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BREVE PANORAMA DA SITUAÇÃO ECONÔNICO/FISCAL 

A economia mundial se recupera, mas as incertezas rondam o caminho. A retomada do setor 

de serviços ainda é limitada. O impacto da pandemia na atividade econômica mundial do 2º 

trimestre deste ano foi intenso, exceto para a China.  

No Brasil, o PIB do 2º trimestre de 2020 caiu 9,7% em relação ao 1º trimestre deste ano.  

O reflexo da pandemia na atividade econômica repercute nas finanças públicas. A 

arrecadação federal do país teve o pior resultado para o primeiro semestre desde 2009. Os 

R$ 783,3 bilhões arrecadados nos seis primeiros meses deste ano representam um recuo de 

-15,0%, já descontada a inflação, na comparação com o mesmo período do ano passado. 

A economia capixaba, apesar dos avanços no último resultado mensal, ainda não recuperou 

o patamar de atividade pré-pandemia do mês de fevereiro, assim como acontece com os 

três setores (indústria, comércio e serviços) individualmente.  

O ICMS cresceu pelo terceiro mês consecutivo a partir de junho, chegando em agosto (R$ 

609,5 milhões) num patamar acima de fevereiro de 2020 (R$ 532,4 milhões), antes da 

pandemia. O total de ICMS arrecado entre janeiro a agosto de 2020 (R$ 4,4 bilhões) é 

próximo ao montante arrecadado no mesmo período do ano passado (R$ 4,5 bilhões). O 

Estado recebeu, ainda, um total de ajuda financeira da União de R$ 966 milhões até agosto 

de 2020, por conta da pandemia. 

As políticas de compensação de renda anunciadas pelo governo federal mais do que 

compensaram a queda da renda do trabalho, de modo que a massa ampliada de 

rendimentos deve crescer no segundo e terceiro trimestres, na comparação com o mesmo 

período do ano anterior. Essas políticas tiveram papel fundamental na sustentação do 

consumo de bens verificado nos últimos meses. O consumo de serviços, por outro lado, 

ainda está longe de retomar o patamar pré-crise, em especial os serviços prestados às 

famílias que incluem alimentação fora de casa, hospedagem e recreação, entre outros. Para 

o ano de 2020, a previsão do Ibre/FGV é de queda de 5,4% do PIB. 
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SITUAÇÃO FISCAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Evolução da Receita Corrente Líquida (RCL) 

 Segundo o art. 2º da Lei Complementar nº 101 (LRF), de 04 de maio de 2000, entende-se 

por receita corrente líquida: 

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, 

patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e 

outras receitas também correntes, deduzidos: 

§ 3o A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas 

no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. 

Mês  Receita Corrente 
Líquida anual 

Variação Receita corrente 
mensal 

Variação da 
receita corrente 

mensal 

2020/Ago 15.137.976.265,62 -0,72% 1.579.835.785,40 -4,86% 

2020/Jul 15.247.463.733,37 1,94% 1.660.561.423,05 7,50% 

2020/Jun 14.956.728.003,01 1,22% 1.544.753.781,42 11,04% 

2020/Mai 14.775.972.389,70 -2,61% 1.391.146.099,21 1,50% 

2020/Abr 15.172.396.136,05 -3,90% 1.370.583.114,66 1,94% 

2020/Mar 15.788.503.890,78 0,58% 1.344.459.659,20 -15,62% 

2020/Fev 15.696.802.667,86 -0,86% 1.593.331.266,17 15,54% 

2020/Jan 15.833.237.213,28 6,28% 1.378.982.886,67   

 

Os dados até então colhidos, denotam que a receita corrente líquida estadual oscila muito 

entre crescimento e queda durante o exercício. No que se refere à receita corrente mensal, 

percebe-se que a variação é mais acentuada chegando a apresentar um pico de aumento de 

15,54% e queda de -15,62%. Isto se dá pelo reflexo da pandemia na atividade econômica, 

que repercute nas finanças públicas. 

Registros da lei orçamentária demonstram que as estimativas das receitas para o exercício 

evidenciaram um acréscimo de 10% em relação ao montante de arrecadação previsto para o 

ano anterior. 

Não obstante ao péssimo momento econômico e fiscal vivenciado pelo Estado, as receitas 

decorrentes da ajuda financeira da União, conseguiram contrabalancear a variação. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
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DESPESAS COM PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PJES) E 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Evolução da despesa com pessoal do PJES 

Para apuração da despesa total com pessoal, o art. 18 da LRF determina: 

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. 

 

Mês Despesa com Pessoal 
mensal para fins de 

apuração do limite da 
LRF 

Despesa Pessoal para 
fins de apuração do 

limite da LRF 

Variação da 
despesa 

anual 

Variação da 
despesa 
mensal 

2020/Ago 62.860.962,27 810.559.447,50 -0,06% -7,83% 

2020/Jul 68.204.228,06 811.050.380,43 0,33% 7,11% 

2020/Jun 63.675.084,44 808.361.605,30 0,12% 0,21% 

2020/Mai 63.543.342,30 807.411.347,20 0,20% -1,02% 

2020/Abr 64.194.973,07 805.793.708,66 0,18% -4,08% 

2020/Mar 66.923.425,25 804.353.909,59 0,54% -0,08% 

2020/Fev 66.980.318,77 800.006.840,12 0,51% -12,61% 

2020/Jan 76.644.181,68 795.927.093,27 0,71%   
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Infere-se dos números acima que há uma prevalência de queda no montante da despesa 

mensal apurado. A política de austeridade adotada pelo PJES contribuiu para este resultado. 

Acrescento ainda, que o servidor tem feito a sua parte neste processo, inclusive com a 

manutenção de todas as suas atividades, mesmo em regime não presencial, numa 

demonstração de maturidade frente ao momento vivido. 

Segundo informações divulgadas pelo PJES em seu portal de transparência, a dotação inicial 

para fazer frente às despesas com pessoal para o exercício de 2020 é de R$ 890.831.372,00. 

Do demonstrativo “resolução 102 CNJ - anexo II - dotação e execução orçamentária”, extrai-

se que, até o mês de agosto, foram executados 56,42% da despesa inicialmente fixada, 

sendo R$ 503.165.059,47 liquidados e R$ 502.618.747,22 pagos. 

 

DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) E DOS LIMITES IMPOSTOS AO PJES 

A LRF impõe que ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e 

Órgãos Públicos o RGF. Trata-se de um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal, 

que objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento dos limites 

estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de 

Garantias e Contratação de Operações de Crédito. 

Para fins de apuração do limite, a referida norma assenta: 

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá 

exceder os seguintes percentuais: 

II - na esfera estadual: 

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 

 

Portanto, cabe ao PJES a verificação dos níveis legais, devendo a despesa total com pessoal 

permanecer no patamar limítrofe de 6% da RCL do Estado do Espírito Santo. É bom frisar 

que o art. 59, § 1º, inciso II da LRF, atribui ao Tribunal de Contas do Estado a emissão de 

alerta aos Órgãos que ultrapassarem 90% do limite (5,4%). Além disso, comina sanções em 

caso de não verificação do cumprimento das balizas, estabelecendo um limite prudencial de 

95% (5,7%) (cotejo entre 6% da RCL estadual e a despesa com pessoal do Órgão), a partir do 

qual se iniciam as vedações legais. 

Atendendo aos ditames da lei, até o mês de agosto, o PJES se mantém em percentuais 

aceitáveis. Vejamos os dados calculados pelo TCES: 
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Mês Despesa total com 
Pessoal para fins de 

apuração do limite da LRF 

% 
sobre a 

RCL 

Receita Corrente Líquida anual 

2020/Agosto 810.559.447,50 5,40 15.137.976.265,62 

2020/Julho 811.050.380,43 5,37 15.247.463.733,37 

2020/Junho 808.361.605,30 5,43 14.956.728.003,01 

2020/Maio 807.411.347,20 5,49 14.775.972.389,70 

2020/Abril 805.793.708,66 5,34 15.172.396.136,05 

2020/Março 804.353.909,59 5,12 15.788.503.890,78 

2020/Fevereiro 800.006.840,12 5,12 15.696.802.667,86 

2020/Janeiro 795.927.093,27 5,05 15.833.237.213,28 

 

 

DA PROMOÇÃO DE 2017 

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, embora disponha 

de informações extraoficiais, reiteradas vezes pugnou junto à Administração por uma 

confirmação oficial da previsão da concretização das promoções de 2017 no orçamento de 

2020, sendo desatendido. 

Há que se destacar que a peça orçamentária divulgada pelo PJES não permite aos usuários 

externos dos meios de transparência o conhecimento necessário, pois se limitam a 

apresentar dados sintéticos em nível de esfera orçamentária (classificação por esfera), órgão 

e unidade orçamentária (classificação institucional), função/subfunção (classificação 

funcional), programa (estrutura programática) e ação. Para concluirmos que há previsão da 

despesa para pagamento da promoção, necessário seria que o PJES atribuísse maior 

transparência, desdobrando a despesa em grau de subelemento. 

Seguindo, passados nove meses de execução do orçamento, na falta de uma posição oficial, 

diante do argumento inicial de que caberia aguardar a evolução da Receita Corrente Líquida 

do Estado, para assegurar, por prudência, a manutenção da despesa de pessoal nos limites 

legais, apresentamos os cálculos, que incluem o impacto da efetivação da promoção de 2017 

no percentual da despesa com pessoal do PJES: 
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Dif. Acum. Mês Dif. Acum. Ano 
 

RCL 082020 15.137.976.265,62  

966.542,17 11.598.506,05 
 

Despesa c/ pess 082020 810.559.447,50  

13º 966.542,17 
 

% Lrf 082020 5,4 

1/3 férias 322.180,72 
 

Despesa c/ prom 14.646.335,70  

14% patronal 1.759.106,75 
 

Desp. Pessoal + prom. 825.205.783,20  

Total 14.646.335,70 
 

% Lrf 082020 c/ prom. 0,054512292    
Limite 6% 908.278.575,94     

Limite de alerta 5,4 817.450.718,34     
Limite prudencial 5,7 862.864.647,14  

 

Conforme os números demonstram, há margem fiscal para a implementação da promoção 

de 2017, uma vez que o acréscimo não seria suficiente para compromete a gestão fiscal, 

permanecendo bem aquém do limite prudencial indicado pela LRF. 

Orçamentariamente, como vimos anteriormente, até mês de agosto foram executados 

56,42% da despesa inicialmente fixada, sendo R$ 503.165.059,47 liquidados e R$ 

502.618.747,22 pagos, de uma dotação inicial de R$ 890.831.372,00. Considerando a 

evolução de despesa anteriormente apresentada neste estudo, que, inclusive evidenciou a 

tendência de queda, pode-se concluir que há sobra orçamentária suficiente capaz de custear 

o gasto com o pagamento das promoções. Vejamos: 

Dotação inicial 890.831.372,00      

Orçam exec. 202008 503.165.059,47      
Saldo 387.666.312,53      

 
set/20 out/20 nov/20 dez/20 

 
Desp. Média 66.628.314,48 66.628.314,48 66.628.314,48 66.628.314,48  

Acrés. Prom. 2017 966.542,17  966.542,17  966.542,17  966.542,17   
13º 80.545,18  80.545,18  80.545,18  80.545,18   

1/3 férias 26.848,39  26.848,39  26.848,39  26.848,39   
Patronal 146.592,23  146.592,23  146.592,23  146.592,23   

Total da despesa 67.848.842,45 67.848.842,45 67.848.842,45 67.848.842,45 271.395.369,81 

Economia de desp. 116.270.942,72     
 

Fontes pesquisadas: 

https://paineldecontrole.tcees.tc.br/ 

http://www.tjes.jus.br/portal-da-transparencia/ 

https://paineldecontrole.tcees.tc.br/
http://www.tjes.jus.br/portal-da-transparencia/

