesso
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