
ARF (LRF, art .4º, § 3º) R$ 1,00

Descrição Valor Descrição Valor

Demandas Judiciais 4.754.744.960 4.754.744.960

Demandas Judiciais - PGDF (2) 3.337.634.980
Abertura de créditos adicionais Da reserva de contingência Da redução de

dotação de despesas discriminatórias
3.337.634.980

Demandas Judiciais cíveis e trabalhistas- CODEPLAN 7.937.449
De naturezas cível e trabalhista, riscos prováveis, possíveis e remotos, descritos

em Processo SEI nº 00040-00005684/2022-19
7.937.449

Demandas judiciais - NOVACAP 125.024.332

Todas as demandas da NOVACAP são devidamente acompanhadas pelos

advogados da Diretoria Jurídica, registrados em passivos contingentes cíveis no

valor total de R$105.731.989,66; e passivos contigentes trabalhistas que

somam R$19.292.342,54

125.024.332

Ações judiciais - CODHAB (5) 835.648.068

Valor total de ações judiciais em curso, cujo esta Companhia figura no polo

passivo perfaz o montante de R$ 835.648.068,00. Sobre o tema, não é possível

mensurar a probabilidade de êxito nas ações. Destaca que o valor total

apresentado são valores atribuídos à causa, o que não corresponde a valor de

condenação, uma vez tratar-se de ações em curso e pendentes de julgamento.

835.648.068

Ações judiciais - EMATER/DF 24.360.727

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.

24.360.727

Sentenças judiciais - TCB 1.461.497

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

foi estimada em R$807.748,26 (oitocentos e sete mil setecentos e quarenta e

oito reais e vinte e seis centavos) e R$653.748,36 (seiscentos e cinquenta e três

mil setecentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), para processo

cíveis, totalizando assim o valor de R$1.461.496,62 (um milhão quatrocentos e

noventa e seis reais e sessenta e dois centavos).

1.461.497

Sentenças judiciais - METRO/DF 422.677.907

Dos processos judiciais em andamento, a estimativa dos processo cíveis em

R$91.479.991,49 (noventa e um milhões, quatrocentos e setenta e nove mil

novecentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos) para sentenças

judiciais com possibilidade de perda com liquidação no exercício de 2022 e

estimativa de processos trabalhistas em R$331.197.915,01 (trezentos e trinta e

um milhões, cento e noventa e sete mil novecentos e quinze reais e um

centavo) com sentenças judiciais com possibilidade de perda e liquidação no

exercício de 2022.

422.677.907

Dívidas em Processo de Reconhecimento 485.711.646 485.711.646

Dívidas em Processo de Reconhecimento - PGDF 1.571.803 Processo em fase de instrução. 1.571.803

Processo fiscalizatório da Receita Federal do Brasil referente ao PASEP 

exercíco de 2015 (3)
192.562.436

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 (3).

192.562.436

Processo fiscalizatório da Receita Federal do Brasil referente ao PASEP 

exercíco de 2016 (3)
150.332.034

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 (3).

150.332.034

Processo fiscalizatório da Receita Federal do Brasil referente ao PASEP 

exercíco de 2017 (3)
54.401.085

Ingresso de recurso administrativo, com a finalidade de desconsiderar as

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

00015089/2021-01 referente ao Termo de Verificação Fiscal

01.2.01.00.2021.00097-5 (3).

54.401.085

Processo fiscalizatório da Receita Federal do Brasil referente ao PASEP 

exercíco de 2018 (3)
38.398.803

Ingresso de recurso administrativo, com a finalidade de desconsiderar as

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

00015089/2021-01 referente ao Termo de Verificação Fiscal

01.2.01.00.2021.00097-5 (3)

38.398.803

Processo fiscalizatório da Receita Federal do Brasil referente ao PASEP 

exercíco de 2019 (3)
24.179.105

Ingresso de recurso administrativo, com a finalidade de desconsiderar as

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

00015089/2021-01 referente ao Termo de Verificação Fiscal

01.2.01.00.2021.00097-5 (3)

24.179.105

Processo fiscalizatório da Receita Federal do Brasil referente ao PASEP 

exercíco de 2020 (3) 
24.266.379

Ingresso de recurso administrativo, com a finalidade de desconsiderar as

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

00015089/2021-01 referente ao Termo de Verificação Fiscal

01.2.01.00.2021.00097-5 (3)

24.266.379

Avais e Garantias Concedidas 722.853.519 722.853.519

Garantia concedida à CAESB referente Contrato BID 3168/OC-BR (4) 705.699.588 Garantia concedida à CAESB referente Contrato BID 3168/OC-BR (4) 705.699.588

Garantia concedida à CEB referente ao Contrato CEF nº 1041.349.0000001 

(4)
17.153.931 Garantia concedida à CEB referente ao Contrato CEF nº 1041.349.0000001 (4) 17.153.931

ANEXO XII

DISTRITO FEDERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2023

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS



Outros Passivos Contingentes 186.000.000 186.000.000

Passivo com despesas de pessoal de exercícios findos - IPREV/DF (1) 186.000.000

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

186.000.000

SUBTOTAL 6.149.310.125 SUBTOTAL 6.149.310.125

Descrição Valor Descrição Valor

SUBTOTAL 0 SUBTOTAL 0

TOTAL 6.149.310.125 TOTAL 6.149.310.125

(5) Discriminação e esclarecimentos em Processo SEI nº 00040-00005700/2022-65, doc. SEI/GDF 83238982.

(3) Valores referentes a março de 2022.

(4) Valores referentes a dezembro de 2021, em razão da atualização quadrimestral do saldo devedor para publicação do Relatório de Gestão Fiscal.

FONTE: Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

(2) Discriminação e esclarecimentos em Despacho - PGDF/PGCONT/DICONT (Processo SEI nº 00040-00005614/2022-52, doc. SEI/GDF 84374796).

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS

(1) Data da emissão: 02/04/2022. A base de dados utilizada para elaboração do presente relatório é de 11/2021  (Processo SEI nº 00413-00001618/2020-41 - Despacho - IPREV/DIPREV 74690801).


