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RESUMO: O presente artigo tem por intuito analisar a situação fiscal do 

Rioprevidência – Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro. 

Além disso, busca-se também identificar o real motivo que contribui para seu déficit, 

tendo como observância os anos de 2009 a 2016. Primeiramente, a pesquisa discorre 

acerca da grave situação econômica do estado fluminense e como o equilíbrio nas 

contas do Rioprevidência tornou-se tema fundamental. Em seguida, apresenta-se a 

estrutura do RPPS e como dar-se seu financiamento e custeio. Logo após, é realizada 

uma discussão quantitativa das receitas e despesas, onde os principais dados foram 

extraídos do Relatório de Governança disponibilizado no site da própria autarquia, e 

outras informações complementares retiradas dos sites da AgeRio e ANP. Como 

resposta, este trabalho conclui que existe déficit em apenas um dos Fundos adotados 

pelo Rioprevidência, além de demonstrar que tal degradação não se deve a um aumento 

exacerbado nas despesas, mas sim por uma queda nas receitas, ocasionada, sobretudo, 

pela política de antecipação da receita de Royalties, promovida pelas autoridades 

estaduais.  
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ABSTRACT: This article is intended to analyze the fiscal situation of the 

Rioprevidência-Own Social Security Scheme of the State of Rio de Janeiro. In addition, 

also identify the real reason that contributes to your deficit, with compliance with the 

years of 2009 to 2016. First, the research talks about the serious economic situation of 

the State of Rio de Janeiro and how the balance in the accounts of the Rioprevidência 

became a fundamental theme. Then, it presents the structure of RPPS and how to give 

yourself your financing and funding. Soon after, a quantitative discussion of revenue 

and expenditure, where the main data was extracted from the Governance report 

available on the website of the authority itself, and other additional information taken 

from the sites of AgeRio and ANP. In response, this paper concludes that there is only a 

deficit of funds adopted by the Rioprevidência, as well as demonstrate that such 

deterioration is not due to an increase in spending, but exacerbated by a decline in 

revenue, caused mainly by politics of anticipation of the royalty revenue, promoted by 

the State authorities. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Estado do Rio de Janeiro (doravante, ERJ) passa por uma das piores crises 

de sua história. Após o que se convencionou chamar de época dourada, a partir de uma 

série de grandes eventos ocorridos na Capital, dentre estes a realização dos Jogos 

Olímpicos de 2016, a economia do Estado sofre grave recessão. Segundo dados 

divulgados pelo IBGE, o PIB do ERJ caiu 2,79% em 2015 e cerca de 3,6% em 2016, 

levando ao crescimento do número de desocupados de 494 mil em 2014 para cerca de 

1,2 milhão em 2017.  

Os impactos da crise foram sentidos em vários setores, o recuo dos 

investimentos públicos, da interrupção do pagamento de fornecedores, do fechamento 

de escolas e bibliotecas, até o não pagamento dos funcionários públicos. Além disso, a 

crise fluminense também é reflexo da queda nos preços internacionais do petróleo, haja 

vista que sua estrutura econômica é extremamente dependente da cadeia produtiva do 

Petróleo e Gás fazendo com que a economia do ERJ esteja vulnerável as oscilações do 

mercado internacional. 

Em meio a esta grave situação econômica o ERJ assinou uma acordo de 

recuperação fiscal com o governo federal. O Regime de Recuperação Fiscal prevê uma 

série de metas e medidas de contenção do gasto público com objetivo de sanear o 

desequilíbrio fiscal do Estado de forma que ele consiga cumprir com as obrigações de 

pagamento de sua dívida pública. Em meio a este acordo, a questão do desequilíbrio nas 

contas do Rioprevidência tornou-se tema fundamental, posto que uma das suas 

principais receitas – Royalties de Petróleo – foram antecipadas no mercado 

internacional, ocasionando a descapitalização da autarquia. 

Isto posto, o objetivo deste artigo é investigar quais foram os fatores que 

suscitaram o declínio nos haveres do Rioprevidência. Tal investigação é de suma 

importância, visto que demonstra como a má gestão do poder Executivo e Legislativo 

tem impacto em diversas áreas, tal como a Previdência Social. Para tanto, o presente 

trabalho transcorre por três linhas complementares, além desta introdução e a sessão 

destinada às considerações finais: (i) aquela que trata da conformação e estruturação do 

Rioprevidência; (ii) aquela que diz respeito ao financiamento e custeio do RPPS 

fluminense e iii) aquela que demonstra como a antecipação de receita dos Royalties 

culminaram no déficit da autarquia. 

 

1. O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro  

 

O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro é uma 

autarquia vinculada a Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento (daqui por 

diante, SEFAZ), do ERJ. Foi criado em 1999, pela Lei estadual nº 3189, de 22 de 

fevereiro de 1999, passando a coexistir então, com o Instituto de Previdência do Estado 

do Rio de Janeiro (doravante, IPERJ), criado em 1975. Em 2007, ficou estipulada a 

extinção deste, sendo toda sua competência absorvida pelo Rioprevidência (RIO DE 

JANEIRO, 1999; MARQUES, 2015). 



Por conseguinte, o Rioprevidência tem por intuito arrecadar, assegurar e 

administrar recursos financeiros e outros ativos para o custeio dos proventos de 

aposentadoria e pensões, concedidos e a conceder a todos os servidores estatutários do 

ERJ, englobando os poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, além do Ministério 

Público e do Tribunal de Contas do Estado (RIOPREVIDÊNCIA, 2017a). 

Por meio da Lei Estadual nº 6.338/ 2012, com o objetivo de zerar o déficit 

atuarial de longo prazo, instituiu-se que a autarquia passaria por uma segregação de 

massas que englobaria a área gerencial, financeira e contábil. Assim, ficou estabelecido 

que os servidores ingressantes no serviço público estadual a partir de 4 de setembro de 

2013 estariam amparados por um regime diferenciado
3
. Dessa forma, o Rioprevidência 

iniciou a administração de dois fundos distintos: o Fundo Financeiro e o Fundo 

Previdenciário
4
. (RIO DE JANEIRO, 2012). 

As receitas provenientes para o financiamento dos Fundos se dão por meio da 

contribuição dos ativos, da contribuição patronal, bem como de rendimentos de 

aplicações financeiras. Contudo, o Fundo Financeiro dispõe ainda das receitas oriundas 

da venda e aluguéis de terrenos/imóveis pertencentes ao Rioprevidência, do Sistema de 

Compensação Previdenciária entre o Regime Geral da Previdência Social e os Regimes 

Próprios de Previdência Social (COMPREV), do Fundo de Desenvolvimento 

Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro/ Fundo de Recuperação Econômica 

dos Municípios Fluminenses (FUNDES/FREMF), do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) parcelado, como também da exploração de petróleo e 

gás natural no ERJ
5
 – Royalties, Participação Especial (PEA) e Fundo especial de 

Petróleo (FEP) (RIOPREVIDÊNCIA, 2017a). 

 

2. O Financiamento e Custeio do Rioprevidência 

 

Conforme já explicitado o Rioprevidência possui diversas receitas a fim de 

custeá-lo, provenientes tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, como também aquelas 

advindas do Governo Estadual. Deste último pode-se destacar o repasse de duas das 

suas maiores receitas (as de Royalties e do ICMS). Contudo, veremos mais adiante 

como a danosa gestão destas está intricadamente ligadas ao déficit previdenciário 

fluminense. 

No que concerne às despesas, serão aprofundadas aquelas que fazem parte da 

missão da autarquia fluminense: arrecadar, assegurar e administrar recursos financeiros 

e outros ativos para o custeio dos proventos de aposentadoria e pensões, concedidos e a 

conceder a todos os servidores estatutários do ERJ. Nesse sentido, a análise dar-se-á, 

primeiramente quanto ao Fundo Previdenciário e posteriormente em relação ao Fundo 

Financeiro.  

                                                      
3 Vale salientar, que os militares são uma exceção a regra, uma vez que sua participação no Fundo Financeiro 

independe de sua data de sua admissão no serviço público. Tais considerações estão elencadas nos respectivos artigos 

da Lei nº 6.338/ 2012. (RIO DE JANEIRO, 2012). 
4 Conforme mostra no art. 3º da referida Lei “O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos 

efetivos do Estado do Rio de Janeiro – RPPS/RJ será financiado mediante a segregação em um Plano Financeiro e um 

Plano Previdenciário”. 
5  Decreto Estadual n° 42.011/2009. 



2.1 O Fundo Previdenciário: Receitas x Despesas  

 

O Fundo Previdenciário possui apenas três receitas de maior relevância: as 

contribuições dos ativos, a contribuição patronal e os rendimentos das aplicações 

financeiras. Estas passaram a ser computadas a partir de 2014, haja vista o início da 

segregação de massas estabelecido na autarquia. No que tange as despesas, repara-se 

que estas são apenas em função de ordenados aos pensionistas, não havendo assim, 

custeio no que diz respeito a servidores inativos enquadrados em tal Fundo.   

 

a. A Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas 

 

A contribuição dos servidores, independente se estes pertencem ao Plano 

Financeiro ou ao Plano Previdenciário estava estabelecida em 11%
6
 (RIO DE 

JANEIRO, 2017). Tal fonte de receita é destinada ao pagamento dos aposentados e 

pensionistas atuais, haja vista que o plano de previdência social do Brasil está baseado 

no princípio da solidariedade (CASALI, 2006). Ou seja, do cidadão em exercício é 

descontada determinada parcela com vistas a subsidiar o pagamento dos atuais inativos. 

Nestes moldes, seguem também os inativos e pensionistas que recebem acima do teto 

estipulado pelo Regime Geral de Previdência Social. 

 

b. A Contribuição Patronal 

 

A contribuição patronal é a parcela devida pelo Estado do Rio de Janeiro ao 

RPPS fluminense. Tal valor estava estipulado em 22%
7
 independente do Plano que os 

servidores enquadravam-se (RIO DE JANEIRO, 2017). 

 

c. O Rendimento de Aplicação Financeira 

 

Com vista a potencializar suas respectivas receitas, o Rioprevidência adota 

práticas de gestão de investimento. As aplicações financeiras da autarquia fluminense 

são consideradas conservadoras, haja vista que centralizam-se em operações com baixo 

risco de mercado. Cerca de 90% dos investimentos são lastreados em títulos públicos 

federais, os demais em títulos privados com pequeno risco de crédito 

(RIOPREVIDÊNCIA, 2017b).  

A Tabela 1 demonstra o volume de ingressos que entraram no RPPS 

fluminense, designado ao Fundo Previdenciário, tal como o montante destinado ao 

pagamento dos beneficiários, entre 2014 a 2016.   

 

 

 

                                                      
6 Em vista da crise fiscal ao qual o ERJ se encontra, foi aprovado em maio de 2017 da contribuição dos servidores de 

11% para 14%. Contudo, tal valor será descontado apenas nos servidores que estão com seus salários em dia, 

incluindo o 13º salário referente ao ano de 2016. 
7 Ainda em vista das dificuldades financeiras que o ERJ se encontra, foi aprovado também em 2017 o aumento da 

contribuição patronal de 22% para 28%, referente ao Fundo Financeiro, sendo mantido os 22% ao Fundo 

Previdenciário. 



Tabela 1 – Receitas x Despesas Fundo Previdenciário 2014 - 2016 (em R$) 
 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência. 

Ao confrontarmos as entradas com as saídas verifica-se que o excesso de 

receita sobre despesa caracteriza a situação de superávit na ordem de 450 milhões, do 

Fundo Previdenciário. 

 

2.2 O Fundo Financeiro: Receitas x Despesas  

 

O Fundo Financeiro dispõe de mais receitas, além das três descritas no tópico 

acima, a fim de custeá-lo, dentre as quais destacam-se: venda e aluguéis de terrenos e 

imóveis; COMPERV; FUNDES/FREMF; ICMS parcelado e Receitas de Petróleo 

(Royaties; PEA e FEP). A Tabela 2 traz o volume de entradas do Rioprevidência 

pertencentes ao financiamento do Fundo Financeiro, entre os anos de 2009 a 2016. 

 

Tabela 2 – Receitas do Fundo Financeiro 2009 - 2016 (em R$) 
 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência. 

*Aqui estão somadas as receitas de Royalties, PEA e FEP; 

** Não há dados disponíveis, no site do Rioprevidência da receita total dos anos de 2009 e 2010 referentes a ativos 

imobiliários; 

***A entrada da receita advinda do Certificado Financeiro do Tesouro (CFT), venceu em 2012,  por este motivo foi 

computada na rubrica “Outras”. 

 

 

a. A Contribuição dos Servidores e Patronal 

 

Conforme já explanado, tais contribuições dizem respeito à parcela devida 

pelos contribuintes e pelo ERJ ao RPPS fluminense. Denota-se no Gráfico 1 que até 

2013 a linha pertinente aos repasses do Estado estava acima da arrecadação dos 

servidores, a partir de então verifica-se uma alternância destas. Ora, como bem disposto 

na Seção II da Lei Estadual nº 6.338, de 2012, o desconto dos servidores estava 

estipulado em 11% e o aporte patronal em 22%, ou seja, este é o dobro daquele. 

DESPESAS

Contribuição

 Servidor

Contribuição 

Patronal

Aplicação 

Financeira
Outras Pensionistas Receita Despesa Diferença

2014 26.354.743   53.312.192   3.090.358   - 35.529 82.757.293   35.529   82.721.764   

2015 54.820.965   110.014.085 16.722.613 - 234.661 181.557.663 234.661 181.323.002 

2016 41.193.719   81.138.968   66.040.478 2.314.145 544.030 190.687.310 544.030 190.143.280 

Total 122.369.427 244.465.245 85.853.449 2.314.145 814.220 455.002.266 814.220 454.188.046 

RECEITAS RECEITAS x DESPESAS

*Receitas de

 Petróleo

Contribuição 

Servidor

Contribuição 

Patronal
COMPREV FUNDES/FREMF ICMS Parcelado

Aplicação 

Financeira
**Imóveis ***Outras

2009 2.526.516.710       916.128.406           1.376.701.289       49.347.611       57.823.217          57.265.007          99.086.500         - 1.506.049.841       

2010 3.653.822.401       790.405.814           1.598.795.364       68.927.119       86.026.506          49.796.143          63.475.987         - 1.570.762.380       

2011 4.485.673.494       1.123.435.765       1.568.462.042       58.969.308       180.564.340        35.961.488          108.230.731       6.756.825         2.576.142.516       

2012 5.151.515.101       1.225.439.775       2.001.065.774       66.154.314       208.607.281        21.823.318          84.184.688         4.386.599         731.054.109           

2013 4.631.261.559       1.352.873.699       2.103.465.723       72.237.132       235.864.555        197.120.500        57.418.471         2.967.787         3.397.441.400       

2014 3.658.483.070       2.702.324.583       1.423.701.290       77.656.670       244.546.227        316.490.604        100.492.526       3.766.986         5.843.898.623       

2015 1.385.873.525       1.774.803.636       2.713.618.486       79.533.041       155.226.054        393.871.314        76.252.194         5.047.528         6.686.687.227       

2016 33.393.100             1.785.558.498       2.276.826.004       96.620.566       37.468.338          546.238.272        2.923.383            12.751.098       282.055.942           

Total 25.526.538.959     11.670.970.176     15.062.635.972     569.445.761     1.206.126.517     1.618.566.646     592.064.480       35.676.823       22.594.092.039     

RECEITAS



Logo, seguindo este raciocínio a contribuição patronal, necessariamente, tem 

que ser maior do que a contribuição dos servidores, fato este não constatado nos anos 

subsequentes da análise: em 2014 percebe-se que a receita dos servidores é ascendente 

enquanto a patronal está em declínio, discrepância esta vista também em boa parte do 

ano de 2015. Já em 2016, há certa estabilidade quanto à arrecadação dos servidores e 

recuo nos repasses do Estado, sendo perceptível assim a desorganização financeira do 

governo do ERJ.  

 

Gráfico 1 – Evolução das Contribuições do Fundo Financeiro 2009 - 2016 

 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência. 

 

 

b. O Rendimento de Aplicação Financeira 

 

No que tange as receitas resultantes das aplicações financeiras, percebe-se que 

estas, por estarem, em sua maioria, lastreadas em títulos públicos federais, encontram-se 

atreladas à variação da taxa Selic. Nesse compasso, quanto mais elevada for a Selic, 

maior será o retorno dos rendimentos dos títulos sujeitos a esta. 

As oscilações presentes no Gráfico 2, que verifica a variabilidade dos 

rendimentos das aplicações financeiras do Rioprevidência nos anos de 2009 a 2016, 

estão em consonância com a dinâmica da taxa Selic. A queda brusca nos anos de 2015 e 

2016 esta relacionada à forte contração da econômica observada no ERJ. Ela reduziu 

drasticamente o caixa do Rioprevidência, posto que as receitas estaduais são 

elasticamente mais sensíveis à atividade econômica, que por sua vez ficou com menos 

recursos para realizar aplicações financeiras. 

Uma consequência que a má gestão do Governo do ERJ trouxe ao 

Rioprevidência está relacionada aos bloqueios e mandatos de arresto de suas contas. 

Tais circunstâncias são praticadas por meio de ordem judicial, que é ordenando a 

apreensão de tantos bens quantos forem necessários para garantia da execução da dívida 

estadual. Nesse compasso, tais ações suprimiram o caixa do RPPS fluminense, gerando 

perdas, sobretudo, nas receitas advindas das aplicações financeiras. 
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Gráfico 2 – Evolução das Aplicações Financeiras do Fundo Financeiro e da SELIC 

2009 - 2016. 

 

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência. 

 

 

c. As Receitas de Cunho Imobiliário 

 

Perante a extinção IPERJ, seus bens de cunho imobiliário foram incorporados ao 

Rioprevidência, como alternativa de avolumar as receitas do mesmo
8
. Ao final do ano 

de 2016 a carteira imobiliária do Rioprevidência detinha 60 imóveis comerciais, 11 

imóveis residenciais e 199 terrenos, totalizando o quantitativo de 270 bens 

(RIOPREVIDÊNCIA, 2016). 

Nessa continuidade, percebe-se no gráfico 3 um movimento de ascensão destes 

recursos, a partir de 2013, com maior intensidade em 2016. Este fato deve-se, 

sobretudo, ao repasse de algumas propriedades do Governo do ERJ, tal como a Ilha de 

Brocoió, com vistas a amainar as contas negativas que o Rioprevidência começou a 

apresentar. 

 

Gráfico 3 – Evolução da receita proveniente dos ativos imobiliários 2011 - 2016 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência. 

 

 

                                                      
8 Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao patrimônio e do RIOPREVIDÊNCIA os seguintes 

ativos: I - os bens imóveis dominicais de titularidade do Estado do Rio de Janeiro; II - os bens imóveis dominicais de 

titularidade de autarquias e fundações públicas estaduais (RIO DE JANEIRO, 1999). 
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d. O Sistema de Compensação Previdenciária entre o Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) 

- COMPREV 

 

O COMPREV é o sistema de Compensação Previdenciária entre o RGPS e os 

RPPS dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. Tal repasse é realizado em quadros de contagem recíproca de tempo de 

contribuição para efeito de aposentadorias e pensões, conforme instituído pela Lei nº 

9.796 / 1999 (BRASIL, 1999). Em outras palavras, o servidor antes vinculado ao RGPS 

contribuía para o mesmo, porém ao mudar de estatuto, sendo pertencente agora ao um 

RPPS, passa a contribuir neste. Assim, o RGPS paga os anos de contribuição do 

servidor quando este se enquadra em tal regime. 

Isto posto, denota-se no gráfico 4, referente às entradas oriundas do 

COMPREV, uma trajetória ascendente no período de 2009 a 2016.    

 

Gráfico 4 – Evolução da receita do COMPREV 2009 - 2016 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência. 

 

 

e. O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDES/ Fundo de 

Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses – FREMF  

 

O FUNDES foi criado em agosto de 1975, com o intuito de promover 

incentivos de natureza financeira a órgãos e entidades de direito público e privado. Tais 

estímulos fiscais são endereçados a projetos que devem, necessariamente, estar 

relacionados a obras de infraestrutura e de interesse público, bem como programas e 

projetos considerados prioritários para o desenvolvimento econômico e social do ERJ 

(RIO DE JANEIRO, 2016). Tal receita foi incorporada como ativo do Rioprevidência 

no ano de 2006
9
. Cabe ressaltar, que esta receita é complementada também pelo e 

Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses (FREMF)
10

, até o 

limite de R$ 400 milhões (RIO DE JANEIRO, 2016).  

                                                      
9 Decreto nº 40.155/2006. “Incorpora ao patrimônio do Rioprevidência os valores referentes ao fluxo do fundes, 

ingressados a partir de janeiro de 2007” (RIODE JANEIRO, 2006). 
10 O Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses (FREMF) segue a mesma lógica do 
FUNDES, porém é destinado às empresas situadas nos limites no Município do Rio de Janeiro.
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 No tocante às receitas alusivas ao FUNDES/ FREMF constata-se no Gráfico 5 

que até 2014 seu curso era positivo, porém, a partir de então passou a apresentar 

vertiginosa queda. Tal fato tem por consequência o leilão destes créditos realizado em 

2015 pela SEFAZ. 

No âmbito deste entendimento, a tabela 3 evidencia as empresas bem como os 

respectivos valores que estas repassariam ao Rioprevidência. Denota-se que o total da 

carteira está em torno de 2,3 bilhões, sendo o valor arrecadado em seu leilão por volta 

de 1 bilhão. Como a venda destes créditos tinha por intuito a obtenção de novas fontes 

de financiamento do gasto público, uma vez que o ERJ já encontrava-se em momentos 

de desajustes financeiros, tais receitas ficaram retiras ao cofre estadual, em outras 

palavras, não foram transferidas ao RPPS fluminense.   

 

Gráfico 5 – Evolução da receita do FUNDES/FREMF 2009 - 2016 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência. 

  

Nessa ótica, estima-se que o Rioprevidência deixará de receber até 2028 uma 

média de R$ 15,7 milhões mensais, referentes ao FUNDES/ FREMF, totalizando uma 

perda em torno de R$ 2,3 bilhões. Cabe salientar, que tal perda nos anos de 2015 e 

2016, está na ordem de R$ 377 milhões. 

 

Tabela 3 – Carteira do leilão do FUNDES 2015 
 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência. 
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FUNDES/FREMF

Empresa
Créditos 

Recebíveis

%

 da Carteira

Taxa Média de

 Juros

Parcelas a 

Pagar

Data Final de

 Pagamento

Ambev 956.921.667    41% 0,03 148 28/01/2028

Braskem 169.944.857    7% 0,06 56 05/06/2020

Brasil Kirin 502.199.264    22% 0,03 127 05/06/2026

Peugeot 700.912.029    30% 0,01 101 05/03/2024

Total 2.329.977.817 100%

Composição da Carteira do Leilão FUNDES (em R$)



f. O ICMS Parcelado 

 

A partir de 2005 o Rioprevidência passou a agregar em seu patrimônio os 

créditos tributários parcelados de titularidades do ERJ
11

, aspirando prover sua adequada 

capitalização e auxiliando no suporte de seus altos propósitos legais. 

Por este ângulo, subentende-se que esta receita é oriunda de débitos fiscais para 

com o ERJ, que facilita a solvência destes via parcelamento. Tal ativo é atualizado, no 

início de cada exercício, com base em informações acerca do valor efetivamente 

arrecadado pela SEFAZ e não repassado ao Rioprevidência, bem como as parcelas 

vincendas (RIOPREVIDÊNCIA, 2017c). 

Quanto aos ingressos relativos ao ICMS Parcelado, observados no ano de 2009 

a 2016, pode-se dizer que a sua evolução é crescente, conforme disposto no Gráfico 6. 

Versa sobre a questão, que este avanço foi possível à custa das isenções fiscais 

concedidas no período de observância, que por efeito ocasionou o pagamento dos 

atrasados.  Ou seja, quanto maior for esta receita ao Rioprevidência, mais dívidas às 

empresas têm para com o ERJ.  

 

Gráfico 6 – Evolução da receita do ICMS Parcelado (2009-2016) 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência. 

 

 

g. As Receitas do Petróleo 

 

A Lei n° 9.478 de 6 de agosto de 1997 (Lei do Petróleo)
12

 modificou a base de 

cálculo das participações governamentais com a ampliação das alíquotas dos Royalties 

destinada aos estados e municípios e a criação da Participação Especial (PEA) ( 

PACHECO, 2003; PAES, 2010). 

Os Royalties podem ser compreendidos como uma compensação financeira 

devida à União pelos concessionários das atividades de Exploração e Produção (E&P) 

de petróleo e gás natural. Ou seja, uma remuneração à sociedade pela extração desses 

recursos não renováveis. Eles incidem sobre a produção mensal do campo produtor e 

são recolhidos pelas empresas concessionárias através de pagamentos efetuados à 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) (ANP, 2017a). 

                                                      
11 Decreto nº 36.994 / 2005 - “Ficam incorporados ao patrimônio do RIOPREVIDÊNCIA 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” (RIO DE JANEIRO, 2005a). 
12 Regulamentada pelo Decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 1998. 
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Por conseguinte, a PEA também é uma compensação financeira, porém de 

caráter extraordinário, extraída em casos de obtenção de grande volume de produção ou 

vultosa rentabilidade, que variam de acordo com o número de anos de produção e 

localização da área explorada (BARBOSA E BASTOS, 2000)
13

. Desse modo, a PEA 

representa uma forma de compensação diferenciada, proporcional à produção e à 

rentabilidade de cada campo de petróleo, aplicadas sobre a receita líquida apurada 

trimestralmente (ANP, 2017b). 

O Fundo Especial de Petróleo (FEP) é uma parte dos Royalties provenientes da 

produção oriunda do mar. Este fundo é constituído por 10% da arrecadação advinda da 

alíquota básica de 5% e 8% da alíquota referente ao excedente de até 5%
14

. Deste total 

20% são destinados aos estados, por intermédio do Fundo de Participação dos Estados. 

Cabe destacar, que os recursos arrecadados com a PEA não são destinados ao FEP 

(BRASIL, 1988; CNM, 2010). 

As receitas de petróleo foram incluídas como ativo do Rioprevidência em 

200515. Conforme ilustrado na tabela 4, tais receitas são repassadas de forma líquida, ou 

seja, após a transferência do percentual cabível aos Municípios, as parcelas devida a 

União, ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), e os 

descontos referente ao Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento 

Urbano (FECAM), conforme descrito também no orçamento consolidado ERJ (Paes, 

2010).  

 

Tabela 4 – Deduções das Receitas de Petróleo do ERJ e valor correspondente ao 

Rioprevidência 
 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência. 
 

Dando seguimento à observação da trajetória das receitas do Rioprevidência, 

ressalta-se, conforme já explicado, a importância das receitas de petróleo, haja vista que 

esta representa o maior ingresso na autarquia fluminense. Nesses moldes, o Gráfico 7 

elucida que a partir de 2009 tal entrada foi positiva tendo seu declínio a partir de 2012, 

com maior intensidade nos anos subsequentes, sobretudo, em 2015 e 2016. 

 

 

 

 

                                                      
13 “Os conceitos de “grande volume” e de “grade rentabilidade” estão previstos no Decreto n° 2.705/98 e variam de 

acordo com o número de anos de produção, localização da área e o volume de produção” (Barbosa e Bastos, 2000, 

p.25). 
14 Para maiores compreensões acerca de como dar-se as regras de distribuição da exploração de petróleo, gás natural e 

outros hidrocarbonetos fluido, recomenda-se a leitura da Lei Federal  nº 12.734, de 30 de novembro de 2012. 
15 Decreto n.º 37.571/2005 (RIO DE JANEIRO, 2005b). 

 

Classe Municípios PASEP Dívida União FECAM Rioprevidência

<=5% 25% 1% 60% 5% 9%

>=5% - 1% 80% 5% 14%

PEA - 1% 80% 5% 14%



Gráfico 7 – Evolução da receita de Petróleo 2009 - 2016 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência. 

 

Cumpre destacar, que este movimento está atrelado a fatores exógenos, tal como 

a produção nacional e o preço do petróleo tipo Brent no mercado internacional. Nesse 

sentido, a trajetória ascendente pode ser explicada pelo aumento da produção nacional, 

principalmente, pela exploração da camada Pré-Sal, e pela valorização do petróleo no 

mercado internacional. O curso em declínio é explicado pela queda do preço da 

commodity no âmbito externo, fato este que mitigou os efeitos da vultuosa produção 

nacional. 

No que tange as despesas, no Fundo Financeiro já há pagamentos das duas 

classes de segurados. Nesse sentido, a Tabela 5 demonstra o egresso destinado ao 

ordenado dos beneficiários pertencentes a este plano.  

 

Tabela 5 – Despesas do Fundo Financeiro 2009 - 2016 (em R$) 
 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência. 

 

À vista disso, a tabela 6 demonstra o volume de ingressos no Fundo Financeiro 

que entraram no RPPS fluminense, tal como o montante destinado ao pagamento dos 

beneficiários, no lapso temporal de 2009 a 2016. Ademais, ao confrontarmos as 

entradas com as saídas denota-se claramente um déficit em torno de R$ 5,5 bilhões. 

Porém, ao avaliarmos o subtotal 1, observa-se que o período entre 2009 e 2014 obteve 

um saldo positivo em torno de R$ 3,3 bilhões. Nos anos subsequentes, 2015 e 2016, 

percebe-se que as despesas mantiveram-se praticamente estáveis (em torno de R$ 13 

bilhões), enquanto a receita sofreu um forte recuo (saindo de R$ 13 bilhões para R$ 5 

bilhões), ocasionando um déficit na ordem de R$ 8,9 bilhões.  
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Receitas de
Petróelo

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inativos 5.518.513.416 6.175.742.859 6.948.446.677 7.814.621.373 9.007.884.704   10.068.430.390 10.244.865.320 10.803.152.714 

Pensionistas 1.191.810.527 1.378.096.239 1.717.689.315 2.120.968.888 2.453.129.768   2.764.379.146   3.091.849.665   3.114.352.045   

Total 6.710.323.943 7.553.839.098 8.666.135.992 9.935.590.261 11.461.014.472 12.832.809.536 13.336.714.985 13.917.504.758 

DESPESAS FUNDO FINANCEIRO (em R$)



Tabela 6 – Receitas x Despesas Fundo Financeiro 2009 - 2016 (em R$) 
 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência. 

 

O Gráfico 8 traz a evolução das despesas e receitas do Fundo Financeiro, cujo 

declínio dos ingressos é perceptível nos anos de 2015 e 2016. 

 

 
 

Gráfico 8 – Receitas x Despesas Fundo Financeiro 2009-2016 

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência. 

 

Desse modo, é sabido, que em tempos atuais vem sendo muito difundida a ideia 

de que o déficit do Rioprevidência é o resultado de um aumento nas despesas. Não se 

nega o crescimento destas, contudo este fato pode ser considerado normal em um país 

em desenvolvimento tal qual o Brasil, que vem gradualmente melhorando a expectativa 

de vida de sua população.  

Nesse compasso, é de vital importância ressaltar que este resultado negativo no 

caixa do Rioprevidência é advindo, sobretudo, do recuo das receitas de petróleo, cuja 

explicação dar-se pela queda do preço da commodity no âmbito externo. Todavia, cabe 

enfatizar que a brusca queda nos anos 2015 e 2016, além de terem sido prejudicadas por 

esta desvalorização do Brent, foram afetadas também por uma variável endógena: a 

Operação Financeira.  

 

PERÍODO RECEITAS DESPESAS RECEITAS x DESPESAS

2009 6.588.918.581 6.710.323.943 -121.405.362

2010 7.882.011.715 7.553.839.098 328.172.617

2011 10.144.196.509 8.666.135.992 1.478.060.517

2012 9.494.230.958 9.935.590.261 -441.359.304

2013 12.050.650.825 11.461.014.472 589.636.353

2014 14.371.360.579 12.832.809.536 1.538.551.043

Subtotal 1 60.531.369.166 57.159.713.303 3.371.655.863

2015 13.270.913.005 13.336.714.985 -65.801.980

2016 5.073.835.200 13.917.504.758 -8.843.669.558

Subtotal 2 18.344.748.206 27.254.219.743 -8.909.471.537

Total 78.876.117.371 84.413.933.045 -5.537.815.674
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3. O déficit do Rioprevidência e a Operação Financeira 

 

Em meados do ano de 2014 o Rioprevidência, em conjunto com o governo 

estadual, iniciou o processo de estruturação da operação de captação de recursos em 

Dólares no mercado internacional. Esta ficou conhecida como Operação Financeira, e 

deu-se através de securitização das receitas futuras dos Royalties. 

Nessa ótica, criou-se uma empresa Securitizadora no Brasil, a Rio Petróleo 

S/A, e uma emissora no exterior, a Rio Oil Finance Trust. A primeira tem por 

incumbência emitir debêntures, que teriam como lastro os títulos a serem emitidos, já a 

Rio Oil faz a emissão destes títulos no mercado internacional. 

Uma questão a destacar é que tal estrutura não dá garantias a esta operação, 

pois se assim, o Estado do Rio de Janeiro e/ou o Rioprevidência, a fizessem 

caracterizar-se-ia uma operação de crédito, necessitando de uma aprovação prévia no 

Senado Federal e do aval do Tesouro Nacional. Em outras palavras, o fluxo de receitas 

dos Royalties que o Rioprevidência recebe deve ser suficiente para garantir a Operação 

Financeira. 

Feita tais considerações, denota-se que esta operação tem seus títulos 

lastreados nos Royalties destinados ao Rioprevidência e dar-se sem proteção do Tesouro 

Estadual. Este fato levou ao RPPS fluminense a concordar com duras cláusulas de 

proteção ao investidor, dentre as quais, que os ordenados aos investidores estrangeiros 

devem ser efetuados antes do pagamento aos beneficiários do Rioprevidência. 

A crítica que se remete a tal emissão de títulos lastreados nos Royalties, é que 

esta comprometeu a maior receita da autarquia do ERJ, colocando em risco todos seus 

servidores, sem nenhuma anuncia por parte destes.  Outro questionamento está a não 

previsão precisa dos montantes futuros advindos desta commodity, posto que esta é 

extremamente volátil e dependente de variáveis exógenas. 

Desse modo, entende-se que uma vertiginosa queda no preço do barril de 

petróleo no mercado externo implicada em um menor ingresso destas receitas, fato este 

que tende a elevar a dívida para com os investidores estrangeiros. Seguindo esta lógica 

deduz-se que foi exatamente isto que ocorreu a partir de 2014 e nos anos subsequentes, 

conforme aludido na tabela 7, chegando ao ponto de não haver montante residual para o 

Rioprevidência. 

 

Tabela 7 – Ingresso da Receita de Petróleo no Rioprevidência 2009 - 2016 (em R$) 
 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência. 

*O FEP passou a integrar como ativo do Rioprevidência a partir do ano de 2014. 

 

Para efeitos de comparação foi realizada uma projeção de quanto efetivamente 

entraria no Rioprevidência caso não houvesse os descontos com a Operação Financeira. 

Desse modo, verifica-se na tabela 8 os repasses, após as deduções obrigatórias, das 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Royalties 790.405.814    1.165.898.106 1.479.941.004 1.790.718.742 1.853.801.766 1.195.803.767 742.601.029    33.214.281 

PEA 1.736.110.896 2.487.924.295 3.005.732.490 3.360.796.359 2.777.459.793 2.461.453.317 642.363.655    -              

*FEP - - - - - 1.225.986        908.841           178.819      

Total 2.526.516.710 3.653.822.401 4.485.673.494 5.151.515.101 4.631.261.559 3.658.483.070 1.385.873.525 33.393.100 

REPASSA EFETIVO DA RECEITA DE PETRÓLEO AO RIOPREVIDÊNCIA (em R$)



Receitas de Petróleo ao Rioprevidência, desconsiderando os efeitos da referida 

Operação. Nota-se uma queda no valor de tais receitas, sobretudo, os anos de 2015 e 

2016, porém ainda assim seriam repassados ao RPPS fluminense cerca de R$ 2 bilhões 

em cada ano.   

 

Tabela 8 – Projeção de Repasses da Receita de Petróleo ao Rioprevidência 2009 -

2016 (em R$) 
 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência. 

 

A Tabela 9 objetiva confrontar a projeção explicitada com o que foi 

efetivamente repassado ao Rioprevidência, no período de análise. Percebe-se que o 

subtotal 1 já apresenta um valor a menor por volta R$ 1 bilhão, consequência de 

repasses menores feitos ao ERJ cuja contestação está no STF. No subtotal 2, que 

representa os anos de atuação da Operação Financeira, tal queda dar-se em torno e R$ 

4,8 bilhões. Assim, a diferença total do que deveria ser repassado com o que de fato o 

foi está cerca de R$ 5,8 bilhões inferior, no período observado.  

 

Tabela 9 – Comparativo entre a Projeção com os Repasses Efetivos da Receita de 

Petróleo ao Rioprevidência 2009 - 2016 (em R$) 
 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Rioprevidência e da ANP. 

 

Logo, como síntese conclusiva pode-se dizer que o déficit do Rioprevidência 

está relacionado apenas ao Fundo Financeiro. Cumpre destacar que tal deficiência está 

intrinsecamente relacionada com a Operação Financeira, pois de acordo com o 

comparativo apresentado na tabela 9, o total de ingressos das receitas de petróleo, 

desconsiderando a Operação, seria em torno de R$ 5,8 bilhões, valor este superior em 

torno de R$ 3 milhões, ao déficit apresentado na Tabela 6 em torno de 5,5 bilhões. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Receitas de Petróleo 4.841.179.732 5.759.455.802 7.244.867.786 8.352.222.560 8.228.669.330 8.194.068.111 4.647.640.258 4.047.469.199 

Municípios 246.203.378    291.565.187    354.843.667    425.274.060    428.189.594    460.877.258    300.851.928    284.633.924    

Dívida União 3.673.989.954 4.371.954.802 5.509.150.263 6.338.120.632 6.236.922.060 6.182.826.811 3.474.997.925 3.007.966.536 

PASEP 48.411.777      57.594.538      72.448.658      83.522.205      82.286.673      81.940.661      46.476.382      40.474.672      

FECAM 229.624.372    273.247.175    344.321.891    396.132.539    389.807.629    386.426.676    217.187.370    187.997.908    

Rioprevidência 3.148.390.053 3.751.364.409 3.902.534.555 5.420.082.323 5.288.775.319 5.066.230.407 2.650.877.419 2.175.573.159 

PROJEÇÃO DE REPASSE DE ROYALTIES AO RIOPREVIDÊNCIA (em R$)

     Projeção de Repasses          Repasses Efetivos                   Diferença

2009 3.148.390.053                    2.526.516.710                621.873.344-                       

2010 3.751.364.409                    3.653.822.401                97.542.008-                         

2011 3.902.534.555                    4.485.673.494                583.138.939                       

2012 5.420.082.323                    5.151.515.101                268.567.222-                       

2013 5.288.775.319                    4.631.261.559                657.513.760-                       

Subtotal 1 21.511.146.660                  20.448.789.264              1.062.357.396-                    

2014 5.066.230.407                    3.657.257.084                1.408.973.323-                    

2015 2.650.877.419                    1.384.964.684                1.265.912.735-                    

2016 2.175.573.159                    33.214.281                     2.142.358.878-                    

Subtotal 2 9.892.680.984                    5.075.436.049                4.817.244.935-                    

Total 31.403.827.644                  25.524.225.313              5.879.602.330-                    

PROJEÇÃO x REPASSE EFETIVO DA RECEITA DE PETRÓLEO AO RIOPREVIDÊNCIA (em R$)



Ressalta-se também, que por conta dos desequilíbrios fiscais do ERJ, passou-se a retirar 

recursos antes pertencentes ao RPPS fluminense. Nesse sentido, conforme já aludido, o 

leilão do FUNDES dirimiu o caixa do Rioprevidência em torno de R$ 3,7 milhões, 

referente aos anos de 2015 e 2016. 

Assim, pode-se concluir que caso não houvesse o leilão do FUNDES e, em 

especial, a Operação Financeira teriam entrado no Rioprevidência, respectivamente, 

cerca de R$ 3,7 milhões e R$ 5,8 bilhões, que abatidos da diferença entre receitas e 

despesas explicitadas na Tabela 17, resultaria em um superávit em torno de R$ 720 

milhões no período de análise.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao longo do artigo constatou-se que existe um déficit nas contas do 

Rioprevidência, porém somente no que diz respeito ao Fundo Financeiro, sendo o 

Previdenciário superavitário. A par desta consideração não há que se falar em falta de 

recursos, mas sim em má administração fiscal por parte do governo fluminense, no 

período em observância. 

Pela ótica da receita, ao examinar a sustentabilidade financeira do 

Rioprevidência, constatou-se que até 2014 o mesmo detinha equilíbrio em suas contas, 

realidade esta não vista nos anos subsequentes da análise. 

Feitas tais observações, nota-se que os abalos sobre as receitas oriundas de 

petróleo são de fato, ingredientes cruciais que levaram o Fundo Financeiro do 

Rioprevidência a apresentar saldos negativos. A queda destes proventos está atrelada, 

sobretudo, a Operação Financeira, que tem drenado os recursos de direito dos servidores 

do ERJ. 

Esta política de antecipação de haveres, promovida pelo Rioprevidência em 

conjunto com o governo estadual, resultou em sua descapitalização, posto que no 

período anterior ao início da Operação, a autarquia apresentava finanças superavitárias.  

A crítica quando a este adiantamento da receita de petróleo, está justamente no seu 

alto grau de risco. Ora, conforme disposto na resolução de nº. 3.922/10 do Conselho 

Nacional Monetário, os RPPS não podem utilizar seus recursos em nenhum tipo de 

operação que envolva elevados riscos. 

Nessa lógica, não há motivos que expliquem o governo estadual (ex-

governador Sérgio Cabral e o atual governador, Luiz Fernando Pezão), com autorização 

da Assembleia Legislativa do Estado (ALERJ), aprovarem tais transações envolvendo 

as receitas de petróleo que são extremamente sujeitas a volatilidade do mercado externo. 

Nesse sentido, ao contrário do que é propagado, a degradação nas contas do 

Rioprevidência não é em virtude de uma crise de despesa, mas sim na derrocada das 

receitas, uma vez que seus recursos foram corroídos pela inábil gestão do governo do 

ERJ. Assim, punir os servidores público (para tentar amenizar este déficit o governo 

estatual aprovou o aumento da alíquota dos contribuintes) não parece justo, uma vez que 

eles não foram os causadores de tamanha irresponsabilidade para com a gestão do 

Rioprevidência.  
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