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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

 
VOTO GC-7 

 
PROCESSO: TCE-RJ n° 108.168-2/16 

ORIGEM: FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 

ESTADO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDÊNCIA 

ASSUNTO:  AUDITORIA GOVERNAMENTAL EXTRAORDINÁRIA 

AUDITORIA GOVERNAMENTAL EXTRAORDINÁRIA. 

VERIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

NA ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS DE ROYALTIES E 

PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS. IRREGULAR 

DESCAPITALIZAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM CRITÉRIOS 

TÉCNICOS NO ÂMBITO DE DECISÕES 

ADMINISTRATIVAS DE ALTA RELEVÂNCIA 

FINANCEIRA PARA A AUTARQUIA. AUSÊNCIA DE 

TRADUÇÃO EM CONTRATOS INTERNACIONAIS. 

APLICAÇÃO DE MULTA. INABILITAÇÃO PARA 

EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO 

DE CONFIANÇA. NOTIFICAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE 

NOVA AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

EXTRAORDINÁRIA. 

Trata o presente processo de Auditoria Governamental Extraordinária, na 

modalidade Levantamento, realizada no Fundo Único de Previdência Social do 

Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência), no período de 23/08/2016 a 23/09/2016, 

com objetivo de verificar os procedimentos realizados na antecipação de receitas 

de royalties e participações especiais, em atendimento à decisão prolatada no 

Processo TCE-RJ 102.203-6/16 em Sessão Plenária de 19/05/2016, referente às 

Contas do Governo do Estado do Rio de Janeiro do exercício de 2015. 

Tramita, em apenso ao presente, o Processo TCE-RJ n° 100.745-4/18, 

referente a Representação interposta pelo Ministério Público de Contas, que 

será decidido juntamente com o presente, pelo princípio da conexão 

processual, consignado no art. 55 do NCPC e aplicável a este Tribunal, 
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conforme o disposto no art. 180 do Regimento Interno. 

Em Sessão Plenária de 09/02/2017, este Tribunal proferiu decisão nos 

termos a seguir: 

I – Pela NOTIFICAÇÃO do então Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, Sr. Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, na forma prevista 
pela Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 30 
(trinta) dias, apresente razões de defesa quanto aos questionamentos 
abaixo elencados: 

I.1 – Por ter adotado ou mantido as medidas abaixo elencadas, que 
DESCAPITALIZARAM o RIOPREVIDÊNCIA, apesar de ter tido 
Ciência desde 2010, da situação crítica de fluxo de caixa que o Fundo 
enfrentaria, a saber: 

- Não repasse da totalidade dos créditos de dívida ativa acumulando 
uma dívida para o Estado do Rio de Janeiro de R$ 3,7 bilhões com o 
RIOPREVIDÊNCIA. 

- Não recomposição do fluxo dos Certificados Financeiros do Tesouro 
antecipados, ocasionando uma dívida do Estado do Rio de Janeiro de 
R$ 5,1 bilhões com o RIOPREVIDÊNCIA. 

- Não repasse dos créditos tributários parcelados, acumulando uma 
dívida com o RIOPREVIDÊNCIA de R$ 1,3 bilhão (correspondente a 
R$ 1,7 bilhão se corrigida pelo IGP-DI). 

- Transferência de 13% do ativo de royalties do petróleo para o 
Tesouro, em 2012, através do Decreto n° 43.911/12, provocando uma 
descapitalização de R$ 3,3 bilhões do ativo do RIOPREVIDÊNCIA até 
2015. 

- Transferência de R$ 450 milhões do RIOPREVIDÊNCIA ao Tesouro 
em troca de um terreno localizado no Leblon, em 2013, por meio do 
Decreto 43.783/12. 

I.2 – Por não ter realizado o ajuste fiscalem tempo hábil para evitar o 
colapso social, administrativo e financeiro vivenciado pelo Estado do 
Rio de Janeiro, apesar de ter ciência do quadro que se apresentava, 
optando, em sentido oposto, pelo crescimento do gasto público, 
agravando ainda mais a situação das finanças estaduais. 

II – Pela NOTIFICAÇÃO do Governador do Estado do Rio de Janeiro, 
Sr. Luiz Fernando de Souza, na forma prevista pela Lei Orgânica deste 
Tribunal em vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 
razões de defesa quanto aos questionamentos abaixo elencados: 

II.1– Pela realização de antecipações de receitas de royalties e 
participações especiais, com cláusulas de proteção do investidor de 
altíssimo risco e com taxas mais elevadas que o financiamento por 
meio de operações de crédito, que geraram um dano desnecessário 
de aproximadamente R$ 1.949 milhões, em termos nominais, até 
2027 decorrente dos juros contratuais de 2%. 

II.2 – Pela oferta de 1% de juro adicional, além dos contratuais de 2%, 
para não sofrer os efeitos de parte das cláusulas de proteção do 
investidor (waiver), sem critério técnico e com aceitação do 
agravamento da cláusula de proteção do investidor, com novo 
descumprimento contratual 6 (seis) meses após a realização do 
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acordo, acarretando um dano potencial adicional ao tratado no item 
II.1 acima, de R$ 912 milhões, considerando que as projeções do 
próprio RIOPREVIDÊNCIA indicavam alto risco de novas quebras 
contratuais em avaliações seguintes. 

III – Pela NOTIFICAÇÃO do Diretor-Presidente do 
RIOPREVIDÊNCIA, à época dos fatos, Sr. Gustavo de Oliveira 
Barbosa, na forma prevista pela Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, 
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, preste esclarecimentos quanto 
aos questionamentos abaixo elencados: 

III.1 – Pela realização de antecipações de receitas de royalties e 
participações especiais, com cláusulas de proteção do investidor de 
altíssimo risco e com taxas mais elevadas que o financiamento por 
meio de operações de crédito, que geraram um dano desnecessário 
de aproximadamente R$ 1.949 milhões, em termos nominais, até 
2027, decorrente dos juros contratuais de 2%; 

III.2 – Pela oferta de 1% de juro adicional, além dos contratuais de 2%, 
para não sofrer os efeitos de parte cláusulas de proteção do investidor 
(waiver), sem critério técnico e com aceitação do agravamento da 
cláusula de proteção do investidor, com novo descumprimento 
contratual 6 (seis) meses após a realização do acordo, acarretando 
um dano potencial adicional ao do tratado no item III.1 acima, de R$ 
912 milhões, considerando que as projeções do próprio 
RIOPREVIDÊNCIA indicavam alto risco de novas quebras contratuais 
em avaliações seguintes. 

III.3 – Pela aceitação de agravamento das cláusulas e índices de 
proteção aos investidores, por ocasião da negociação de pagamento 
de juro adicional para não sofrer penalidade (waiver), aumentando 
ainda mais o risco da operação. 

III.4 – Pelo não atendimento às decisões Plenárias desta Corte de 
Contas que determinaram a elaboração de um plano de amortização 
para o déficit atuarial existente, contendo o cronograma físico-
financeiro e as respectivas metas mensuráveis no tempo, que 
abordasse todos os cenários julgados relevantes (processo TCE-RJ 
nº 105.033-4/13 e TCE-RJ nº 105.879-8/14).    

III.5 – Quanto à contratação das empresas PlannerTrustee 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e 
NationalWilmingtonTrust, informar o que segue: 

a) Quais os critérios técnicos, legais e isonômicos utilizados na 
seleção. 

b) Qual a forma de remuneração destas instituições; 

c) Quais as atribuições e os limites de atuação destas entidades, 
uma vez que, em última análise, as Sociedades de Propósitos 
Específicos - SPE que representam são de propriedade do 
RIOPREVIDÊNCIA. 

d) Quais foram os responsáveis por outorgar poderes, de qualquer 
natureza, às mencionadas empresas, bem como, informe qual a 
fundamentação legal para tanto e, ainda, eventuais pareceres jurídicos 
que deram suporte a decisão. 

IV – Pela NOTIFICAÇÃO do atual Diretor-Presidente do 
RIOPREVIDÊNCIA, Sr. Reges Moisés dos Santos, na forma prevista 
pela Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 30 
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(trinta) dias, preste esclarecimentos quanto aos questionamentos 
suscitados e cumpra as determinações abaixo elencadas: 

IV.1 – Informe quais são os beneficiários das despesas com 
comissões na estruturação das operações, no valor total de R$ 
173.899.996,43 (cento e setenta e três milhões, oitocentos e noventa 
e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e três 
centavos) e quais os serviços efetivamente prestados que justificam 
tal montante? 

IV.2–  Informe quais são os investidores beneficiários dos juros 
contratuais de 2% e do juro adicional de 1% oferecido à título de 
waiver, no montante, respectivamente, de R$ 1.949 milhões, em 
termos nominais, até 2027, e R$ 912 milhões. 

IV.3– Informe quais são os beneficiários pelo comissionamento e 
qual(is)  o(s) escritório(s) de advocacia que, juntamente, receberam 
um montante de R$ 16 milhões na operação de waiver e quais os 
serviços efetivamente prestados que justificam tal montante? 

IV.4– Dê transparência aos fatos e decisões relativas às antecipações 
de receitas realizadas pelo fundo por meio do portal da autarquia na 
internet, em consonância com o princípio da publicidade disposto ao 
caput do artigo 37 da Constituição Federal. 

IV.5– Providencie e disponibilize ao Tribunal de Contas do Estado os 
Contratos e demais documentações relativas às antecipações de 
receitas realizadas pelo Fundo, traduzidos por tradutor juramentado, 
registrado em data anterior a da Assinatura dos Instrumento, em 
consonância com o princípio da publicidade disposto ao caput do 
artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 6°, inciso I, da Lei 
12.527/11. 

IV.6 – Informe quais as reuniões do Conselho de Administração, cujas 
atribuições são estabelecidas no art. 7º da Lei Estadual n.º 3.189, de 
22 de fevereiro de 1999, e do Conselho Fiscal, que tem suas 
competências definidas no art. 11 do mencionado dispositivo legal, a 
partir de 2010, em que datas as reuniões ocorreram e, ainda, 
encaminhe todas as Atas e/ou documentos equivalentes que 
registraram todas as decisões e debates ocorridos, 
independentemente de relação direta com o tema da presente 
Auditoria, com as respectivas publicações no Diário Oficial do Estado. 

V – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao atual Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro,para que tome ciência do 
inteiro teor do Relatório de Auditoria e deste Voto, especialmente, do 
processo de descapitalização empreendido no RIOPREVIDÊNCIA 
e dos efeitos das operações de antecipação de receitas de 
royalties de petróleo que geraram gastos bilionários 
desnecessários e o comprometimento da viabilidade financeira 
do Estado do Rio de Janeiro. 

VI – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao atual Presidente da Comissão 
de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para que tome 
ciência do inteiro teor do Relatório de Auditoria e deste Voto, 
especialmente, do processo de descapitalização empreendido no 
RIOPREVIDÊNCIA e dos efeitos das operações de antecipação de 
receitas de royalties de petróleo que geraram gastos bilionários 
desnecessários e o comprometimento da viabilidade financeira 
do Estado do Rio de Janeiro. 
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VII – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao atual Presidente da Comissão 
de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização 
dos Tributos Estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro, para que tome ciência do inteiro teor do Relatório de Auditoria 
e deste Voto, especialmente, do processo de descapitalização 
empreendido no RIOPREVIDÊNCIA e dos efeitos das operações 
de antecipação de receitas de royalties de petróleo que geraram 
gastos bilionários desnecessários e o comprometimento da 
viabilidade financeira do Estado do Rio de Janeiro. 

VIII–Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Exmo. Sr. Procurador Geral de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que tome ciência do inteiro 
teor do Relatório de Auditoria e deste Voto, especialmente, do 
processo de descapitalização empreendido no RIOPREVIDÊNCIA 
e dos efeitos das operações de antecipação de receitas de 
royalties de petróleo que geraram gastos bilionários 
desnecessários e o comprometimento da viabilidade financeira 
do Estado do Rio de Janeiro. 

IX–Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Exmo. Ministro da Fazenda, 
dando-lhe ciência do inteiro teor do Relatório de Auditoria e deste Voto. 

X–Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Exmo. Ministro do Trabalho e 
Previdência Social, dando-lhe ciência do inteiro teor do Relatório de 
Auditoria e deste Voto. 

XI–Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Exmo. Procurador-Geral da 
República, dando-lhe ciência do inteiro teor do Relatório de Auditoria 
e deste Voto, em virtude da participação da Caixa Econômica Federal 
e do Banco do Brasil nas operações objeto desta Auditoria. 

XII - Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Comissão de Valores Mobiliários 
– CVM, dando-lhe ciência do inteiro teor do Relatório de Auditoria e 
deste Voto, notadamente, da participação das empresas 
PlannerTrustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e 
NationalWilmingtonTrust; 

XIII – Pela REMESSA de cópia desta decisão ao GAP com a sugestão 
contida em minha fundamentação para que avalie a possibilidade e 
pertinência da criação no âmbito da Secretaria-Geral de Controle 
Externo, sem aumento de despesa, de um órgão especializado para o 
controle e acompanhamento dos Regimes Próprios de Previdência 
sob a jurisdição desta Corte de Contas. 
 

Devidamente chamados aos autos, os Srs. Sérgio de Oliveira Cabral dos 

Santos Filho, Luiz Fernando de Souza, Gustavo de Oliveira Barbosa e Reges 

Moisés dos Santos, apresentaram, de forma intempestiva, as razões de defesa 

autuadas sob os Documentos TCE-RJ nº 6.660-5/17, 5.045-2/17, 7.119-3/17, 

7.194-3/17, 8.554-4/17 e 16.984-1/17, respectivamente. 

Em sua análise técnica, o Corpo Instrutivo assim se pronuncia por meio da 

instrução constante da peça eletrônica “03/10/2017 - Informação da CGE”: 

1. APLICAÇÃO DE MULTA, em valor a ser definido pelo plenário 
mediante Acórdão, ao Sr. Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, ex-
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governador do Estado, com fulcro no inciso III do art. 63 da Lei 
Complementar Estadual nº 63/92, e que seja desde logo 
AUTORIZADA A COBRANÇA JUDICIAL, no caso de ausência de 
manifestação do responsável, consoante o disposto no inciso II, art. 
32 do Regimento Interno deste Tribunal, observado o procedimento 
recursal. 

2. INABILITAÇÃO do Sr. Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho para 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança na 
administração pública estadual pelo prazo de 5 (cinco) anos, com base 
no Art. 66 da Lei Complementar Estadual n° 63/92. 

3. NOTIFICAÇÃO ao atual Diretor-Presidente do RIOPREVIDÊNCIA, 
Sr. Reges Moisés dos Santos, na forma prevista pela Lei Orgânica 
deste Tribunal em vigor, para que no prazo de 30 (trinta) dias: 

• Apresente razões de defesa pelo descumprimento de decisão 
plenária que determinou que fosse disponibilizado a este Tribunal os 
contratos e demais documentações relativas às antecipações de 
receitas, realizadas pelo Fundo, traduzidos por tradutor juramentado, 
sem prejuízo do seu envio no prazo supra estipulado. 

4. NOTIFICAÇÃO ao então Diretor-Presidente do 
RIOPREVIDÊNCIA, Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa, na forma 
prevista pela Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que no prazo 
de 30 (trinta) dias: 

• Apresente razões de defesa pela inexistência de tradução 
juramentada dos contratos e demais documentações relativas às 
operações de cessão de Royalties e Participações Especiais, 
realizadas pelo Fundo, no momento da sua assinatura em desacordo 
com o Ar. 224 da Lei 10.406, de 10.01.2002. 

• Apresente documentação comprobatória dos critérios técnicos 
legais e isonômicos para justificar as seleções das empresas 
PlannerTrustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e 
NationalWilmingtonTrust. 

5. DETERMINAÇÃO a esta Coordenadoria de Contas de Governo do 
Estado – CGE, para que instaure auditoria governamental com o 
objetivo de apurar os valores das parcelas referentes aos custos 
assumidos por ocasião do 1° waiver aos contratos de cessão de 
Royalties e Participações Especiais, efetivamente pagas até a data da 
ciência da presente decisão pelo atual Diretor-Presidente do 
Rioprevidência e levantar o fluxo de pagamento da referida operação. 

 

O douto Ministério Público Especial manifesta-se favoravelmente às 

medidas preconizadas na instrução, transcrevendo cópia da Representação que 

deu origem ao Processo TCE-RJ nº 105.615-6/17, além de acrescentar pedido de 

conversão do feito em Tomada de Contas Especial Ex Officio, para que o Corpo 

Instrutivo apure o montante total do dano causado aos cofres públicos, de modo a 

permitir o ressarcimento ao erário, por meio do parecer constante da peça 

eletrônica “29/11/2017 - Informação do MPE”: 

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 
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Inicialmente, para uma melhor compreensão da complexa matéria relativa 

às operações de antecipações royalties e participações especiais promovidas no 

âmbito do Rioprevidência, reputo pertinente fazer uma breve contextualização dos 

fatos abordados na Auditoria em epígrafe para, em seguida, apreciar as razões de 

defesa apresentadas pelos notificados em resposta à Decisão Plenária de 

09/02/2017. 

1- Breve Síntese dos Fatos 

A presente Auditoria foi realizada em atendimento à Decisão Plenária 

proferida no Processo TCE-RJ 102.203-6/161 em 19/05/2016, em que foi 

determinado o levantamento pormenorizado dos procedimentos de antecipação de 

receitas de royalties, incluindo a apuração individualizada de todos os custos 

operacionais, administrativos e outros envolvidos, além de um minucioso exame no 

que concerne aos resultados obtidos, sob os aspectos da economicidade, 

eficiência, eficácia e efetividade dessas operações. 

As operações de antecipação de receitas de royalties e participações 

especiais já haviam sido objeto de análise por esta Corte em sede de Levantamento 

realizado no Rioprevidência em 2015 (Processo TCE-RJ nº 109.230-6/15, em 

anexo)2, no qual foram apresentados fatores que impactaram negativamente o ativo 

da autarquia, fazendo com que o Fundo chegasse a um cenário de grave crise 

financeira naquele exercício. 

Os resultados obtidos na Auditoria que integra o referido Processo TCE-RJ 

nº 109.230-6/15 foram abordados no presente Levantamento, que também 

contemplou novos fatos relativos às operações realizadas com a antecipação de 

receitas de royalties e participações especiais de petróleo e gás, com destaque 

para o descumprimento de obrigações contratuais do Rioprevidência com 

investidores, levando a uma renegociação dos ajustes celebrados com efeitos 

nocivos para as finanças estaduais.3 

                                                           
1 Contas do Governo do Estado do Rio de Janeiro de 2015. 
2 Auditoria realizada em atendimento a pedido da Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de 
Fiscalização dos Tributos Estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), por meio do Ofício GP nº 
2376/2015. 
 
3 Também se encontra em trâmite nesta Corte o Processo TCE-RJ nº 103.058-8/17, referente à Auditoria Governamental 
Ordinária realizada no Rioprevidência com o objetivo de verificar se a unidade gestora do RPPS observou critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário local no período abrangido entre os anos de 2014 e 
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Como se sabe, o Rioprevidência é uma autarquia instituída pela Lei Estadual 

n° 3.189/99, que tem como finalidade a gestão de recursos financeiros e de outros 

ativos para o custeio dos pagamentos dos proventos de aposentadoria e reforma, 

das pensões e de outros benefícios previdenciários devidos a servidores estaduais 

e seus dependentes no âmbito do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 

do Estado do Rio de Janeiro (RPPS). 

Desde a criação da entidade em 1999, o RPPS fluminense já se encontrava 

desequilibrado atuarialmente, ou seja, o seu ativo não tinha a capacidade de pagar 

todos os compromissos futuros que seriam devidos. Entre as diversas medidas que 

foram adotadas no plano normativo, ao longo dos anos, para a capitalização do 

Fundo – incorporação de ativos da dívida ativa, de parcelamentos tributários e a 

instituição da contribuição patronal –, o Decreto Estadual nº 37.571/05, autorizado 

pela Lei Estadual nº 4.237/034, determinou a incorporação dos direitos pertinentes 

às receitas de royalties e participações especiais a que o Estado faz jus, por força 

do disposto no art. 20, § 1º, da Constituição da República5, ao patrimônio do 

Rioprevidência, visando a assegurar o seu equilíbrio atuarial. 

Não obstante, os déficits voltaram a crescer a partir do ano de 2007, o que, 

somado a ações governamentais de descapitalização do Fundo, à ausência de 

contrapartida do Tesouro para amortizar o déficit atuarial e ao não repasse de 

receitas pelo Estado, deu azo a antecipações de receitas futuras do RPPS. O 

quadro a seguir, extraído do Processo TCE-RJ nº 109.230-6/15 (em anexo), 

demonstra as ações que impactaram o fluxo de receita do Rioprevidência entre os 

anos de 2005 a 2015: 

Tabela 1 - Medidas que impactaram o fluxo de receita do fundo até 2015 

Dívidas: 2005 a 2015 

Não repasse da totalidade dos créditos de dívida ativa 3.715.933.347 

Antecipação do fluxo dos Certificados Financeiros do Tesouro 5.181.027.255 

Não repasse dos créditos tributários parcelados 1.740.903.825 

Total das dívidas: 10.637.864.427 

                                                           
2016. Além disso, foram oferecidas quatro Representações pelo Ministério Público Especial junto a esta Corte relacionadas 
à temática em análise (Processos TCE-RJ nº 105.615-6/17, 100.745-4/18, 100.794-5/18 e 101.065-9/18). 
 
4 Art. 1º - Fica acrescentado o inciso XII ao art. 13 da Lei nº 3.189, de 22 de fevereiro de 1999, com a seguinte redação:  
“XII – direitos pertinentes às receitas a que o Estado do Rio de Janeiro faz jus por força do disposto no § 1º do art. 20 da 
Constituição Federal”. 
 
5 Art. 20 [...] 
§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração 
direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração 
de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona 
econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 



 

 
 

 

 

    Processo nº 108.168-2/16 
 
    Rubrica                  Fls. 9 
 

  

Descapitalizações: 2005 a 2015 

Transferência de 13% dos royalties do petróleo para pagamento da dívida 3.338.024.370 

Transferência de R$ 450 milhões ao Tesouro em troca de um terreno 450.000.000 

Deduções da receita para pagamento das cessões de royalties de 2014 2.937.981.639 

Descumprimento do contrato de antecipação de royalties e participações 

especiais 

111.027.551 

Securitização da receita do Fundes 18.392.151 

Total das descapitalizações: 6.855.425.711 
 

Com efeito, foi apurado um montante de cerca de R$ 10,6 bilhões de dívidas 

do Tesouro Estadual com o Rioprevidência, além de aproximadamente R$ 6,8 

bilhões relativos a medidas adotadas pelo Governo que ensejaram a 

descapitalização do Fundo em anos consecutivos, contrariando o art. 696 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a regulamentação do então Ministério da Previdência 

Social quanto à amortização do déficit atuarial dos RPPS (Portaria MPS nº 403/08), 

além de diversas Determinações desta Corte de Contas exaradas em sede de 

Prestações de Contas do Governo do Estado.7 

Como consequência da má gestão dos ativos e do crescimento da folha de 

inativos e pensionistas, o Rioprevidência recorreu ao mercado para financiar os 

seus déficits de caixa, promovendo operações de antecipação de recebíveis de 

royalties e participações especiais de petróleo e gás, a fim de evitar que o tesouro 

aportasse recursos ao RPPS no curto prazo. 

Em 2013, foram realizadas duas operações de cessão de créditos, uma com 

a Caixa Econômica Federal e outra com o Banco do Brasil, que permitiram a 

captação de R$ 3,3 bilhões, comprometendo, inicialmente, o fluxo de receitas do 

Fundo em R$ 4,3 bilhões até 2025. Em 2014, nova antecipação de receitas de 

royalties e participações especiais foi efetuada, naquela ocasião, sob a forma de 

securitização de recebíveis no mercado externo (“Operação Delaware”), o que 

proporcionou o ingresso de R$ 5,3 bilhões e o comprometimento inicial das receitas 

do Fundo em R$ 10,5 bilhões até 2027. O custo estimado dessas duas operações 

somadas, à época, era de R$ 14,8 bilhões, ao que ainda seriam acrescentados os 

                                                           
6 Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores 
conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu 
equilíbrio financeiro e atuarial. 
 
7 Processos TCE-RJ nº 103.123-0/09, 105.901-9/10, 105.080-3/11, 103.535-6/12, 105.033-4/13, 105.879-8/14 e 101.885-
1/15, referentes às Contas de Governo do Estado dos exercícios de 2008 a 2014. 
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encargos decorrentes de penalidades impostas ao Rioprevidência em razão do 

inadimplemento de contratos mantidos com os investidores.8 

A operação realizada no mercado externo consistiu em um inédito modelo 

adotado pela autarquia para a captação de recursos a partir da securitização de 

recebíveis de royalties e participações especiais. Entende-se por securitização a 

operação na qual uma pessoa física ou jurídica (originadora) cede direitos 

creditórios futuros a outra pessoa jurídica (securitizadora), que, por sua vez, emite 

títulos lastreados nesses créditos recebíveis para venda no mercado (investidor). 

Pela securitização, permite-se que a originadora antecipe o recebimento de valores 

transferindo o risco da carteira de recebíveis aos investidores mediante um custo 

financeiro, o qual, em geral, é menor que aqueles cobrados por instituições 

financeiras que concedem empréstimos. Assim, em tese, a securitização de 

recebíveis, desde que prudentemente realizada, pode-se demonstrar um 

mecanismo vantajoso de captação de recursos no mercado. 

A securitizadora, necessariamente pessoa jurídica constituída sob a forma 

de sociedade anônima, é uma sociedade de propósito específico (SPE), porque 

seu objeto social se detém, unicamente, à compra de recebíveis e à emissão de 

títulos e valores mobiliários. Depois da venda desses títulos no mercado de capitais, 

a securitizadora utiliza o valor obtido para pagar os recebíveis adquiridos ao 

originador e passa a garantir o pagamento da remuneração aos investidores. Dessa 

forma, a SPE funciona como um instrumento de transformação e segregação dos 

ativos para colocá-los no mercado de capitais, assegurando que as relações da 

originadora não afetem os recebíveis transferidos e que os investidores não tentem 

satisfazer o seu crédito sobre os demais ativos da originadora. 

Nesse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila as lições de Luis Felipe 

Vidal Arellano, que preleciona, verbo ad verbum: 

As operações de securitização se inserem no contexto da chamada 
“desintermediação financeira”, que consiste no recurso direto aos 
poupadores, por parte dos agentes que buscam captar recursos, sem 
a necessidade de intermediação por uma instituição financeira. Tal 
relacionamento ocorre no âmbito do mercado de capitais e apresenta 
diversas vantagens em relação aos financiamentos bancários. [...] 

                                                           
8 Os valores relativos à efetiva descapitalização do Fundo em razão das operações de antecipação de royalties e 
participações especiais sofreram alterações à medida que novas emissões de títulos e novas negociações eram realizadas, 
sendo que, entre 2019 e 2028, ainda haverá um dispêndio financeiro da ordem de R$ 18 bilhões, conforme cálculos efetuados 
pela atual gestão do Rioprevidência (Documento TCE-RJ nº 13.163-2/19). 
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A operação de securitização consiste, de maneira simplificada, no 
encadeamento da cessão de direitos creditórios a um veículo de 
investimentos específico – usualmente uma sociedade anônima de 
propósito específico (SPE) ou um fundo de investimentos em direitos 
creditórios (FIDC) – com a emissão, por esse veículo, de valores 
mobiliários. Por meio desse negócio jurídico, a SPE passa a ser titular 
dos direitos creditórios, expondo os investidores ao risco do fluxo dos 
recebíveis adquiridos. Ao mesmo tempo, a sociedade originadora-
cedente dos recebíveis obtém recursos de forma antecipada, 
entregues pela SPE ou FIDC como forma de contrapartida da cessão 
onerosa.9 

 

Para a securitização de recebíveis realizada pelo Rioprevidência no âmbito 

internacional, foi necessária a renegociação da operação anteriormente efetuada 

com os bancos nacionais, a fim de permitir que os investidores externos estivessem 

na mesma posição de preferência no recebimento dos pagamentos. Outrossim, 

foram criadas duas sociedades de propósito específico: a Rio Oil Finance Trust 

(ROFT), com sede em Delaware, nos Estados Unidos, e a Rio Petróleo SPE S/A 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros (Rio Petróleo S/A), com sede 

no Brasil, além da participação de diversos outros parceiros nacionais e 

internacionais na operação. 

A criação da Rio Oil Finance Trust (ROFT), cujo representante legal é a 

National Wilmington Trust, decorreu de uma exigência da legislação norte-

americana para a operação de securitização, de forma que a sociedade de 

propósito específico funcionasse como intermediária entre o Rioprevidência e os 

investidores externos. Dessa forma, a ROFT, sociedade de propósito específico, 

adquiriu todos os direitos sobre as receitas de royalties e participações especiais 

do Rioprevidência para, então, emitir títulos lastreados nesses direitos e negociá-

los no mercado externo. 

Como parte dos direitos já havia sido objeto da antecipação concretizada no 

mercado nacional – o que impediria que a operação externa atingisse o grau 

necessário na classificação de risco para viabilizá-la –, o Rioprevidência criou a Rio 

Petróleo S/A, com a finalidade de comprar os direitos da Caixa Econômica Federal 

e do Banco do Brasil relativos aos contratos com a autarquia e repassá-los à ROFT, 

emitindo debêntures em favor dos bancos nacionais. Com isso, a ROFT passou a 

deter 100% dos direitos ao fluxo de recebíveis de royalties e participações especiais 

                                                           
9 ARELLANO, Luis Felipe Vidal. Securitização de ativos e endividamento no setor público. Revista Fórum de Direito 
Financeiro e Econômico – RFDFE, Belo Horizonte, ano 7, n. 12, set./fev. 2018. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=250861>. Acesso em: 24/04/2019. 
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e, conforme as receitas fossem realizadas, repassaria ao Rioprevidência o 

montante que restasse após remunerar os investidores e os titulares das 

debêntures, além de deduzir os custos da operação. 

É mister ressaltar que a operação efetuada pelo Rioprevidência no âmbito 

internacional (“Operação Delaware”) trouxe uma série de garantias aos 

investidores, com o fito de assegurar que os valores aportados seriam efetivamente 

pagos, sobretudo na hipótese de modificações nas condições de mercado 

(flutuações no preço das commodities) no curso do prazo de adimplemento. 

Nessa esteira, foi estabelecido um índice de cobertura (IC), resultado da 

razão entre o volume de receitas decorrentes da exploração do petróleo (total de 

recursos recebidos em um período de apuração) e o volume de pagamentos das 

obrigações contratuais (total de recursos que devem remunerar os títulos 

securitizados). A variação do IC depende diretamente do quantitativo de recursos 

obtidos com o pagamento de royalties e participações especiais, que, por sua vez, 

guarda relação direta com o preço do barril de petróleo no mercado internacional. 

Portanto, quanto menor fosse o índice, maior seria o risco de inadimplemento das 

obrigações assumidas, o que poderia ensejar as seguintes consequências ao 

Rioprevidência: 

Índice IC Consequências 

>= 2,5 Manutenção das características da operação 

entre 2,5 
e 2 

Impossibilidade de novas emissões de títulos 

entre 2 e 
1,5 

Impossibilidade de novas emissões de títulos e retenção, em conta de 
reserva, de 60% do fluxo de receitas de R&PE excedente ao pagamento 
dos títulos 

abaixo de 
1,5 

Declaração do “default” técnico e amortização antecipada dos títulos, por 
meio do direcionamento de 60% das receitas excedentes de R&PE, com 
aumento da taxa de juros (stepup) 

 

Convém destacar que, posteriormente à emissão dos títulos e à celebração 

dos pactos com os investidores, iniciou-se um processo de queda do preço do barril 

de petróleo no mercado internacional, o que provocou uma grande redução nos 

recursos destinados ao Estado a título de royalties e participações especiais. 

Assim, no terceiro trimestre de 2015, o índice de cobertura (IC) chegou a 1,2, 

caracterizando-se o primeiro default (inadimplemento) da operação. Tal situação 

sujeitou o Rioprevidência a três penalidades previstas contratualmente, quais 

sejam: (i) a impossibilidade de emissão de novos títulos (novas antecipações); (ii) 
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o aumento dos juros de todas as operações em 2% e; (iii) a aceleração do principal, 

com a retenção de 60% das receitas de royalties e participações especiais a que 

faria jus o Rioprevidência após a incidência das deduções de natureza legal e das 

obrigações com os investidores (receita líquida de royalties e participações 

especiais). 

Nesse contexto, com o objetivo de evitar a aplicação dessas penalidades, os 

gestores do Rioprevidência, à época, apresentaram proposta de waiver 

(perdão/remissão pelo descumprimento de cláusulas contratuais), renegociando os 

ajustes firmados com os investidores internacionais. Para tanto, foram 

estabelecidas algumas concessões aos investidores, sendo as duas principais:(i) o 

aumento dos juros das operações em 1%, em acréscimo aos 2% de stepup já 

previstos contratualmente, onerando excessivamente a autarquia, (ii) a elevação 

do índice de cobertura (IC) mínimo de 1,5 para 1,75, tornando o cumprimento dos 

contratos ainda mais difícil para o Rioprevidência. Conforme apontado pela Equipe 

de Auditoria, essa renegociação (despesas com o waiver) provocou um custo 

desnecessário da ordem de R$ 912 milhões aos cofres públicos, considerando que 

as projeções do próprio Rioprevidência já indicavam elevado risco de novas 

quebras contratuais em avaliações seguintes. 

A tendência de queda do preço do barril de petróleo no mercado 

internacional se manteve e, em março de 2016, seis meses após a primeira 

renegociação dos contratos, o índice de cobertura caiu para 0,8, caracterizando-se 

o segundo default. Em nova renegociação, restou acordado entre as partes que a 

penalidade da amortização antecipada dos pagamentos seria mantida, no entanto, 

não haveria a declaração formal do default, pois isso impediria que o Rioprevidência 

acessasse novamente os mercados. Em decorrência desse novo inadimplemento 

contratual, houve mais uma alteração no fluxo de pagamento, tanto no que tange à 

periodicidade quanto no tocante ao montante total devido, o que, exceto quanto à 

maior oneração aos cofres públicos, revelou haver sido inócua a negociação do 

waiver anteriormente acordada. 

Por fim, a Auditoria também identificou a falta de transparência das 

operações realizadas, não havendo informações oficiais nos portais do Governo do 

Estado que permitissem o controle social e o acompanhamento pelo controle 

externo. E, quanto ao cálculo da economicidade, a despeito das limitações 
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registradas no Relatório de Auditoria, foi possível concluir que a captação de 

recursos pela securitização de recebíveis teve um custo mais elevado que o 

tradicional financiamento por meio de operações de crédito, seja pelas taxas mais 

elevadas que foram acordadas, seja pelos excessivos ônus assumidos pelo 

Rioprevidência nas renegociações. 

Em suma, os fatos abordados no presente feito revelam o processo de 

descapitalização empreendido no Rioprevidência e os efeitos deletérios das 

operações de antecipação de receitas de royalties e participações especiais 

de petróleo e gás, que geraram gastos bilionários desnecessários e o 

comprometimento da viabilidade financeira do Estado do Rio de Janeiro nos 

anos subsequentes. 

Diante das graves irregularidades constatadas e da gestão antieconômica 

do Fundo, foi determinada a Notificação dos Srs. Sérgio de Oliveira Cabral Santos 

Filho e Luiz Fernando de Souza, ex-Governadores do Estado do Rio de Janeiro, 

além dos Srs. Gustavo de Oliveira Barbosa e Reges Moisés dos Santos,  

ex-Diretores-Presidentes do Rioprevidência, para que apresentassem razões de 

defesa e prestassem esclarecimentos quanto aos fatos apurados na Auditoria. 

Em resposta, os quatro notificados apresentaram, intempestivamente, as 

suas razões de defesa, as quais serão objeto de análise nas linhas a seguir. 

2) Documento TCE-RJ nº 6.660-5/17 – Sr. Sérgio de Oliveira Cabral Santos 

Filho, ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro (item I da Decisão Plenária 

de 09/02/2017) 

 O Sr. Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho foi notificado para apresentar 

razões de defesa em face das seguintes irregularidades: 

I.1 – Por ter adotado ou mantido as medidas abaixo elencadas, que 
DESCAPITALIZARAM o RIOPREVIDÊNCIA, apesar de ter tido 
Ciência desde 2010, da situação crítica de fluxo de caixa que o Fundo 
enfrentaria, a saber: 

- Não repasse da totalidade dos créditos de dívida ativa acumulando 
uma dívida para o Estado do Rio de Janeiro de R$ 3,7 bilhões com o 
RIOPREVIDÊNCIA. 

- Não recomposição do fluxo dos Certificados Financeiros do Tesouro 
antecipados, ocasionando uma dívida do Estado do Rio de Janeiro de 
R$ 5,1 bilhões com o RIOPREVIDÊNCIA. 
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- Não repasse dos créditos tributários parcelados, acumulando uma 
dívida com o RIOPREVIDÊNCIA de R$ 1,3 bilhão (correspondente a 
R$ 1,7 bilhão se corrigida pelo IGP-DI). 

- Transferência de 13% do ativo de royalties do petróleo para o 
Tesouro, em 2012, através do Decreto n° 43.911/12, provocando uma 
descapitalização de R$ 3,3 bilhões do ativo do RIOPREVIDÊNCIA até 
2015. 

- Transferência de R$ 450 milhões do RIOPREVIDÊNCIA ao Tesouro 
em troca de um terreno localizado no Leblon, em 2013, por meio do 
Decreto 43.783/12. 

I.2 – Por não ter realizado o ajuste fiscal em tempo hábil para evitar o 
colapso social, administrativo e financeiro vivenciado pelo Estado do 
Rio de Janeiro,  apesar de ter ciência do quadro que se apresentava, 
optando, em sentido oposto, pelo crescimento do gasto público, 
agravando ainda mais a situação das finanças estaduais. 
 

 O ex-Governador inicia a sua defesa discorrendo brevemente sobre o 

histórico da sua gestão no Governo do Estado. Cita a integralização dos direitos de 

royalties e participações especiais de petróleo no Rioprevidência como medida 

adotada em seu Governo para financiar o Fundo, apesar da enorme necessidade 

de recursos para que Estado pudesse cumprir as suas funções essenciais de 

prover saúde, segurança, educação, infraestrutura, dentre outras, para a 

população. 

Aduz que a atual crise econômica do Estado e do Rioprevidência não poderia 

ser atribuída à venda de ativos para o seu custeio, mas, sim, seria uma 

consequência da queda do preço do barril de petróleo, da crise econômica 

vivenciada no país, da queda de arrecadação de ICMS e da suposta inércia do 

Governo Federal em promover uma reforma previdenciária. Menciona que a venda 

dos ativos já teria sido realizada em governos anteriores sem nenhum 

questionamento deste Tribunal de Contas e que teria sido necessária para que 

investimentos em áreas essenciais não ficassem paralisados. 

Entende que a responsabilidade pelo não repasse da totalidade dos créditos 

da dívida ativa, acumulando uma dívida do Estado do Rio de Janeiro de R$ 3,7 

bilhões com o Rioprevidência, não deveria ser a ele atribuída, pois tais ações 

estariam a cargo da Secretaria de Estado de Fazenda. Salienta que, como 

Governador do Estado, não teria como controlar tal repasse no dia a dia, em razão 

das inúmeras incumbências afetas ao cargo que ocupava. 
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Não obstante, alega suposta divergência entre a metodologia utilizada pelo 

TCE-RJ e pela Sefaz/Rioprevidência para o cálculo dos valores devidos, tendo em 

vista as disposições do Decreto Estadual nº 44.006/12, que tratou da matéria. 

Esclarece que, em março de 1999, o Decreto nº 25.217/99 teria incorporado ao 

patrimônio do Rioprevidência os recursos oriundos da liquidação dos créditos 

inscritos em dívida ativa até 1997. 

Prossegue afirmando que, em março de 2005, o Decreto nº 37.050/05 teria 

ampliado tal incorporação até a data da publicação desse normativo, assim como 

daqueles que viessem a ser inscritos em dívida ativa a partir daquela data. No 

entanto, assevera que, em dezembro de 2012, por orientação da Sefaz, foi editado 

o Decreto nº 44.006/12, anulando o Decreto nº 37.050/05, de modo que somente 

os créditos inscritos em dívida ativa até 1997 teriam sido incorporados ao 

patrimônio do Rioprevidência. Assim, conclui que não haveria nenhuma 

irregularidade quanto ao não repasse de verbas da dívida ativa à autarquia 

previdenciária. 

Com relação à não recomposição do fluxo dos Certificados Financeiros do 

Tesouro (CFTs) antecipados, ocasionando uma dívida do Estado do Rio de Janeiro 

de R$ 5,1 bilhões com o Rioprevidência, o defendente nega as acusações. Aduz 

que o Estado teria realizado a recomposição com recursos provenientes de 

royalties e participações especiais, conforme a Lei nº 11.651/08 e os contratos 

assinados com o Rioprevidência, discorrendo sobre as amortizações efetuadas 

durante a sua gestão. Diante disso, entende que nada seria devido pelo Estado a 

esse título, razão pela qual não nenhuma penalidade lhe deveria ser aplicada. 

Afirma que o não repasse de valores decorrentes de créditos tributários 

parcelados se deu em razão da prioridade do Governo de atender às necessidades 

de áreas como a segurança e a saúde, já que, à época, o Rioprevidência não 

precisaria de tais recursos, em virtude da boa gestão dos ativos da autarquia 

refletidos pelo Plano de Ajuste de Liquidez realizado entre os anos de 2011 e 2014. 

Alega, ainda, que tais créditos estariam lançados no balanço da autarquia e teriam 

sido pagos a partir de janeiro de 2017. 

Quanto à transferência de 13% do ativo de royalties para o Tesouro por meio 

do Decreto nº 43.911/12, alega que tal questão seria eminentemente técnica e que 
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estaria relacionada à gestão financeira realizada pela Secretaria de Estado de 

Fazenda para o pagamento do serviço da dívida estadual com a União. 

Sustenta que a decisão teria sido tomada em razão da incidência das 

receitas de royalties e participações especiais na base de cálculo da receita real 

líquida do Estado, conforme previsto no contrato de refinanciamento da dívida 

estadual na forma do art. 5º da Lei nº 9.496/97. Assim, considerando que tais 

receitas também serviriam de base para o pagamento da dívida do Estado, conclui 

que não haveria nenhuma irregularidade em repassar ao Rioprevidência a receita 

líquida de royalties e participações especiais, após aquelas deduções. 

O defendente prossegue afirmando que, em razão da utilização de R$ 450 

milhões da Conta B, foi editado o Decreto n° 43.783/12 para permitir o uso de 

recursos de royalties e participações especiais a fim de recompor a referida conta. 

Salienta que, para não prejudicar o Rioprevidência, o Decreto previa, a título de 

garantia, o terreno situado à Avenida Bartolomeu Mitre, onde ficava lotado o 

Batalhão da PMERJ no Leblon. 

Reconhece, todavia, que a Lei Complementar Municipal nº 162/16 tornou 

impossível a alienação desse terreno, uma vez que restringiu o uso da área para 

“abrigar instalações do serviço público e/ou áreas de convivência e lazer para a 

população”. Nessa linha, afirma que, desde então, o Rioprevidência e a Sefaz 

estariam discutindo a melhor forma de fazer a troca dessa garantia, por meio de 

recursos financeiros ou de cessão de outros imóveis. De toda forma, entende que 

tal questão seria eminentemente técnica, estando, portanto, fora da expertise e das 

atribuições do Governador do Estado. 

O ex-Governador também traz dados a respeito do crescimento da economia 

no período de 2007 a 2014, excetuando o ano de 2009, marcado pela crise 

internacional. Destaca o viés intervencionista do papel do Estado na economia a 

partir do ano de 2010 e a intensificação de políticas fiscais e monetárias 

expansionistas no período de 2011 a 2014, com estímulos à oferta de crédito. Alega 

que, após a sua saída do Governo em 2014, teria iniciado um período de 

desaceleração da economia, motivada por questões políticas vivenciadas no país 

e pela queda do preço das commodities no mercado externo. 
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Aduz que o desempenho da economia nacional durante o período do seu 

Governo teria trazido benefícios para a economia fluminense, como o crescimento 

da atividade econômica e o aumento do PIB per capita, conforme gráficos que 

apresenta. Salienta que, em razão da necessidade de manter investimentos em 

áreas prioritárias e da gestão eficiente dos ativos do Rioprevidência, não teriam 

sido necessários aportes do Tesouro ao Fundo até o fim da sua gestão. 

Por fim, supõe que somente alguém com poderes proféticos poderia antever, 

nos anos de 2007 a 2013, a catástrofe que iria ocorrer na economia brasileira a 

partir do segundo semestre de 2014 até os dias atuais, concluindo que não se 

poderia exigir um ajuste fiscal quando não haveria sinais de que tal medida fosse 

necessária no seu Governo. Requer, portanto, o arquivamento do processo. 

Em análise, verifico que não procedem as razões de defesa do ex-

Governador. 

Ab initio, reproduzo os seguintes excertos da manifestação instrutiva10, os 

quais adoto como parte integrante da fundamentação deste Voto, com os 

acréscimos que faço mais adiante para motivar a rejeição das razões de defesa: 

a) Não repasse da totalidade dos créditos de dívida ativa 
acumulando uma dívida para o Estado do Rio de Janeiro de 3,7 
bilhões com o Rioprevidência 

A defesa do Sr. Sérgio Cabral Filho se pautou em 2 (duas) situações 
distintas. Em primeiro lugar, alega que, como Governador do Estado, 
não tinha como controlar o repasse dos créditos para o Rioprevidência 
no dia a dia. No entanto, ainda que tenha sido delegado ao Secretário 
de Estado de Fazenda determinadas responsabilidades, não pode o 
ex-governador se exonerar da obrigação de fiscalizar os atos e 
omissões de seus subordinados, sobretudo em situações com 
potencial de causar grave prejuízo à administração pública, devido aos 
expressivos valores envolvidos, como no caso em questão. Cabe, 
portanto, ao defendente a culpa in vigilando, motivo pelo qual não 
merecer prosperar suas razões de defesa.  

A alegação de que o Decreto n° 44.006/2012 anulou o Decreto n° 
37.050/2005 e que, por esse motivo, seriam devidos ao Rioprevidência 
apenas os créditos de dívida ativa inscritos até 1997, também não 
pode ser acolhida. A Procuradoria Geral deste Tribunal de Contas, em 
parecer exarado nos autos do processo TCE-RJ n° 115.647-7/10, 
entendeu que o Decreto n° 37.050/05 não é anulável, pois não exorbita 
a Lei Estadual n° 4.004/02. Ainda nos autos do referido processo, o 
corpo instrutivo desta Corte, com base no parecer da PGT, entendeu 
pela ausência de motivação válida para a anulação do Decreto n° 
37.050/05, que só deixaria de produzir seus efeitos caso o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, por sua conveniência e oportunidade, o 

                                                           
10 Peça eletrônica “03/10/2017 - Informação da CGE”. 
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revogasse. 

Adicionalmente, cabe salientar que a efetiva incorporação da 
totalidade das receitas como dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro 
ao patrimônio do Rioprevidência vem sendo objeto de determinação 
desde a apreciação das Contas de Governo do exercício de 2006. 

b) Não recomposição do fluxo dos Certificados Financeiros do 
Tesouro antecipados, ocasionando uma dívida do Estado do Rio 
de Janeiro de R$ 5,1 bilhões com o RIOPREVIDÊNCIA. 

Não assiste razão ao defendente quando afirma que a recomposição 
dos fluxos antecipados de CFT’s foi feita com recursos dos royalties e 
participação especial a partir de janeiro de 2007. Ocorre que tais 
recursos de royalties e PE já estavam incorporados ao patrimônio do 
Rioprevidência desde janeiro de 2006, conforme definido no Decreto 
Estadual n° 37.571/2005, antes, portanto da suposta recomposição 
alegada pelo defendente. Logo, as permutas realizadas em 2007 e 
2011 deveriam ser compensadas com outros recursos que não as 
participações governamentais, dado que estes, por natureza, já faziam 
parte do ativo previdenciário.  

c) Não repasse dos créditos tributários parcelados, acumulando 
uma dívida com o RIOPREVIDÊNCIA de R$ 1,3 bilhão 
(correspondente a R$ 1,7 bilhão se corrigida pelo IGP-DI). 

Nesta situação, não há o que se discutir, tendo em vista que o próprio 
defendente assume que esses valores não foram repassados em 
razão da prioridade do governo em atender necessidades de outras 
áreas e tendo em vista ainda a suposta “ausência de necessidade de 
tais recursos no RIOPREVIDÊNCIA”.  

A declaração do defendente corrobora a irregularidade apresentada, 
deixando claro que houve uma opção deliberada da gestão em não 
repassar os recursos devidos ao Rioprevidência e, simultaneamente, 
realizar uma operação financeira de alto risco e grande impacto sobre 
a gestão futura. 

Cabe ressaltar que o Decreto n° 37.047/2005 incorporou ao patrimônio 
do Rioprevidência os recursos advindos dos créditos tributários 
parcelados de titularidade do Estado do Rio de Janeiro, logo, não 
poderia o Sr. Governador do Estado utilizar tais recursos em outras 
finalidades, ainda que relevantes e nobres como saúde e segurança, 
sem o devido respaldo legal. 

d) Transferência de 13% do ativo de royalties do petróleo para o 
Tesouro, em 2012, através do Decreto n° 43.911/12, provocando 
uma descapitalização de R$ 3,3 bilhões do ativo do 
RIOPREVIDÊNCIA até 2015. 

O Decreto n° 43.911/12 desincorporou parte dos direitos sobre os 
royalties e participações especiais da autarquia para pagamento do 
serviço da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União Federal, 
em valor equivalente ao que esses direitos agregam ao cálculo da 
Receita Líquida Real.  

De fato, conforme alegado pelo defendente, não se enxerga, smj, 
nenhuma ilegalidade nessa desincorporação. No entanto, deve-se 
registrar que a intenção do Estado do Rio de Janeiro ao incorporar tais 
receitas ao Rioprevidência era capitalizar o fundo para fazer frente aos 
seus compromissos legais e institucionais, ou seja, pagamento de 
aposentadorias e pensões.  



 

 
 

 

 

    Processo nº 108.168-2/16 
 
    Rubrica                  Fls. 20 
 

Por outro lado, a desincorporação levada a efeito pelo Decreto n° 
43.911/12, justamente no momento em que já se profundava a crise 
de liquidez do Rioprevidência, concorreu com outras causas tratadas 
no âmbito do presente, bem como no Processo TCE-RJ n° 109.230-
6/2015 para o aumento expressivo do déficit financeiro do 
Rioprevidência, motivo pelo qual, não devem ser acolhidas as razões 
de defesa do defendente no que tange a este item. 

e) Transferência de R$ 450 milhões do RIOPREVIDÊNCIA ao 
Tesouro em troca de um terreno localizado no Leblon, em 2013, 
por meio do Decreto n° 43.783/12. 

O Estado do Rio de Janeiro utilizou recursos de royalties e 
participações especiais de titularidade do Rioprevidência para 
recompor R$ 450 milhões sacados da conta B, em favor do Tesouro 
estadual. Em troca, o Decreto n° 43.783/12 deu ao Rioprevidência o 
terreno em questão, cuja previsão inicial de venda era o último 
quadrimestre de 2016.  

No entanto, a Lei Municipal n° 162/2016 restringiu o uso da área para 
abrigar instalações do serviço público e/ou áreas de convivência e 
lazer para a população.  

Em que pese o defendente não poder ser responsabilizado pelo ato, 
que culminou com a desvalorização da área em questão, deve-se 
ressaltar que a troca de recursos de royalties pelo terreno equivaleu à 
troca de um ativo de liquidez imediata por um ativo imobilizado, cuja 
venda estava prevista apenas para 3 anos depois.  

Cabe ainda ressaltar que, nesse mesmo exercício de 2013, o 
Rioprevidência efetuou as primeiras operações de cessão de royalties 
e participações especiais com a Caixa Econômica Federal e o Banco 
do Brasil, nos valores de R$ 2,3 bilhões e 1,0 bilhão respectivamente.  

Resta claro que o Rioprevidência, mesmo no momento em que 
precisou de operação de cessão de R&PE para equilibrar o seu caixa, 
foi obrigado a abrir mão de R$ 450 milhões de recursos por força do 
Decreto Estadual n° 43.783/12, editado pelo defendente em questão. 

Sendo assim, fica evidenciada que a transferência dos recursos do 
Rioprevidência em troca do referido terreno provocou efeitos danosos 
à gestão do Fundo e concorreu com as demais ações, já elencadas 
neste processo, para a grave situação financeira do referido Fundo, 
motivo pelo qual, as razões de defesa do Sr. Sérgio de Oliveira Cabral 
dos Santos Filho não devem ser acolhidas. 

Item I.2 Por não ter realizado o ajuste fiscal em tempo hábil para 
evitar o colapso social, administrativo e financeiro vivenciado 
pelo Estado do Rio de Janeiro, apesar de ter ciência do quadro 
que se apresentava, optando, em sentido oposto, pelo 
crescimento do gasto público, agravando ainda mais a situação 
das finanças estaduais. 

Em relação a este item, conforme já salientado no tópico VII do voto 
de 09/02/2017 no presente processo, a preocupação com a situação 
financeira do Fundo já era objeto de ações de controle adotadas por 
esta Corte desde a análise das Contas de Governo referentes ao 
exercício de 2002. 

Apesar da edição da Lei Estadual n° 4.237, de 05 de dezembro de 
2003, que autorizou a incorporação ao patrimônio do Rioprevidência 
os direitos pertinentes às receitas de royalties e participações 
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especiais, ter melhorado num primeiro momento o fluxo de caixa 
previdenciário, diminuindo assim a necessidade de aporte financeiro 
do Tesouro, deve-se ressaltar que, por ocasião da análise das Contas 
de Governo referentes ao exercício de 2009, de responsabilidade do 
defendente, (Processo TCE-RJ n° 105.901-9/10), o TCE mais uma vez 
demonstrava grande preocupação com a situação dos royalties e 
participações especiais, conforme se depreende do trecho transcrito a 
seguir: 

Outro gravíssimo aspecto em detrimento da Administração do Estado é o 
de que as “participações sobre o produto da exploração do petróleo” a que 
ele faz jus destinam-se ao RIOPREVIDÊNCIA em ordem a prover o 
pagamento dos proventos dos aposentados e pensionistas.  

Com o amesquinhamento de tais “participações” dar-se-á um enorme 
retrocesso no sistema, eis que o Estado terá que recorrer a outras fontes. 

Por ocasião da análise das contas do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, também de responsabilidade do Sr. Sérgio Cabral referentes 
ao exercício de 2012 (Processo TCE-RJ n° 105.033-4/13), foi 
demonstrada, mais uma vez, preocupação com a finitude dos recursos 
de R&PE, conforme a seguir: 

Atualmente, a Lei Federal nº 12.734/12, que redistribui os recursos do 
petróleo entre estados e municípios, encontra-se no Supremo Tribunal 
Federal, onde os governos dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e 
Espirito Santo questionam sua constitucionalidade. 

Independentemente do desfecho do impasse, há de se considerar que os 
recursos advindos dos Royalties são finitos, não devendo, dessa forma, 
ser utilizados de maneira contumaz para financiar despesas correntes. 

Cabe, assim, a Recomendação nº 3 ao Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, para que direcione a aplicação dos recursos dos Royalties para 
políticas públicas que incrementem e diversifiquem a atividade econômica 
de modo a gerar sustentabilidade econômica e aumento da arrecadação. 

Resta claro, portanto, que já àquela altura, o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro tinha ciência do risco de crise que se aproximava, pois 
se o Tribunal de Contas, como órgão de Controle Externo, alertava 
acerca de possível redução das receitas de royalties e Participações 
Especiais, não deve se esperar que o Governo do Estado, através de 
seu Chefe do Executivo, e dispondo de dados, informações e 
ferramentas de planejamento, não pudesse prever uma possível crise 
que já se avizinhava. Não eram necessários poderes proféticos, 
apenas responsabilidade fiscal, prudência nos gastos públicos e 
adoção de ações de modo a mitigar os efeitos negativos que adviriam 
da queda de arrecadação que se conformou anos após. 

Ao contrário, o Governo do Estado, sob a gerência do defendente, 
aumentou os gastos além da capacidade de pagamento do Estado, 
deixando para seu sucessor um quadro de grave crise financeira, 
levando inclusive à decretação de calamidade financeira através da 
Lei Estadual n° 4.483/2016. 

Conclusão: 

Em face do exposto, entende-se que as medidas adotadas pelo 
defendente violaram as normas estabelecidas para salvaguardar a 
higidez financeira da autarquia previdenciária, culminando com sua 
descapitalização e inserindo-a numa situação crítica de fluxo de caixa 
e déficits financeiros, agravando ainda mais os efeitos da crise pela 
qual atravessa o Estado do Rio de Janeiro. 
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De fato, verifico que o robusto conjunto probatório produzido demonstra as 

diversas medidas adotadas durante o Governo do Sr. Sérgio de Oliveira Cabral 

Santos Filho que resultaram na descapitalização do Rioprevidência, levando o 

Fundo a grave crise financeira no exercício de 2015 e que perdura até os dias 

atuais. Transcrevo, a seguir, de forma resumida, as principais ações 

governamentais identificadas no Relatório de Auditoria11, imputadas ao defendente, 

que contribuíram para essa situação: 

1) Não repasse da totalidade dos créditos de dívida ativa – desde 
2005 o Tesouro Estadual vem repassando ao fundo apenas os 
recursos advindos da liquidação dos créditos inscritos em dívida ativa 
até 1997, a despeito de o Decreto 37.050/05 incorporar todos os 
créditos tributários e não tributários inscritos e que vierem a ser 
inscritos em dívida ativa. Devido a esta irregularidade, o ERJ já 
acumula uma dívida de R$ 3,7 bilhões com o Rioprevidência. 

2) Não recomposição do fluxo dos Certificados Financeiros do 
Tesouro – a série original dos CFTs geraria um fluxo contínuo de 
recebimentos para o Rioprevidência até 2014. Em, em 2003, 2007 e 
2011 houve permutas desses títulos federais para antecipar esse 
fluxo, com a ressalva contratual de que o Estado recompusesse o fluxo 
original para o Rioprevidência em cada permuta. Porém, o Estado não 
fez a recomposição adequada das permutas feitas em 2007 e 2011. 
Devido a esta irregularidade, o ERJ já acumula uma dívida de R$ 5,1 
bilhões com o Rioprevidência. 

3) Não repasse dos créditos tributários parcelados – desde 2005 
o Tesouro Estadual não vem repassando a arrecadação dos créditos 
tributários parcelados, embora o Decreto 36.994/05 tenha incorporado 
ao patrimônio do Rioprevidência os créditos tributários de 
parcelamentos de titularidade do Estado existentes até a data daquele 
decreto. Devido a esta irregularidade, o ERJ já acumula uma dívida 
com o Rioprevidência de R$ 1,3 bilhão (correspondente a R$ 1,7 
bilhão se corrigida pelo IGP-DI). 

4) Transferência de 13% do ativo de royalties do petróleo para o 
Tesouro – em 2012 o Decreto n° 43.911/12 determinou que 13% dos 
recursos dos royalties fossem deduzidos do valor a ser repassado ao 
Rioprevidência para fins de pagamento da dívida com a União. 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. 

5) Transferência de R$ 450 milhões ao Tesouro em troca de um 
terreno – em 2013 o Tesouro Estadual sacou R$ 450 milhões da conta 
B estabelecendo que a reposição dos recursos fosse feita com o fluxo 
de participações governamentais do petróleo que foi retirada do 
Rioprevidência por meio do Decreto 43.783/12, em troca da 
incorporação de imóvel localizado no Leblon, cuja previsão atual de 
venda é o último quadrimestre de 2016. Esse foi um fator a mais a 
contribuir no atual problema de liquidez pelo qual o Rioprevidência 

                                                           
11 Peça eletrônica “17/11/2016 - Informação da CGE”. 
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vem passando. Além disso, não se sabe o valor que o Rioprevidência 
poderá recuperar com a venda do terreno até o momento. 
 

Ressalto que a mera alegação de que algumas questões seriam de ordem 

eminentemente técnica e que estariam a cargo da Secretaria de Fazenda não 

podem servir de supedâneo para isentar o defendente de responsabilidade pelas 

ações e omissões que abalaram a higidez financeira do RPPS fluminense, 

efetivadas durante o seu mandato. 

Com efeito, a Constituição Federal em vigor atrelou os atos da Administração 

Pública à observância aos princípios republicanos da legalidade, moralidade, 

impessoalidade, publicidade e eficiência, determinando, ainda, que seus agentes 

públicos respondam pessoalmente quando atuarem de forma contrária às normas 

que compõem ordenamento jurídico. 

O Sr. Sérgio de Oliveira Cabral dos Santos Filho, entre 01/01/2007 e 

03/04/2014, ocupou o mais alto cargo da Administração Pública do Estado do Rio 

de Janeiro, cabendo-lhe, entre os diversos deveres inerentes à sua função, o de 

gerir de forma prudente os recursos públicos estaduais, fazendo escolhas pautadas 

em uma gestão fiscal responsável, com ações planejadas e transparentes, 

prevenindo riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 

públicas. 

A incorporação de ativos no Rioprevidência seria fundamental para 

possibilitar o equilíbrio financeiro do Fundo e, se adequadamente planejada, 

formaria ativo relevante para enfrentar o passivo atuarial em uma perspectiva de 

longo prazo. Contudo, na contramão da busca pelo equilíbrio financeiro e atuarial 

do RPPS, restou demonstrado que o ex-Governador, por atos omissivos e 

comissivos, deixando de aportar receitas legalmente vinculadas ou retirando 

recursos do Rioprevidência, acabou por dar azo à descapitalização do Fundo, 

motivo este determinante para o cenário de grave crise financeira constatado 

na Auditoria. 

Como visto, com o objetivo de capitalizar o Rioprevidência, a totalidade dos 

créditos tributários e não tributários, inscritos e que viessem a ser inscritos em 

dívida ativa, foi incorporada ao patrimônio do Fundo por força dos Decretos 

Estaduais nº 25.217/99 e nº 37.050/05. Tais Decretos foram editados, 
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respectivamente, com base nas Leis Estaduais nº 3.189/9912 e nº 4.004/0213, as 

quais, a seu turno, fundamentam-se no art. 24914 da Constituição da República, 

que autoriza o repasse de recursos de qualquer natureza a fundos, com o escopo 

de assegurar o pagamento de proventos de aposentadorias e pensões de 

servidores e seus dependentes. 

O Decreto nº 25.217/9915 incorporou ao patrimônio do Rioprevidência os 

recursos advindos da liquidação dos créditos tributários e não tributários inscritos 

em dívida ativa até 1997. Já o Decreto nº 37.050/0516 incorporou não apenas os 

créditos inscritos até a data da sua publicação, como também aqueles que viessem 

a ser futuramente inscritos em dívida ativa. 

Ocorre que, a despeito da autorização legal, em dezembro de 2012, por meio 

do Decreto nº 44.006/12, o defendente anulou o Decreto nº 37.050/05, tornando 

sem efeito as implicações por ele geradas. Por conseguinte, o Rioprevidência 

passou a contar somente com o produto da arrecadação dos créditos inscritos em 

dívida ativa até o ano de 1997, nos termos do mencionado Decreto Estadual 

nº 25.217/99, não tendo o Estado efetuado repasses de créditos arrecadados após 

aquele exercício. 

Verifico que a alegada divergência entre a metodologia utilizada por este 

Tribunal e pela Sefaz/Rioprevidência para o cálculo dos valores devidos pelo 

Tesouro Estadual ao Fundo é objeto de questionamento nos autos do Processo 

TCE-RJ nº 115.647-7/1017, do qual destaco o seguinte trecho da Decisão Plenária 

                                                           
12 Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao patrimônio e do RIOPREVIDÊNCIA os seguintes ativos: [...] 
VII - créditos, tributários e não tributários, inscritos até 1997 em dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro, de suas autarquias 
e fundações ou recursos advindos da respectiva liquidação; 
 

13 Art. 10 – Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao patrimônio do Fundo Único de Previdência Social do Estado 
do Rio de Janeiro – Rio Previdência, quaisquer créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa do Estado do 
Rio de Janeiro, de suas autarquias e fundações ou recursos advindos da respectiva liquidação. 
 
14 Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas 
aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por 
bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
15 Art. 22 - Nos termos dispostos no art. 13 da Lei nº 3.189, de 22 de fevereiro de 1999,são incorporados ao 
RIOPREVIDÊNCIA os seguintes ativos: [...] 
VII - os recursos advindos da liquidação dos créditos tributários e não tributários, inscritos até 1997 em dívida ativa do Estado 
do Rio de Janeiro, de suas autarquias e fundações; 
 

16 Art. 1º Ficam incorporados ao patrimônio do Fundo único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – 
RIOPREVIDÊNCIA os créditos tributários e não tributários , inscritos até a data de publicação deste Decreto, assim como 
aqueles que vierem a ser, em dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro, de suas autarquias e fundações ou recursos advindos 
da respectiva liquidação. 
 

17 Auditoria Governamental Ordinária realizada na Secretaria de Estado de Fazenda e na Procuradoria-Geral do Estado no 
período de 02/08/2010 a 04/09/2010, com o objetivo verificar o desempenho da gestão da dívida ativa estadual, com enfoque 
nos procedimentos adotados pelos órgãos relacionados, bem como de monitorar as medidas implementadas em atendimento 
às determinações e recomendações veiculadas no relatório de inspeção especial originada da Comissão Parlamentar de 
Inquérito instituída pela Resolução ALERJ nº 01/2007. 
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de 03/04/2019, sob a relatoria do Conselheiro-Substituto Marcelo Verdini Maia, 

verbis: 

O fato de a Lei Estadual 4.004/02 haver mencionado os créditos 
“inscritos” em dívida ativa deu origem a questionamentos nesses 
autos, notadamente se a redação contemplaria tão somente os 
créditos inscritos até a data de publicação da lei ou se poderia 
abranger créditos que futuramente fossem inscritos em dívida ativa. 
Outra questão levantada diz respeito à possibilidade de previsão – 
legal ou infralegal – de repasses de receitas constitucional ou 
legalmente vinculadas a outras finalidades ao RIOPREVIDÊNCIA. 

A Procuradoria Geral do Estado, no Parecer 83 – 2010/PE (fls. 
10.779/10.792), defende a ilegalidade do Decreto Estadual 37.050/05 
ao argumento de que exacerbou a autorização legislativa e que não 
devem ser todos os recursos inscritos em dívida ativa repassados ao 
RIOPREVIDÊNCIA, mas apenas aqueles abarcados pelo Decreto 
Estadual 25.217/99 (referente a créditos inscritos até 1997). Sustenta, 
ainda, a impossibilidade de repasse ao RIOPREVIDÊNCIA de recurso 
que tenha outra destinação constitucional ou legal ou que esteja 
vinculado a outra destinação decorrente de lei específica. Argumenta 
a impossibilidade de vinculação de receita de impostos a órgão, fundo 
ou despesa. 

De outro modo, a Procuradoria Geral deste TCE-RJ (PGT), em 
parecer de fls. 10.817/10.827, entende que o art. 1º do Decreto 
37.050/05 guarda conformidade com o art. 10 da Lei Estadual 
4.004/02, mas ainda que se interpretasse a norma no sentido de que 
não podem ser repassados os créditos inscritos após a publicação da 
lei, isso não lhe retiraria validade para os créditos pretéritos. 
Outrossim, sustenta que a vedação da vinculação de impostos a 
órgão, fundo ou despesa não se aplica a recursos destinados por lei 
ao pagamento de aposentadorias e pensões concedidas a servidores 
públicos e seus dependentes por força de previsão específica do art. 
249 da CRFB, incluído pela EC 20/98. 

Posteriormente à manifestação da PGT e com base no parecer da 
PGE, foi editado o Decreto Estadual nº 44.006, de 27.12.2012, que 
anulou o Decreto Estadual 37.050/05. 
 

Independentemente de qualquer discussão acerca da ilegalidade do Decreto 

Estadual nº 44.006/12 – o que, repiso, é objeto do Processo TCE-RJ nº 115.647-

7/10 –, certo é que a ação empreendida gerou uma descapitalização do Fundo de 

cerca de 3,7 bilhões de reais, sem que medidas compensatórias suficientes fossem 

adotadas pelo ex-Governador visando a assegurar o equilíbrio das contas da 

autarquia, sendo esta, entre outras ações que descapitalizaram o Rioprevidência, 

o objeto de apuração e responsabilização nestes autos. Logo, não procede a 

defesa nesse ponto. 

Com relação à não recomposição do fluxo dos Certificados Financeiros do 

Tesouro (CFTs) antecipados, ocasionando uma dívida do Estado do Rio de Janeiro 
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de R$ 5,1 bilhões com o Rioprevidência, o ex-Governador limita-se a negar os fatos 

evidenciados, sem, contudo, trazer elementos que infirmem as conclusões 

asseveradas no Relatório de Auditoria. Assim, reporto-me à análise efetuada na 

instrução para rejeitar as razões de defesa quanto a esse aspecto. 

Outrossim, também reputo suficientes os fundamentos expendidos pelo 

Corpo Instrutivo para a manutenção da irregularidade atinente ao não repasse de 

créditos tributários parcelados, acumulando uma dívida de R$ 1,3 bilhão com o 

Rioprevidência, tendo em vista que o próprio defendente admite a ocorrência 

dessa situação, buscando justificá-la ao argumento, desprovido de elementos de 

prova, de que os recursos teriam sido alocados em outras áreas supostamente 

prioritárias. Cumpre ressaltar que tal conduta omissiva viola frontalmente o disposto 

no Decreto nº 36.994/0518, alterado pelo Decreto nº 37.047/05, que, com fulcro no 

art. 13, inciso XI19, da Lei Estadual nº 3.189/99, incorporou ao patrimônio do 

Rioprevidência os recursos advindos de créditos tributários parcelados de 

titularidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Além de não repassar os recursos devidos ao Fundo, restou comprovado 

que o ex-Governador foi responsável por diversas medidas que descapitalizaram 

ainda mais a autarquia, como a edição do Decreto n° 43.911/12 – que vinculou 13% 

dos royalties e participações especiais ao pagamento do serviço da dívida do 

Estado com a União, provocando uma redução nas receitas do Rioprevidência de 

aproximadamente R$ 3,3 bilhões entre 2012 e 2015 – e do Decreto n° 43.782/12 – 

que trocou um fluxo de receitas de R$ 450 milhões do Fundo, de liquidez imediata, 

por um terreno no Leblon (ativo imobilizado). 

Malgrado não se questione nestes autos a legalidade dos citados Decretos, 

não pairam dúvidas de que a desincorporação desses ativos sem a adoção de 

medidas de compensação suficientes contribuiu, junto às demais ações 

governamentais, para o aumento expressivo do déficit financeiro do Rioprevidência, 

não tendo o defendente logrado justificar a idoneidade e a adequação dessas 

medidas para a consecução de fins de interesse público. Desse modo, reputo 

                                                           
18 Art. 1º Ficam incorporados ao patrimônio do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - 
RIOPREVIDÊNCIA os créditos tributários parcelados de titularidade do Estado do Rio de Janeiro existentes até a data deste 
Decreto e aqueles que venham a ser concedidos em sede administrativa. 
 
19 Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao patrimônio e do RIOPREVIDÊNCIA os seguintes ativos: [...] 
XI - recebíveis, direitos de crédito, direitos a título, participações em fundos de que seja titular o Estado do Rio de Janeiro. 
* Inciso acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 3695/2001 
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acertadas as conclusões do Corpo Técnico, no sentido de manter ambas as 

situações para fins de responsabilização do defendente, mormente considerando 

que, desde 2010, o ex-Governador já tinha ciência20 da situação crítica de fluxo de 

caixa que o Fundo enfrentaria nos anos seguintes para fazer frente aos seus 

compromissos institucionais. 

Nesse passo, constato estar exaustivamente comprovado que, em razão de 

omissões no repasse de recursos devidos ao Rioprevidência e por meio da prática 

de atos oficiais de gestão maléficos ao Fundo e ao Tesouro Estadual – em geral, 

desprovidos de prévia análise técnica, de ordem econômica e financeira, apta a 

demonstrar eventuais benefícios das escolhas adotadas –, o  

ex-Governador foi responsável por descapitalizar a autarquia, agravando o 

cenário de déficit financeiro e atuarial do RPPS. 

Dada a amplitude e a relevância das ações e omissões perpetradas, 

decorrentes das escolhas políticas feitas em seu Governo, resta clara, no mínimo, 

a grave omissão do Sr. Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho no desempenho das 

suas atribuições de supervisão hierárquica, o que, por si só, é suficiente para 

ensejar a responsabilização do defendente perante este órgão de controle externo. 

No entanto, mais que uma grave falha no dever de controle dos atos dos 

seus subordinados (culpa in vigilando), reputo que a plena ciência das decisões 

desta Corte no tocante ao necessário ajuste das contas públicas estaduais ao 

longo do seu mandato, somada ao fato de que o próprio defendente 

reconhece haver optado, de forma consciente, pelo não repasse e pela 

retirada de verbas do Fundo, na verdade, evidencia a presença do dolo nas 

condutas praticadas pelo ex-Governador, que causaram e continuam 

causando enorme prejuízo aos cofres públicos estaduais. 

Nesse contexto, saliento que, para efeito de responsabilização perante esta 

Corte de Contas, é suficiente a caracterização do dolo genérico, consubstanciado 

na vontade consciente do agente de atuar de forma contrária ao ordenamento 

jurídico ou de deixar de fazer aquilo que a lei determina, sem a necessidade de 

evidenciação de um fim específico (dolo específico), tal como preconiza a 

                                                           
20Cf. Of. RIOPREV/PRE nº 981/2016, constante do arquivo digital “16/11/2016 – Documento Anexado: 033 RESPOSTA AO 
TSID 03 ID 01”. 
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jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça21 com relação aos atos de 

improbidade administrativa – processos que, a meu ver, guardam maior similitude 

com a atividade de controle externo. 

Destarte, diante da comprovação das diversas irregularidades cometidas 

durante o mandato do Sr. Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, impõe-se a 

rejeição, in totum, das suas razões de defesa, com a aplicação ao ex-Governador 

das sanções de multa e de inabilitação para cargo em comissão e função de 

confiança na Administração Pública Estadual, nos termos dos arts. 63, inciso II, 65 

e 66 da Lei Orgânica desta Corte. 

3) Documentos TCE-RJ nº 5.045-2/17 e 7.119-3/17 – Sr. Luiz Fernando de 

Souza, ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro (item II da Decisão 

Plenária de 09/02/2017) 

O Sr. Luiz Fernando de Souza foi notificado para apresentar razões de 

defesa em face das seguintes irregularidades: 

II.1– Pela realização de antecipações de receitas de royalties e 
participações especiais, com cláusulas de proteção do investidor de 
altíssimo risco e com taxas mais elevadas que o financiamento por 
meio de operações de crédito, que geraram um dano desnecessário 
de aproximadamente R$ 1.949 milhões, em termos nominais, até 
2027 decorrente dos juros contratuais de 2%. 

II.2 – Pela oferta de 1% de juro adicional, além dos contratuais de 2%, 
para não sofrer os efeitos de parte das cláusulas de proteção do 
investidor (waiver), sem critério técnico e com aceitação do 
agravamento da cláusula de proteção do investidor, com novo 
descumprimento contratual 6 (seis) meses após a realização do 
acordo, acarretando um dano potencial adicional ao tratado no item 
II.1 acima, de R$ 912 milhões, considerando que as projeções do 
próprio RIOPREVIDÊNCIA indicavam alto risco de novas quebras 
contratuais em avaliações seguintes. 
 

Primeiramente, por meio do Documento TCE-RJ nº 5.045-2/17, o  

ex-Governador apresentou pedido de dilação do prazo para resposta à Notificação 

expedida neste processo. Posteriormente, encaminhou os esclarecimentos 

constantes do Documento TCE-RJ nº 7.119-3/17, prestados pelo então Secretário 

                                                           
21Neste sentido o acórdão proferido no REsp 1536573/RS: “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

para a configuração dos atos de improbidade administrativa que atentam contra princípios da Administração Pública (art. 11 
da Lei nº 8.429/92), é necessária a presença do dolo genérico, não se exigindo dolo específico nem prova de prejuízo ao 
erário ou de enriquecimento ilícito do agente (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1.066.824/PA, Rel. Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/9/2013; REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 
4/5/2011)”. 
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de Estado de Fazenda, Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa, utilizando-os como razões 

de defesa. 

Em sede de defesa, o ex-Governador alega que a operação de antecipação 

de royalties no mercado externo permitiu ampliar o volume de captação de 

recursos, reduzindo os custos efetivos da cessão de créditos feita anteriormente no 

mercado interno, salientando que, à medida que o Rioprevidência realizasse novas 

antecipações no mercado externo, o custo efetivo da operação tenderia a cair. 

A fim de justificar a opção pela antecipação de royalties e participações 

especiais, o defendente reconhece que, desde 2010, o Rioprevidência havia 

previsto que seu fluxo de receitas não seria suficiente para suportar o aumento de 

despesas previdenciárias nos exercícios seguintes e que o Tesouro não teria 

recursos para suprir tal necessidade de caixa. Assim, dentre as soluções aventadas 

em 2011, a proposta de securitização de receitas futuras de royalties e 

participações especiais teria surgido como a modalidade de financiamento do déficit 

mais adequada em função do volume de recursos necessários à duração dessa 

operação. 

Sustenta que a operação realizada pelo Rioprevidência não previa garantia 

aos investidores, pois, se o fluxo de royalties e participações especiais fosse 

insuficiente para o pagamento das obrigações, os investidores ficariam com o 

prejuízo, sem poder cobrar posteriormente da autarquia ou do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Aduz que a operação realizada no exterior fez com que o Rioprevidência 

ficasse exposto às regras e normas usuais do mercado internacional, tais como 

índice e cobertura e stepup de taxas, o que teria permitido a captação em valores 

maiores e com taxas menores do que as praticadas internamente. Salienta que o 

índice de cobertura serviria como um alerta para que a própria entidade pudesse 

acompanhar e identificar as variáveis que poderiam impactar a sustentabilidade 

financeira da operação, servindo de base para tomada de decisões, como a 

negociação do waiver. 

Entende que a análise realizada pela Equipe de Auditoria, ao concluir que a 

captação por meio da securitização de recebíveis apresentou taxas mais elevadas 



 

 
 

 

 

    Processo nº 108.168-2/16 
 
    Rubrica                  Fls. 30 
 

que o financiamento por operações de crédito, não teria levado em consideração 

as diferenças no critério de avaliação e percepção de risco de cada operação. 

Nessa linha, afirma que, das seis captações de recursos de terceiros pelo 

Estado utilizadas para fins de comparação na Auditoria, quatro teriam sido 

realizadas pelo BNDES (com garantia da União), que adota taxas de juros 

(TJLP/SELIC) abaixo das praticadas pelo mercado, o que não se aplicaria ao caso 

do Rioprevidência. No tocante às operações de crédito contratadas com o 

CreditSuisse e o Bank of America, defende que as taxas de antecipações de 

receitas de royalties e participações especiais seriam mais baixas, refutando, 

portanto, as comparações efetuadas no Relatório de Auditoria. 

Com relação ao item II.2, alega que a análise da negociação do primeiro 

waiver não poderia ser considerada apenas pela questão financeira. Salienta que 

a negociação teria considerado diversos fatores, tais como o turbulento momento 

político e econômico do país, o déficit estrutural do Rioprevidência, o cenário do 

mercado de petróleo, as necessidades do Governo Estadual de manter a higidez 

da operação, a proposta dos milestones e os impactos da decisão nas negociações 

de futuros waivers. 

Nessa toada, apresenta dados a respeito da evolução da receita e da 

despesa do Rioprevidência entre 2007 e 2015, bem como da projeção do preço do 

petróleo no mercado internacional para contextualizar o momento em que teriam 

começado as discussões para a negociação do primeiro waiver. 

Assevera que a base legal para a referida negociação estaria na Lei Estadual 

nº 7.074/15 que autorizou o Rioprevidência “a praticar os atos necessários a 

assegurar a higidez econômico-financeira de operação de que trata este artigo 

[alienação de ativos], assegurada a transparência dos atos, mediante publicização 

em meios oficiais e sítio eletrônico, para consulta pública”. Esclarece que, no 

momento da realização do primeiro waiver, a operação já havia entrado em default 

e, automaticamente, seria imposto um stepup de 2% sobre cada uma das séries de 

títulos emitidos, além da retenção e repasse de 60% do saldo remanescente para 

os investidores naquele momento. Afirma que a declaração de default impactaria 

diretamente as negociações afetando o Programa de Ajuste de Liquidez da 

Autarquia, além de impedir o acesso ao mercado internacional em momento 

posterior. 
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Prossegue alegando que o índice de cobertura acordado por ocasião do 

waiver não teria sido atingindo em razão da queda do preço do barril de petróleo. 

Nesse cenário, esclarece que, com o intuito de evitar a declaração de default, a 

Diretoria do Rioprevidência optou por assinar o segundo waiver, mantendo a 

estrutura da operação, com o pagamento trimestral da remuneração dos encargos 

e do principal e a aceleração do pagamento, ou seja, depois de deduzidas as 

despesas obrigatórias definidas por lei e as despesas atinentes à operação, o saldo 

remanescente de 60% seria destinado para o pagamento pro rata dos detentores 

dos títulos emitidos. Ressalta que, nesse segundo waiver, teria sido acordado que 

o índice de cobertura mínimo da operação seria de 1 (um), valor 43% inferior ao do 

primeiro waiver, o qual teria assim permanecido até julho de 2017. 

Outro ponto que destaca é que, na assinatura do segundo waiver, não teria 

havido dispêndio financeiro por parte da autarquia para com os investidores, 

apenas tendo sido efetuado pagamento à BB Securities pela despesa com a 

modificação dos contratos. Salienta que, ao longo de 2016, o Rioprevidência teria 

assinado, sem custos financeiros, outros dois waivers, evitando, assim, a 

declaração de default da operação. 

Com relação à economicidade da quebra contratual, defende que o stepup 

autorizado pelo Rioprevidência deveria ser comparado com operações 

semelhantes realizadas no mercado, concluindo que as condições comerciais 

negociadas (stepup e waiver) estariam abaixo das taxas praticadas pelo mercado 

à época. 

Por fim, afirma ser injusta a acusação de que as projeções do Rioprevidência 

evidenciavam elevado risco, tomando-se como base tão somente um gráfico do 

cenário do índice de cobertura da operação, já que, na época da negociação, 

haveria um acompanhamento por parte da Autarquia quanto à previsão de 

recuperação do Brent conforme as projeções da EIA e OPEP, a elevação da 

produção nacional segundo a ANP, além da expectativa de aprovação dos 

milestones. Defende, portanto, que as negociações seriam acertadas diante do 

cenário atual. 

Em que pesem os argumentos invocados pelo ex-Governador, as suas 

razões de defesa não merecem acolhimento. 
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A esse propósito, trago à colação a análise efetuada pelo Corpo Instrutivo, a 

qual adoto como parte integrante da fundamentação deste Voto, ipsis litteris: 

O jurisdicionado em sua defesa não trouxe elementos suficientes para 
firmar o entendimento deste Tribunal quanto aos benefícios da 
operação. Ao contrário, o que resta evidente é que, ao expor o 
Rioprevidência “às regras e normas usuais do mercado internacional, 
tais como índice de cobertura e “stepup de taxas”, acabou por assumir 
um elevado risco para o Fundo já que, ainda que mantidos os 
pagamentos aos investidores, a hipótese, que acabou se 
configurando, de descumprimento do índice de cobertura, acarretava 
automaticamente o “stepup” das taxas pactuadas no contrato, ou seja, 
aumento de 2% na taxa de juros incidentes sobre a operação. 

Cabe aqui salientar que a Resolução n° 3.922, de 25.11.2010 que trata 
da aplicação dos recursos dos regimes próprios de previdência social 
prevê, em seu Art. 1°, que tais recursos devem ser aplicados com a 
observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, 
liquidez e transparência. Apesar de a referida resolução tratar de 
aplicações financeiras, o que não é o caso em questão, o que se 
verifica como premissa na administração dos recursos 
previdenciários é a baixa exposição a risco. Tal resolução, por 
exemplo, limita em 30% o total de recursos que poderão ser aplicados 
em renda variável. 

[...] 

Em relação à oferta de 1% de juro adicional por ocasião do 1° waiver, 
o defendente não trouxe aos autos nenhum novo elemento capaz de 
justificar a aceitação do waiver nos termos ajustados, apenas ressalta 
que havia uma expectativa de melhora nos preços do Brent, na 
produção de petróleo e alega ainda o “prejuízo” que o default causaria 
ao não mais permitir ao Rioprevidência acessar o mercado externo 
para efetuar novas operações como a em comento. 

No entanto, como já restou evidenciado no âmbito da presente 
auditoria, apesar da expectativa de recuperação no valor do petróleo, 
o próprio Rioprevidência apontava à época, no estudo que 
fundamentou o waiver, que a recuperação do índice de cobertura 
a níveis acima dos pactuados somente se daria no terceiro 
trimestre de 2017. Ainda assim, o defendente propôs as novas 
condições, que previam além do juro adicional de 1%, o aumento do 
índice de cobertura para de 1,5 para 1,75. Considerando que nova 
avaliação do índice de cobertura seria realizada dali a 6 meses, a 
chance de haver um novo default era real, o que acabou se 
confirmando no 1° trimestre de 2016, culminando na aceleração dos 
contratos.(grifei) 

 

Exponho, a seguir, trecho da Nota Técnica que fundamentou o waiver 

(arquivo “16/11/2016 – NT WAIVER 006 2014”), na qual é possível observar que o 

próprio Rioprevidência previa a probabilidade de que o IC acima de 1,5x não era 

sustentável até o terceiro trimestre de 2016, sendo que somente no final de 2017 

havia previsão de IC acima de 2,0x: 
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Por conseguinte, perante as considerações supramencionadas, entendo que 

as razões de defesa do ex-Governador devem ser rejeitadas, com aplicação da 

sanção de multa pela elevação dos juros em 1% (um por cento) e agravamento da 

cláusula de proteção do investidor sem fundamento em critérios técnicos, 

durante a renegociação da operação de antecipação de receitas de royalties e 

participações especiais em 2015, nos termos do art. 63, inciso II, da Lei Orgânica 

desta Corte c/c com o art. 65 da mesma Lei.  

No que se refere à quantificação dos eventuais danos causados na 

operação, alinho-me ao Corpo Técnico, que propõe a realização de auditoria 

governamental específica com este objetivo, destacando o seguinte trecho da 

proposta instrutiva: 

Ressalta-se que o custo adicional de R$ 912 milhões se refere a uma 
estimativa apenas, não sendo possível com os elementos que 
integram o presente processo a quantificação do real montante já 
pago, bem como o ainda pagar a título de juro adicional. Por esse 
motivo, será sugerida auditoria governamental a fim de apurar os 
danos causados ao erário na aceitação das condições do 1° waiver.  

Adicionalmente, considerando a complexidade da estrutura da referida 
operação, mister se faz levantar, também em sede de auditoria, o seu 
fluxo de pagamento com a identificação dos responsáveis sobre cada 
uma das etapas de tal fluxo e os limites de atuação de cada um dos 
agentes listados no contrato de cessão. 

 

4) Documento TCE-RJ nº 7.194-3/17 – Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa,  

ex-Diretor-Presidente do Rioprevidência, (item III da Decisão Plenária de 

09/02/2017)  
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Em relação aos itens III.1, III.2 e III.3 da última Decisão Plenária, alinho-me 

à análise realizada pelo Corpo Técnico, destacando o seguinte trecho da proposta 

instrutiva: 

Conforme já informado anteriormente, respostas apresentadas pelo 
jurisdicionado em questão foram idênticas às apresentadas pelo  
Sr. Luís Fernando de Souza. Sendo assim, a análise empreendida na 
defesa do Sr. Governador do Estado, no que tange aos itens I e II, 
também cabe para o Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa, pois, na 
qualidade de Diretor Presidente do Rioprevidência à época, concorreu 
para a oferta de juro adicional de 1% aos investidores, causando assim 
dano ao Estado do Rio de Janeiro, que deverá ser apurado em sede 
de auditoria a ser sugerida ao final deste relatório.  

Com relação à aceitação do agravamento das cláusulas e índices de 
proteção aos investidores por ocasião do 1° waiver, conforme já 
mencionado na análise da defesa do Sr. Luiz Fernando de Souza, 
apesar da expectativa de recuperação no valor do petróleo, o próprio 
Rioprevidência apontava à época, no estudo que fundamentou o 
waiver, que a recuperação do índice de cobertura a níveis acima dos 
pactuados somente se daria no terceiro trimestre de 2017. Ainda 
assim, o jurisdicionado aceitou as novas condições que previam além 
do juro adicional de 1%, o aumento do índice de cobertura de 1,5 para 
1,75. Considerando que nova avaliação do índice de cobertura seria 
realizada dali a 6 meses, a chance de haver uma nova hipótese de 
default ou novo waiver era real, o que acabou se confirmando no 1° 
trimestre de 2016, culminando na aceleração dos contratos. 

 

Nesse sentido, entendo que a irregularidade imputada ao Sr. Luiz Fernando 

de Sousa também deve ser estendida ao Diretor-Presidente do Rioprevidência à 

época, com Aplicação de Multa pela aceitação da elevação dos juros em 1% (um 

por cento) e agravamento da cláusula de proteção do investidor sem fundamento 

em critérios técnicos, durante a renegociação da operação de antecipação de 

receitas de royalties e participações especiais em 2015, nos termos do art. 63, 

inciso II, da Lei Orgânica desta Corte c/c com o art. 65 da mesma Lei. 

Quanto à necessidade de elaboração de um plano de amortização para o 

déficit atuarial existente (item III.4 da Decisão Plenária de 09/02/2017), a proposta 

instrutiva ressalta que tal exigência foi dispensada no âmbito do Processo  

TCE-RJ n° 101.576-6/17, razão pela qual concordo com o acolhimento das razões 

de defesa relacionadas a este item.  

Em relação ao item III.5 da última Decisão Plenária, concordo com o Corpo 

Técnico no sentido de que o jurisdicionado não apresentou documentação 

comprobatória dos critérios técnicos legais e isonômicos que justificassem a 

seleção das empresas Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores 
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Mobiliários Ltda. e National Wilmington Trust – ambas contratadas para 

representarem as SPE’s Rio Petróleo S/A e Rio Oil Finance Trust (ROFT), 

respectivamente –, razão pela qual concordo com a proposta de Notificação para 

que sejam apresentadas razões de defesa pelo descumprimento do referido item.  

5) Documentos TCE-RJ nº 8.554-4/17 e nº 16.984-1/17 – Sr. Reges Moisés dos 

Santos, Diretor-Presidente do Rioprevidência à época da última Decisão 

Plenária (item IV da Decisão Plenária de 09/02/2017) 

Em relação à resposta do Sr. Reges Moisés dos Santos, alinho-me à análise 

empreendida pelo Corpo Técnico, ressaltando o seguinte trecho da análise: 

O jurisdicionado apresentou respostas satisfatórias aos itens 1, 2, 3, 4 
e 6 de sua notificação. No entanto, no que tange ao item 5, não 
apresentou tradução juramentada para os Contratos e demais 
documentações relativas às antecipações de receitas de royalties, 
assumindo que ainda está sendo providenciada pela autarquia.  

Com isso, conclui-se, por ocasião da assinatura dos contratos e 
demais documentos, não havia a tradução juramentada conforme 
preceitua o Art. 224 da Lei 10.406, de 10.01.2002. 
 

Dessa forma, concordo que resta evidente a ausência de tradução 

juramentada por ocasião da assinatura dos contratos e demais documentos – 

informação confirmada por meio do Documento TCE-RJ  

nº 8.554-4/17 –, motivo pelo qual o jurisdicionado deve ser notificado para 

apresentar razões de defesa pelo descumprimento da exigência legal. 

 Adicionalmente, a ausência da tradução supramencionada deve ser 

justificada pelo Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa, Diretor-Presidente do 

Rioprevidência à época dos fatos, motivo pelo qual concordo, ainda, com a 

Notificação proposta para apresentação de razões de defesa, tendo em vista o 

exigido no art. 224 do Código Civil. 

Ressalto, ainda, que as razões de defesa a serem apresentadas em face 

das Notificações constantes do dispositivo deste Voto deverão ser apreciadas no 

âmbito do Processo TCE-RJ nº 100.745-4/18, apenso ao presente, para permitir 

maior eficiência do trâmite processual da presente Auditoria, mediante a 

equalização das fases processuais, bem como do referido processo. 
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Em relação ao Documento TCE-RJ nº 13.163-2/19, protocolado nesta Corte 

em 27/03/2019, por meio do qual o atual Diretor-Presidente do Rioprevidência, Sr. 

Sergio Aureliano Machado da Silva, encaminha a Nota Técnica 

nº 01/2019/PRE/RIOPREVIDÊNCIA, a fim de dar ciência a esta Corte acerca dos 

termos e condições relacionados às operações de securitização de royalties e 

participações especiais, na forma como foram apresentadas à atual gestão da 

autarquia, passo a tecer breves considerações. 

No referido documento, o gestor apresenta informações sobre as operações 

realizadas pelas gestões anteriores, mencionando montantes pagos e a pagar, bem 

como os impactos financeiros sobre a saúde da autarquia. Ao final do documento, 

apresenta possíveis soluções e as respectivas dificuldades em implementá-las. 

Considerando a relevância das informações constantes no referido 

documento, contemplo, em meu Voto, Determinação para que a Secretaria-Geral 

de Controle Externo (SGE) considere tal documentação tanto na Auditoria 

Governamental a ser realizada, quanto no planejamento de eventuais auditorias 

futuras.  

Por fim, no que se refere ao Processo TCE-RJ nº 100.745-4/18 – apenso ao 

presente e que trata de Representação em face de jurisdicionados mencionados 

neste processo –, observo que as respostas encaminhadas relativas às diligências 

externas constantes da Decisão Plenária de 16/10/2018 ainda não foram 

apreciadas pelo Corpo Técnico, razão pela qual incluo, no dispositivo de meu Voto, 

Determinação para que sejam analisadas tais respostas, no retorno dos autos à 

Secretaria-Geral de Controle Externo. 

Ex positis, verifico que a matéria foi bem analisada pelas instâncias 

instrutivas, razão pela qual – incorporando, a minhas razões de decidir, aquelas 

constantes da instrução lançada à peça eletrônica “03/10/2017 - Informação da 

CGE” – posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com a proposta do Corpo 

Instrutivo e com o parecer do douto Ministério Público Especial, residindo minha 

parcial divergência na Aplicação de Multa conforme itens III e IV deste Voto, bem 

como na Determinação formulada à SGE (item VIII de meu Voto), e 
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VOTO: 

I- Pela APLICAÇÃO DE MULTA ao Sr. Sérgio de Oliveira Cabral Santos 

Filho, ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro, no montante de 

R$ 150.528,40 (cento e cinquenta mil, quinhentos e vinte e oito reais e 

quarenta centavos), equivalente, nesta data, a 44.000 (quarenta e 

quatro mil) vezes o valor da UFIR-RJ, nos termos do art. 63, inciso II, 

da Lei Complementar Estadual nº 63/90, c/c o art. 65 da mesma Lei, a 

ser recolhido, com recursos próprios, ao erário estadual, no prazo de 

30 (trinta) dias, devendo o responsável comprovar o recolhimento junto 

a esta Corte de Contas, ficando, desde já, autorizada a COBRANÇA 

EXECUTIVA, bem como a expedição de ofício à Procuradoria-Geral do 

Estado (PGE) para inscrição em dívida ativa; 

II- Pela INABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO 

OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA na Administração Pública Estadual, por 

parte do Sr. Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho pelo prazo de 5 

(cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado, com base no  

art. 66 da Lei Complementar Estadual n° 63/90;  

III- Pela APLICAÇÃO DE MULTA ao Sr. Luiz Fernando de Souza,  

ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro, no montante de 

R$ 102.633,00 (cento e dois mil, seiscentos e trinta e três reais), 

equivalente, nesta data, a 30.000 (trinta mil) vezes o valor da  

UFIR-RJ, nos termos do art. 63, inciso II, da Lei Complementar 

Estadual nº 63/90, c/c o art. 65 da mesma Lei, a ser recolhido, com 

recursos próprios, ao erário estadual, no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo o responsável comprovar o recolhimento junto a esta Corte de 

Contas, ficando, desde já, autorizada a COBRANÇA EXECUTIVA, 

bem como a expedição de ofício à Procuradoria-Geral do Estado (PGE) 

para inscrição em dívida ativa; 

IV- Pela APLICAÇÃO DE MULTA ao Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa,  

ex-Diretor-Presidente do Rioprevidência, no montante de R$ 85.527,50 

(oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente, nesta data, a 25.000 (vinte e cinco mil) vezes o 
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valor da UFIR-RJ, nos termos do art. 63, inciso II da Lei Complementar 

Estadual nº 63/90, c/c o art. 65 da mesma Lei, a ser recolhido, com 

recursos próprios, ao erário estadual, no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo o responsável comprovar o recolhimento junto a esta Corte de 

Contas, ficando, desde já, autorizada a COBRANÇA EXECUTIVA, 

bem como a expedição de ofício à Procuradoria Geral do Estado (PGE) 

para inscrição em dívida ativa; 

V- Pela NOTIFICAÇÃO ao Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa,  

ex-Diretor-Presidente do Rioprevidência, na forma prevista pela Lei 

Orgânica desta Corte, para que apresente razões de defesa em face 

das irregularidades elencadas a seguir, no prazo de 30 (trinta) dias – 

ressaltando-se que a apreciação das razões de defesa deverá ser 

processada nos autos do Processo TCE-RJ nº 100.745-4/18, 

apenso ao presente: 

1. Inexistência de tradução juramentada dos contratos e demais 

documentações relativas às operações de cessão de Royalties e 

Participações Especiais, realizadas pelo Fundo, no momento da sua 

assinatura, em desacordo com o art. 224 do Código Civil; 

2. Ausência de critérios técnicos legais e isonômicos na seleção das 

empresas Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários Ltda. e National Wilmington Trust, contratadas para 

representarem as SPE’s Rio Petróleo S/A e Rio Oil Finance Trust 

(ROFT); 

VI- Pela NOTIFICAÇÃO ao Sr. Reges Moisés dos Santos,  

ex-Diretor-Presidente do Rioprevidência, na forma prevista pela Lei 

Orgânica desta Corte, para que, no prazo de 30 (trinta) dias,  apresente 

razões de defesa pelo descumprimento do item IV.5 da Decisão 

Plenária de 09/02/2017, a qual determinou o encaminhamento dos 

contratos e demais documentações relativas às antecipações de 

receitas, realizadas pelo Rioprevidência, traduzidos por tradutor 

juramentado, sem prejuízo do seu envio a esta Corte, no mesmo prazo 

– ressaltando-se que a apreciação das razões de defesa deverá ser 

processada nos autos do Processo TCE-RJ nº 100.745-4/18, 
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apenso ao presente; 

VII- Pela INSTAURAÇÃO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

EXTRAORDINÁRIA, com o objetivo de apurar os valores das parcelas 

referentes aos custos assumidos por ocasião do 1° waiver aos 

contratos de cessão de Royalties e Participações Especiais, 

efetivamente pagas, bem como levantar o fluxo de pagamento da 

referida operação, considerando, ainda, as informações constantes do 

Documento TCE-RJ nº 13.163-2/19, encaminhado pelo atual Diretor-

Presidente do Rioprevidência; 

VIII- Por DETERMINAÇÃO À SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE 

EXTERNO, para que, quando do retorno dos autos: 

1. No âmbito do Processo TCE-RJ nº 100.745-4/18, analise as 

respostas e defesas relativas às diligências externas constantes da 

Decisão Plenária de 16/10/2018; 

2. Considere o teor do Documento TCE-RJ nº 13.163-2/19, 

encaminhado pelo atual Diretor-Presidente do Rioprevidência, com a 

finalidade de subsidiar o planejamento de eventuais auditorias 

governamentais futuras, bem como daquela instaurada na forma do 

item VII deste Voto; 

IX- Pela COMUNICAÇÃO ao atual Diretor-Presidente do Rioprevidência, 

com base no art. 6º, § 1º, da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que 

tome ciência desta decisão; 

X- Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao atual Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhe ciência desta 

decisão, para que adote as providências que entender cabíveis no 

âmbito de sua competência; 

XI- Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Presidente da Comissão Parlamentar 

de Inquérito “destinada a investigar a tentativa de Reforma da 

Previdência onerando os servidores públicos estaduais por perdas 

financeiras causadas ilicitamente por governos anteriores”, da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhe ciência 
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desta decisão, para que adote as providências que entender cabíveis 

no âmbito de sua competência; 

XII- Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro, na pessoa do Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça, 

dando-lhe ciência desta decisão, para que adote as providências que 

entender cabíveis no âmbito da sua competência. 

 

 

Plenário, 

GC-7, em 22 / 05 / 2019. 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
Relator 

 


