
Vamos caminhar juntos por 
um novo tempo da política do 
bem comum, por um Rio 
Renovado e acessível para 
todo. Junte-se a nós nesse 
desafio do bem.”

Cláudio Castro é advogado, músico,  
compositor e evangelizador. Um católico  
que defende incansavelmente políticas  
públicas a favor da vida. Sendo um jovem  
político, acredita nos ideais do bem comum,  
e luta por um Rio com mais qualidade  
na saúde, na educação, na mobilidade  
urbana e na segurança da sociedade.  

(21) 99613-7585 

Márcio Pacheco é advogado  
pós-graduado em políticas públicas;   
deputado estadual no Rio de Janeiro,  
defensor da vida. Músico, autor de  
Coração Adorador, evangelizador,  
membro da Renovação Carismática  
Católica desde 1992.

#MandatoParticipativo

 
 
Márcio Pacheco 
Deputado Estadual - RJ 
 
Cláudio Castro 
Vereador do Rio de Janeiro

“

www.marciopacheco.com.br

(21) 97641-2516 
www.claudiocastro.net



?O balanço do estado do Rio, de forma simples

Quebrados, mas quanto  Quebrados, mas quanto  



?
Um debate sobre a equívoca lógica que o 
Governo do RJ se baseou para criar as medidas 
do "pacote de maldades", as origens da crise e 
a perspectiva nos próximos tempos. 
 
Márcio Pacheco 
Deputado Estadual - RJ 
 
Cláudio Castro 
Vereador do Rio de Janeiro

O balanço do estado do Rio, de forma simples

Quebrados, mas quanto  

1) Por que o Rio de Janeiro passa por uma crise financeira tão grave?  
2) Qual o tamanho do rombo nas finanças estaduais? 
3) Qual a solução para o Estado do Rio? 
4) Posicionamento do deputado Márcio Pacheco frente ao Pacote de Maldades 
5) Política, Engajamento e Responsabilidade



1)  
Por que o Rio de 
Janeiro passa por 
uma crise 
financeira tão 
grave?

Trata-se de uma conjunção de fatores:

Avanços dos 
gastos públicos

 1.2)
Falta de gestão 
e desequilíbrio 
nas contas

1.1)
Queda na 
arrecadação e 
no recebimento 
dos royalties 
pela exploração 
do petróleo

 1.3)
Ineficiência na 
cobrança de 
dívida ativa do 
Estado

 1.4)

Um debate sobre a equívoca lógica que o 
Governo do RJ se baseou para criar as medidas 
do "pacote de maldades", as origens da crise e 
a perspectiva nos próximos tempos. 
 
Márcio Pacheco 
Deputado Estadual - RJ 
 
Cláudio Castro 
Vereador do Rio de Janeiro

?

?

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro [TCE/RJ].  
Relatório de Auditoria Governamental, 2017.
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1)  
Por que o Rio de 
Janeiro passa por 
uma crise 
financeira tão 
grave?

1.1) Falta de gestão e desequilíbrio nas contas

- Não repasse da totalidade dos créditos de dívida ativa. R$ 3,7 bilhões 

Um debate sobre a equívoca lógica que o 
Governo do RJ se baseou para criar as medidas 
do "pacote de maldades", as origens da crise e 
a perspectiva nos próximos tempos. 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- Não recomposição do fluxo dos Certificados Financeiros do Tesouro. R$ 5,1 bilhões

- Não repasse dos créditos tributários parcelados. R$ 1,7 bilhão

- Securitização da receita do Fundes. R$ 1,2 bilhão      

- Securitização do fluxo da dívida ativa e dos parcelamentos. R$ 6,6 bilhões

- Transferência de  R$ 450 milhões ao Tesouro em troca de um terreno localizado 
no Leblon, cuja previsão atual de venda é o último quadrimestre de 2016

- Saque dos depósitos judiciais - em 2015 o ERJ promulgou lei autorizando o saque  
de 36.5% do saldo da conta de depósitos judiciais para capitalização do  
RIOPREVIDÊNCIA. Essa medida possibilitou que o Fundo levantasse R$ 6,6 bilhões  
sem que houvesse comprometimento do seu ativo  



Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro [TCE/RJ].  
Relatório de Auditoria Governamental, 2017.

1)  
Por que o Rio de 
Janeiro passa por 
uma crise 
financeira tão 
grave?

1.2) Avanços dos Gastos Públicos

- Para cumprir com compromissos da Copa 2014 e Olimpíadas Rio 2016, o Governo  
se excedeu nos gastos públicos. Linha 4 do Metrô - custo total está estimado 
em R$ 9,7 bilhões 

Um debate sobre a equívoca lógica que o 
Governo do RJ se baseou para criar as medidas 
do "pacote de maldades", as origens da crise e 
a perspectiva nos próximos tempos. 
 
Márcio Pacheco 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- Aumento de gastos com o pessoal acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  
Folha de pagamento chega a R$ 2 bilhões

- Governo contou com receitas temporárias, como os royalties do petróleo, para expandir 
gastos permanentes, inchando a máquina



Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro [TCE/RJ].  
Relatório de Auditoria Governamental, 2017.

1)  
Por que o Rio de 
Janeiro passa por 
uma crise 
financeira tão 
grave?

1.3) Queda na arrecadação e no recebimento dos royalties pela 
exploração do petróleo

- Transferência de 13% do ativo de royalties do petróleo para o Tesouro. Tal medida  
resultou em uma retirada de liquidez de R$ 771 milhões em 2012 e uma  
descapitalização de R$ 3,3 bilhões do ativo do RIOPREVIDÊNCIA até 2015

Um debate sobre a equívoca lógica que o 
Governo do RJ se baseou para criar as medidas 
do "pacote de maldades", as origens da crise e 
a perspectiva nos próximos tempos. 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- Primeira antecipação da receita de royalties e participações especiais – em 2013.  
Ao todo as operações captaram R$ 3,3 bilhões a um custo efetivo (TIR)  
de 14,19% a.a. Custo estimado de R$ 4,3 bilhões que corresponde à efetiva  
descapitalização do fundo. 

- Descumprimento do contrato de antecipação de royalties e participações especiais – em 
outubro de 2014, devido à crise internacional do setor de petróleo. As penalidades 
somadas geraram um custo adicional estimado de R$ 2 bilhões, correspondente à 
efetiva descapitalização do fundo. 

- Segunda antecipação da receita de royalties e participações especiais – em 2014.  
Considerando que as operações de 2014 absorveram as operações de 2013 deve-se  
considerar um impacto incremental ao ativo de R$ 10,5 bilhões além dos  
R$ 4,3 bilhões mencionados acima.



Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro [TCE/RJ].  
Relatório de Auditoria Governamental, 2017.

1)  
Por que o Rio de 
Janeiro passa por 
uma crise 
financeira tão 
grave?

1.4) Ineficiência na cobrança da dívida ativa do Estado

Um debate sobre a equívoca lógica que o 
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- Securitização do fluxo da dívida ativa e 
dos parcelamentos. A questão acerca 
da destinação dos recursos 
provenientes da securitização de dívida 
ativa e dos parcelamentos está sendo 
tratada por esta Coordenadoria no 
acompanhamento ordinário das 
medidas que estão sendo adotadas pela 
Sefaz/RJ para incrementar a 
arrecadação estadual e sustentar a 
previsão orçamentária de 2015 e 2016.



Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2017, 
aprovado em 20/12/16, na 
Alerj, apontou déficit  
R$ 19 bi

Rombo no  
Fundo Único de 
Previdência Social do 
Estado do Rio de Janeiro

2)  
Qual o  
tamanho do 
rombo  
nas finanças 
estaduais?

14,25
bilhões

19
bilhões

Um debate sobre a equívoca lógica que o 
Governo do RJ se baseou para criar as medidas 
do "pacote de maldades", as origens da crise e 
a perspectiva nos próximos tempos. 
 
Márcio Pacheco 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Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro [TCE/RJ].  
Relatório de Auditoria Governamental, 2017.



 

‣ Auditoria e possível 
suspensão de isenções 
realizadas e dos créditos 
concedidos 
indevidamente

‣ Voltar a capitalizar  
o RioPrevidência

‣Melhoria na efetividade 
da cobrança da Dívida 
Ativa por parte da PGE e 
do TJ

‣ Aperfeiçoamento  
dos sistema de  
Cobrança e recebimento  
de crédito tributário

‣ Apropriação da Lei Kandir: 
possibilitaria a amortização 
da dívida do Estado com a 
União, em 45,97%

‣ Redução/enxugamento da 
máquina pública

‣ Aprovar a nova metodologia 
de cálculo de preço mínimo 
do barril de Petróleo

‣ Demandar junto a ANP o 
processo de revisão de 
metodologia de cálculo dos 
Royalties sobre o preço do 
gás produzido em território 
Nacional

‣ Reivindicar a retroatividade 
dos repasses pelos últimos 
cinco anos

‣ Demandar junto ao 
Congresso Nacional para 
tramitar a PEC para que o 
ICMS do petróleo seja 
cobrado na origem

(corrigir possíveis 
fraudes nas pensões, 
reaver o valor da dívida 
ativa para o Fundo)

(joalherias - via Decreto)

(Procuradoria 
Geral do Estado e 
Tribunal de Justiça 
deveriam tomar 
medidas efetivas, 
tais como: 
aumento das varas 
de Fazenda, 
mutirões para dar 
celeridade aos 
processos, 
aumento do 
efetivo nas varas 
da Fazenda)

(desburocratizar 
processos como TBI, 
certidões)

(redução de secretarias, corte de 
cargos comissionados, não loteamento 
de secretarias por interesses políticos)

(Estimativa de aumento de arrecadação 
= R$ 900 milhões/ano)

(medida junto à ANP. Estimativa de 
aumento de arrecadação= R$1 bilhão/ano)

(A União deve ao Rj 
valor estimado em 49,2 
bi. Caso o Rio evoque a 
Lei Kandir, esta dívida 
seria amortizada em 
45,97%, passando de 
107,06 bi para 57,84 bi)

(Estimativa de crédito 
de R$ 9,5 bilhões)

(como ocorre com 
produtos de outros 
minérios)

3)  
Qual a solução 
para o Estado  
do Rio?

Um debate sobre a equívoca lógica que o 
Governo do RJ se baseou para criar as medidas 
do "pacote de maldades", as origens da crise e 
a perspectiva nos próximos tempos. 
 
Márcio Pacheco 
Deputado Estadual - RJ 
 
Cláudio Castro 
Vereador do Rio de Janeiro

?



 

4) 
Posicionamento 
do deputado 
Márcio Pacheco 
frente ao Pacote 
de Maldades

“SOMOS CONTRA AÇÕES QUE PENALIZAM MAIS OS QUE MENOS TÊM.”

04/Nov - PACOTE DE MALDADES CHEGA À ALERJ 2016
Dezembro
INÍCIO DAS VOTAÇÕES

Projeto reduz limite para pagamentos de 
dívidas de pequeno valor do Estado. 
(Projeto de Lei 2.249/16) 

Aumento de ICMS.  
(Projeto de Lei 2.242/16) 

Mudanças no Rioprevidência 
(Projeto e Lei 2.240/16) 

VOTO CONTRÁRIO

EMENDAS  
APRESENTADAS

Acaba com o programa  
Renda Melhor e Renda Melhor Jovem  
(Projeto e Lei 2.246/16) 

Adia para 2020 aumentos salariais 
aprovados em 2014 e que entrariam  
em vigor em 2017 ou 2018 
(Projeto de Lei 2.245/16) 

 Limita o Bilhete Único 
(Projeto de Lei 2.248/16) 

Muda cobrança nas barcas 
(Projeto de Lei 2.247/16) 

Novembro

Vencimentos do Governador, vice-
governador,  secretários e subsecretários 

de Estado  podem ser reduzidos. 
(Projeto de Lei 2.260/16)

VOTO FAVORÁVEL

INÍCIO DAS DISCUSSÕES

Cria modelo de intimação eletrônica para 
cobranças da Fazenda Estadual.   

(Projeto de Lei 2.243/16)

EMENDAS  
APRESENTADAS

Veda qualquer anistia a devedores de 
impostos por dez anos   

(Projeto de Lei 2.237/16)

Adequação  dos repasse de duodécimos  
à previsão da Receita Corrente Líquida.   

(Projeto de Lei 34/16)

40% das receitas de Fundos estaduais e 70% do 
superávit poderá ser usado para pagar a  

previdência dos órgãos a eles vinculados.   
(Projeto de Lei 36/16)

VOTO CONTRÁRIO

Limite de crescimento da despesa de  
pessoal dos poderes está limitado a 70% 

do crescimento da RCL. 
(Projeto de Lei 35/16) Um debate sobre a equívoca lógica que o 

Governo do RJ se baseou para criar as medidas 
do "pacote de maldades", as origens da crise e 
a perspectiva nos próximos tempos. 
 
Márcio Pacheco 
Deputado Estadual - RJ 
 
Cláudio Castro 
Vereador do Rio de Janeiro

?



4) 
Posicionamento 
do deputado 
Márcio Pacheco 
frente ao Pacote 
de Maldades

NOSSO MANDATO NÃO NEGOCIA BEM SOCIAL.

VOTO CONTRÁRIO

VOTAÇÃO

Projeto que privatiza a 
Companhia Estadual de 
Águas e Esgoto (Cedae)

(Projeto de Lei 2.345/17)

2017
Fevereiro

EMENDAS  
APRESENTADAS

Um debate sobre a equívoca lógica que o 
Governo do RJ se baseou para criar as medidas 
do "pacote de maldades", as origens da crise e 
a perspectiva nos próximos tempos. 
 
Márcio Pacheco 
Deputado Estadual - RJ 
 
Cláudio Castro 
Vereador do Rio de Janeiro

?



5) 
Política, 
Engajamento e 
Responsabilidade

Muito facilmente o 
interesse econômico 
prevalece sobre o bem 
comum e manipula 
informações para não 
ver seus projetos 
afetados.”

- Papa Francisco, Encíclica Laudato Si

Para nosso mandato, o 
posicionamento do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro pune 
injustamente quem não tem culpa,  
e não chama à responsabilidade os 
poderosos, os empresários e os que 
têm dívida com o Estado. 
Definitivamente não resolve o 
problema da crise. O governo, num 
ato de covardia, buscou esconder os 
motivos reais da crise: a 
irresponsabilidade fiscal, a 
incompetência administrativa e 
política e a priorização do que não  
é realmente prioridade.  
 
#PolíticadoBem #EmDefesadaVida 
#PriorizaoSerHumano

“

Um debate sobre a equívoca lógica que o 
Governo do RJ se baseou para criar as medidas 
do "pacote de maldades", as origens da crise e 
a perspectiva nos próximos tempos. 
 
Márcio Pacheco 
Deputado Estadual - RJ 
 
Cláudio Castro 
Vereador do Rio de Janeiro

?



Vamos até o fim na luta pela vida!

Obrigado.

Assembleia Legislativa do Estado  
do Rio de Janeiro - Gabinete 302 
Palácio Tiradentes - Rua Primeiro 
de março, s/nº - Praça XV 
Rio de Janeiro - RJ CEP 20010-090
www.marciopacheco.com.br

(21) 99613-7585 

/ marciopachecoRJ

/ tvmarciopacheco

Câmara Municipal do  
Rio de Janeiro - Gabinete 604 
Praça Floriano, s/nº - Cinelândia 
Rio de Janeiro - RJ CEP 20031-050

www.claudiocastro.net

(21) 97641-2516 

/ claudiobcastro

/ canalclaudiocastro 

/ claudiocastrooficial

Queremos ouvir a sua voz, da sua família, de 
toda a sociedade. Nossa ideia é construir um 
novo caminho para o futuro da política na 
cidade e no estado do Rio de Janeiro, por 
meio de um mandato participativo. 

#MandatoParticipativo

 
 
Márcio Pacheco 
Deputado Estadual - RJ 
 
Cláudio Castro 
Vereador do Rio de Janeiro


