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1. A CPI do Rioprevidência

• A CPI: “investigar a tentativa de reforma da 
previdência onerando os servidores públicos 
estaduais por perdas financeiras causadas 
ilicitamente por governos anteriores”

• Calendário: 

– 25/06 (+9)

– +60 dias 

– Renovação



2. O Rioprevidência

• Quadro final dos anos 1990 (crise do Plano Real e acordo com FMI; restrições 
fiscais – LRF; renegociação de dívidas de estados e municípios;

• LRF: ativos + inativos juntos significa na LRF um aperto da receita corrente líquida, 
que impulsiona os governos a retirarem os inativos da folha e criarem RPPSs;

• Para a criação dos RPPSs, opções de integralizar o valor atuarial calculado, dividir 
esse valor ao longo de 35 anos, ou criar outras fontes de receita;

• Criado em 1999, o Rioprevidência não possui receitas capazes de arcar com 
aposentadorias e pensões;

• Em 2006 o governo Rosinha incorpora por decretos diversos ativos ao 
Rioprevidência, inclusive os royalties&participações especiais;

• graças às receitas de R&PE até 2012 o Rioprevidência obtém sucessivos superávits 
financeiros;

• Em 2012, segregação de massas e criação de 2 fundos, definindo a forma atual do 
Rioprevidência (deveria ser um fundo em extinção, mas como incorpora o pessoal 
militar (PMs, bombeiros, agentes penitenciários), na prática não é);



2. (cont.) A segregação de massas

• Debate sobre criação do fundo: regime 
administrativo, regime de repartição e regime 
de capitalização;

• O custo de transição;

• Segregação das massas em 2012: início da 
capitalização e enorme pressão fiscal;

• Questões em debate sobre a reforma de 2012.



Receitas do Rioprevidência

• Contribuição previdenciária dos servidores (14%)
• Contribuição patronal (22%/ 28% )
• Royalties e participações especiais do petróleo 
• Certificados Financeiros do Tesouro
• Imóveis 
• Créditos da dívida ativa 
• Créditos de parcelamento do ICMS
• Créditos do Fundes.
• Créditos do Fremf Antecipações de royalties*
• Saques de depósitos judiciais e extrajudiciais*



Receitas do Rioprevidência



4. Antecipação de royalties

• Antecipação dos Royalties debatidas desde 
2011 – forma de aliviar o Tesouro

• Montagem da operação

• Busca por autorização legal

– Parecer do tesouro sobre antecipação de royalties 
em 2012

– Lei nº 6112/2011



Captação interna

• 2013: Duas antecipações com Banco do Brasil e 
Caixa Econômica
– Caixa Econômica Federal:R$ 2,3 bilhões

– Banco do Brasil: R$ 1,5 bilhão de dólares

• Capta R$3,3 bilhões, tendo que pagar R$5,8 
bilhões até 2025. R$ 738 milhões já a partir do 
ano seguinte

• A captação de 2013 equivale a 40,1% dos 
royalties recebidos pelo estado no ano anterior



Captação externa

• 2014: Nova antecipação, mas com caráter 
totalmente diferente (securitização?)

• Paraíso fiscal de Delaware.

• Criação de estrutura jurídico-financeira para 
possibilitar emissão de títulos no exterior: Rio 
Oil Finance Trust.



Paraísos Fiscais

• Delaware, Luxemburgo: paraísos fiscais, como Ilhas 
Cayman, Panamá ou Cingapura, p.ex.;

Ladislao Dowbor, A Era do Capital Improdutivo, São Paulo, 
2017, Outras Palavras e Autonomia Literária, Cap. 6:

“Não se trata de “ilhas” no sentido econômico, mas de 
uma rede sistêmica de territórios que escapam das 
jurisdições nacionais, permitindo que o conjunto dos 
grandes fluxos financeiros mundiais fuja das suas 
obrigações fiscais, escondendo as origens dos recursos ou
mascarando o seu destino.”



A operação Delaware

• São feitas três antecipações em 2014

– Duas com entradas líquidas para o Rioprevidência;

– Uma para saldar dívida com Caixa e BB (operação 
interna);

• Arrecadação bruta de R$ 8,2 bilhões, com 
saídas previstas da ordem de R$ 15,7 bi até 
2027;

• Capta R$ 5,1 bilhões líquidos.





Queda do Brent ao final de 2014



Quebra de contrato e renegociação

• Início da queda do preço do petróleo ao final 
de 2014

• Quebra de contrato : acelera pagamentos, 
aumenta juros e impede novas antecipações



Quebra de contrato e renegociação

• Negociação desastrosa com os investidores

• Pagamento de “multiwaiver fee” (“taxa de 
remissão”) referente a 40% das receitas líquidas 
para o Rioprevidência no trimestre seguinte ao 
default (no caso, 4° trimestre de 2015)

• Aumento dos juros maior que o previsto

• Única vantagem: continuar emitindo títulos

• Cavalleiro (MP): “Não havia base legal, contratual 
ou técnica!”



Renegociação desastrosa

Tabela 5 – Custos associados ao waiver 

Despesas com waiver Custo 

Juros adicional de 1%¹ R$ 791 milhões 

Waiver fee R$ 105 milhões 

Comissionamento e advogados R$ 16 milhões 

Total R$ 912 milhões 

 



Custos administrativos da operação

• Manutenção da Rio Petróleo (SPE nacional) – despesas de 
aproximadamente R$ 1,5 milhões ao ano.

• Manutenção da Rio Oil Finance Trust (SPE no exterior) – despesas 
de aproximadamente US$ 300 mil ao ano.

• Imposto de Renda – alíquota de 15% incidente sobre os juros pagos 
pelas séries 2014-1 e 2014-3 (e 2018-1), bem como sobre o valor de 
manutenção das duas SPE acima mencionadas.

• Imposto sobre operações financeiras – alíquota de 0,38% sobre os 
juros pagos pelas séries 2014-1 e 2014-3 (e 2018-1), bem como 
sobre o valor de manutenção da SPE mantida no exterior (Rio Oil 
Finance Trust).

• Pagamento de IOF – devido na entrada dos recursos captados no 
exterior.



Custos de estruturação

Séries Despesa Valor (US$) Câmbio Valor (R$) 

Séries 2014-1 e 
2014-2 

 
 

Comissão variável de 
estruturação US$ 33.592.356,94 2,23 R$ 74.833.693,56 

Comissão fixa adicional de 
estruturação US$ 10.000.000,00 2,23 R$ 22.277.000,00 

Comissão de estruturação 
das debêntures US$ 21.546.886,92 2,23 R$ 48.000.000,00 

Série 2014-3 
 

Comissão variável de 
estruturação US$ 7.163.537,45 2,58 R$ 18.473.826,08 

Comissão fixa adicional de 
estruturação US$ 4.000.000,00 2,58 R$ 10.315.476,79 

Total US$ 76.302.781,31   R$ 173.899.996,43 

Fonte: Custos de estruturação 2014-1 e 2; Custos de estruturação 2014-3. 



Royalties e participações especiais



Aplicação dos royalties 2012 a 2019 
(Fonte: TCE-RJ)



3. Operadores Delaware-ERJ/rioprev
CONAD

SERGIO RUY-PRESIDENTE DO CONSELHO

GUSTAVO BARBOSA –PRESIDENTE RIOPEV

LUIS CLAUDIO GOMES- DIRETOR ADM E FINANCEIRO RIOPREV

ERICK TAVARES –DIRETOR JURIDICO RIOPREV

CIRO GIANINNI-DIRETOR INVESTIMENTOS RIOPREV

REGIS E VILELA TB PARTICIPAM DAS DECISÕES

ERJ:

CABRAL/PEZÃO
SERGIO RUY-SEPLAG
RENATO VILELA –SEFAZ
Régis Fichitner-Casa Civil

PGE
ERICK TAVARES

AUTORIZAÇÃO OPERAÇÕES

BB /SECURITIES

THIAGO BENIAS

FLAVIO ALVES 

BNP PARIPAS/NY

OLIVER BARANTIER

LUIS BELFRETEIN

ALERJ

MSGS DO GOVERNADOR

Autorizações captação/antecipação



BNP

RIOPREVIDENCIA

APROX. 60 
EMPRESAS 

ESTRUTURAM 
A OPERAÇÃO

Spe-rio
Petróleo

CIRO 
GIANNINI

LUIS 
CLAUDIO  
GOMES

SPV - RIO OIL

CICERO OLIVEIRA AUGUSTO 
DE ALENCAR 

INVESTIDORES



SPE

Relação COM 
Empresas e 
investidores no 
BR Custo $1.5 
milhões de 
reais ano

SPV
Ficou com todos os 

ROYALTIES E P&E DE 
PETROLEO DO RIOPREV.

Custo anual $300 mil 
dólares.

Blindada por Delaware não 
presta contas aos órgãos de 

controle do estado.

PRINCIPAIS   FUNDOS 
COMPRADORES :

1. DODGE COX  EUA

2.PINKO    EUA



Rio Oil Finance Trust

• Rioprevidência cria trust garantidor da operação
– ROFT emite títulos para investidores em mercados 

financeiros, que compram o direito de receber as receitas 
futuras de royalties e P&E do petroleo. Ao contrário da 
operação realizada anteriormente o governo abriu mão da 
soberania sobre suas receitas para uma entidade que 
poderia garantir segurança aos investidores. 

– Essa emissão de títulos referentes aos royalties de 
petróleo foram pioneiras no mercado externo. 

– Com a operação, governo do Rio de Janeiro, através do 
Rioprevidência, assumia assim uma dívida externa, em 
dólares, em mercados financeiros de alta volatilidade



O que aconteceu com os 
operadores de Delaware

???????? 



RENATO AUGUSTO VILLELA

Em 2015 assume a Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo. Foi o  diretor financeiro do Comitê Organizador das 
Olimpíadas Rio 2016. E assume esse ano a presidência do  
FUNCEF-FUNDO DE PENSÃO DA CEF. Continua 
administrando bilhões de recursos públicos.



SERGIO RUY BARBOSA GUERRA MARTINS

Foi ex-secretário do Estado de  Planejamento de Cabral de 2007-14, 
acumulou também nesse período o cargo de presidente do Conselho 
Administrativo do Rioprevidência até 2014. Assume no  dia 23 de julho desse 
ano a Secretaria da Fazenda, substituindo Villela. Atualmente trabalha na 
CM-RIO como técnico legislativo. Visto como o 03 gestão P(MDB). 



GUSTAVO BARBOSA 
Assume o lugar de Sergio Ruy na presidência do CONAD  e o substitui na Secretaria 
de Fazenda. cargo que ocupa no dia 27/07/16 até 31/01/18 quando se exonera da 
SEFAZ do governo Pezão.  Fica aparentemente até o dia 22/11/18 na iniciativa 
privada, longe de cargos públicos,  nessa data é anunciado novo secretário da 
Fazenda de MG, cargo que assume em janeiro de 2019. Governo do Novo/ZEMA, 
contou com o lobby de Gustavo Franco para assumir o cargo.



LUIS CLAUDIO GOMES LOURENÇO

Substitui Gustavo Barbosa na Secretaria de Fazenda em 2018 e  
presidência do CONAD. Se torna diretor da Rio Petróleo em 
2016-2017. Autorizou as operações em Luxemburgo em 2018.  
Comandou a equipe de transição para o governo Witzel. 



Ciro Mauro De Carvalho Gianinni

Diretor de investimentos do Rioprevidência
2013-15.  Diretor da Rio Petróleo 2014-2016. 
Relação com o BB Securities e elo com a fração 
paulista. 



ERICK TAVARES RIBEIRO 

Foi diretor jurídico do Rioprevidência 2011-2013. E diretor 
jurídico do RJPREV 2014. É da PGE desde 2007.

Deu os pareceres para a operação. 



CICERO AUGUSTO OLIVEIRA 
DE ALENCAR

Representante da Rio Oil Finance Trust desde 2015, SPV que 
movimenta bilhões de reais de $ publico. É contador de 279 

empresas nacionais/internacionais possui mais de 136 CNPJ´S em 
seu nome. Suspeito de participar de outros esquemas da era 

Cabral/Pezão.











CONCLUSÃO PARCIAL
• O RIOPREV FOI CRIADO COM UM 

DESEQUILIBRIO ESTRUTURAL, TAL 
DESEQUILIBRIO SE ACENTUA POR 
DIVERSAS ONERAÇÕES DO FUNDO. O 
DEFICIT FABRICADO ANCORA O DISCURSO 
DAS OPERAÇÕES. AS OPERAÇÕES ONERAM 
AINDA MAIS O FUNDO.

• PROCESSO DE EXPROPRIAÇÃO DE 
DIREITOS E RECURSOS PÚBLICOS!



SINTESE OPERAÇÕES :

• O ESTADO CAPTOU APROX. 10,3 
BILHÕES DE REAIS (2013,2014,2015). 

• JÁ PAGOU APROX. 11,4 BILHÕES (DE 
2014 ATÉ AGORA)

• FALTAM PAGAR 14,2 BILHÕES DE 
REAIS ATÉ 2028.

• MAS ESSES NÚMEROS AINDA PODEM 
AUMENTAR!









Não era amor era cilada....

• Próximos passos:

• Audiência Sergio Ruy dia 
27/06

• Reunião interna dia 01/08

• Audiência BB Securities: 
08/08.


