
ARF (LRF, art .4º, § 3º) R$ 1,00

Descrição Valor Descrição Valor

Demandas Judiciais 1.009.796.061 1.818.854.428

Demandas Judiciais - CODEPLAN 16.857.114 Demandas Judiciais - CODEPLAN

Demandas Judiciais cíveis e trabalhistas- NOVACAP 87.139.387

As demandas da NOVACAP são devidamente acompanhadas pelos advogados da 

Diretoria Jurídica e registrados no Sistema de Gerenciamento de Ações Jurídicas - 

SISJUR, de onde foram extraídos dos dados de passivos contingentes cíveis no valor 

total de R$ 70.131.094,09; e passivos contigentes trabalhistas que somam R$ 

17.008.292,45

87.139.387

Demandas judiciais - EMATER 28.088.556

Caso o risco se concretize, as providências a serem tomadas pela Unidade 

Orçamentária é a solicitação de abertura de crédito adicional suplementar na ação 

orçamentária 9001 para o devido pagamento dos valores das condenações judiciais 

que porventura se concretizarem.

28.088.556

Ações judiciais - CODHAB 169.450

Montante de R$ 826.084.931,60 (oitocentos e vinte e seis milhões, oitenta e quatro 

mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta centavos), no qual a Companhia 

figura no polo passivo. Valor total apresentado são valores atribuídos à causa o que 

não será necessariamente o valor da condenação que esta CODHAB deverá pagar, 

pois dependerá de estimativa do juízo.

826.084.932

Sentenças judiciais - TCB 9.137.591

Dos processos judiciais em andamento, a estimativa dos processos trabalhistas, foi 

estimada em R$ 8.389.727,08 (oito milhões, trezentos e oitenta e nove mil 

setecentos e vinte e sete reais e oito centavos). Dos processos cíveis foi estimada 

em R$ 747.863,93 (setecentos e quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e três 

reais e noventa e três centavos). Os valores podem ser reduzidos em conformidade 

com as sentenças a serem proferidas e após os devidos recursos impetrados pela 

TCB. 

9.137.591

Sentenças judiciais - METRO-DF 868.403.963

Estimativa Total dos processos trabalhistas, foi de R$ 186.606.672,08 (cento e 

oitenta e seis milhões, seiscentos e seis mil seiscentos e setenta e dois reais e oito 

centavos). A estimativa Total dos processos cíveis foi de R$ 681.797.290,98 

(seiscentos e oitenta e um milhões, setecentos e noventa e sete mil duzentos e 

noventa reais e noventa e oito centavos) . Os valores podem ser reduzidos em 

conformidade com as sentenças a serem proferidas e após os devidos recursos 

impetrados pelo METRO-DF 

868.403.963

Dívidas em Processo de Reconhecimento 313.513.008 313.513.008

Processo fiscalizatório da Receita Federal do Brasil referente ao PASEP exercíco 

de 2015 (1)
171.949.105

Ingresso de recurso administrativo, com a finalidade de desconsiderar as 

transferências do FCDF e do IPREV, conforme processo SEI/DF n° 00040- 

00033063/2019-11 referente ao Termo de Verificação Fiscal 14041.720189.2019-05 

(1).

171.949.105

Processo fiscalizatório da Receita Federal do Brasil referente ao PASEP exercíco 

de 2016F (1)
141.563.903

Ingresso de recurso administrativo, com a finalidade de desconsiderar as 

transferências do FCDF e do IPREV, conforme processo SEI/DF n° 00040- 

00033063/2019-11 referente ao Termo de Verificação Fiscal 14041.720189.2019-05 

(1)

141.563.903

Avais e Garantias Concedidas 711.644.825 711.644.825

Garantia concedida à CAESB referente Contrato BID 3168/OC-BR (2) 694.490.894 694.490.894

Garantia concedida à CEB referente ao Contrato CEF nº 1041.349.0000001 (2) 17.153.931 17.153.931

Outros Passivos Contingentes 8.226.850.017 8.226.850.017
Possível processo fiscalizatório da Receita Federal do Brasil referente ao PASEP 

exercíco de 2017 (1)
33.339.082

Em havendo decisão judicial desfavorável, providencia-se crédito orçamentário  

mediante o cancelamento de despesas discricionárias. 
33.339.082

Possível processo fiscalizatório da Receita Federal do Brasil referente ao PASEP 

exercíco de 2018 (1)
22.510.935

Em havendo decisão judicial desfavorável, providencia-se crédito orçamentário  

mediante o cancelamento de despesas discricionárias. 
22.510.935

Passivo com despesas de pessoal de exercícios findos - IPREV 171.000.000

Parcelamento da dívida de modo a atenuar os efeitos na disponibilidade de recurso 

para o pagamento dos benefícios previdenciários atuais e na prestação de serviços 

públicos para a população do Distrito Federal

171.000.000

Pagamento da terceira parcela de reajustes de diversas categorias, não 

implementada em exercícios anteriores (a partir de janeiro/2022)
8.000.000.000 8.000.000.000

SUBTOTAL 10.261.803.911 SUBTOTAL 11.070.862.278

Descrição Valor Descrição Valor
Impacto orçamentário-financeiro no caso da receita decorrente das parcelas de 

IRRF incidentes sobre as remunerações dos servidores e militares das forças de 

segurança mantidas pelo FCDF não ingresse no Tesouro Distrital (Acórdão nº 

684/2019 – TCU)

873.950.798

Aguardar decisão do Supremo Tribunal Federal - STF sobre a legalidade do 

ressarcimento. Em havendo decisão desfavorável, serão providenciadas  limitação 

de empenho e utilização da reserva de contingência.

873.950.798

Ressarcimento aos cofres do Tesouro Nacional, dos valores do IRRF incidentes 

sobre as remunerações e proventos dos servidores do Corpo de Bombeiros 

Militar e das Polícias Civil e Militar pagos com recursos do FCDF do período de 

2003 a 2020.

8.545.741.459

Aguardar decisão do Supremo Tribunal Federal - STF sobre a legalidade do 

ressarcimento. Em havendo decisão pelo ressarcimento dos recursos, deverá ser 

verificada a possibilidade de pagamento seguindo cronograma que viabilize o 

atendimento das demais despesas do estado e segundo a capacidade fiscal do 

Estado.

8.545.741.459

SUBTOTAL 9.419.692.257 SUBTOTAL 9.419.692.257

TOTAL 19.681.496.168 TOTAL 20.490.554.535
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FONTE: Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

(2) Valores referentes a dezembro de 2020, em razão da atualização quadrimestral do saldo devedor para publicação do Relatório de Gestão Fiscal.

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS

(1) Valores referentes a março de 2021.


