Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência
ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 24.03.2015.

Ao vigésimo quarto dia do mês de março de dois mil e quinze reuniu-se o Conselho de
Administração do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro –
Rioprevidência - na sua sede da Secretaria de Planejamento e Gestão, à Avenida Erasmo
Braga, número cento e dezoito, quarto andar, com a presença de quinze membros,
conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quórum, instalou-se a
Reunião, presidida pelo Senhor Camilo Ribeiro Rulière, Vice-Presidente do Conselho, e
secretariada pela Representante dos Segurados do Poder Executivo, Senhora Francisca
Rodrigues Talarico. A pauta desta reunião, encaminhada previamente aos Conselheiros,
foi a seguinte: Deliberações: Item Um. Eleição do Presidente do Conselho,
conforme previsto no Regimento Interno do CONAD. Item Dois. Aprovação de
Avaliação

Atuarial

dos

Fundos

Financeiro

e

Previdenciário.

Item

Três.

Aprovação do Balanço de dois mil e quatorze. Informes: Item Um. Novo Diretor
de Seguridade. Item Dois. Prêmios recebidos pela operação de emissão
internacional e acompanhamento dos índices de cobertura da operação. Item
Três. Fluxo de Caixa. Item Quatro. Medidas realizadas pelo Rioprevidência em
atendimento aos Decretos Estaduais número quarenta e cinco mil cento e nove,
e quarenta e cinco mil cento e onze, de dois mil e quinze. Item Cinco. Projeto de
Lei sobre a alteração nas concessões de pensão. Item Seis. Planejamento
Estratégico Rioprevidência. Item Sete. Evolução dos Benefícios dois mil e
quatorze. Item Oito. COMPREV. Item Nove. Auditoria de Benefícios. O VicePresidente do Conselho de Administração, Senhor Camilo Ribeiro Rulière, iniciou a
reunião agradecendo a presença dos Conselheiros e, após as considerações iniciais,
passou ao Item Um da pauta de Deliberações. Verificada a presença de quórum, o
Diretor-Presidente do Rioprevidência, Senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, propôs a
candidatura da Senhora Claudia Uchôa Cavalcanti, Secretária de Planejamento e Gestão.
A Senhora Claudia Cavalcanti foi eleita por unanimidade para a Presidência deste
Conselho de Administração, e passou a presidir a reunião. Item Dois. O Senhor Gustavo
Barbosa pediu a palavra e apresentou a avaliação atuarial dos Fundos Financeiro e
Previdenciário, conforme previsto na Lei número seis mil trezentos e trinta e oito, de dois
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mil e doze. O Senhor Gustavo Barbosa apresentou as premissas estipuladas pelo
Ministério da Previdência Social para a realização do estudo atuarial. Foram apresentadas
as premissas atuariais para o Fundo Financeiro. Com base nas premissas atuariais
demonstradas, foi apresentado o custo total do Plano Financeiro de acordo com a
avaliação atuarial de dois mil e quatorze. O Senhor Gustavo Barbosa explicou que o
Rioprevidência constitui-se como deficitário desde a sua criação em função de ter sido
definido que o Fundo assumiria todo o passivo previdenciário do Estado sem a total
contrapartida de ativos financeiros e econômicos. O Senhor Gustavo Barbosa apresentou
os principais motivos do déficit atuarial do Plano Financeiro: elevação da folha de ativos,
envelhecimento da massa, base mais consistente, um vírgula dois por cento a mais de
benefícios concedidos, redução do ativo do Plano, e mudança de Tábua IBGE dois mil e
onze para dois mil e doze. O Diretor-Presidente do Rioprevidência passou, então, aos
dados do Fundo Previdenciário, que possui onze mil e sessenta e nove servidores ativos
em sua composição, zero aposentado e zero pensionista na data de realização da
avaliação atuarial. De acordo com o Senhor Gustavo Barbosa, as premissas do Fundo
Previdenciário incluem taxa de juros real conservadora e Tábua de Mortalidade mais
aderente aos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Foi apresentado o custo total do
Plano Previdenciário, de acordo com a avaliação atuarial de dois mil e quatorze. O Senhor
Gustavo Barbosa esclareceu que o Rioprevidência vem alocando os recursos do Fundo
Previdenciário em Fundos de Investimentos com títulos públicos lastreados em índice de
inflação. Essa opção por atuar via Fundo de Investimentos e não por compra direta de
títulos é motivada pelo o volume relativamente ainda pequeno de recursos para se
montar uma estrutura de back office no Rioprevidência para administrar os títulos em
carteira própria. Essa situação se mostra mais favorável quando o volume de recursos é
superior ao que hoje o Fundo Previdenciário possui. A Presidente do Conselho colocou o
assunto em votação, e a Avaliação Atuarial dos Fundos Financeiro e Previdenciário foi
aprovada por este Conselho de Administração. Item Três. O Diretor-Presidente do
Rioprevidência passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças do Fundo,
Senhor Luiz Claudio Fernandes Lourenço Gomes. O Senhor Luiz Claudio Gomes
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apresentou as principais receitas arrecadas em dois mil e quatorze, no valor total de
quatorze bilhões cinquenta e um milhões setenta e oito mil trezentos e trinta e cinco
reais e noventa e sete centavos, e as principais despesas liquidadas do mesmo período,
no valor de treze bilhões novecentos e oitenta e cinco milhões seiscentos e quatro mil
setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos. O Diretor de
Administração e Finanças discriminou todas as receitas do Fundo e seus percentuais
frente ao total de receitas. Com relação à composição das despesas, o Diretor Luiz
Cláudio informou que noventa e quatro vírgula dez por cento são relativas a despesas
previdenciárias, sendo o restante representado por valores pagos a sentenças judiciais e
precatórios, além das despesas administrativas em menor percentual. O Senhor Luiz
Claudio Gomes passou ao Balanço Patrimonial e, com relação ao Fundo Previdenciário, as
principais

receitas

arrecadadas

em

dois

mil

e

quatorze

foram

contribuições

previdenciárias, rendimentos de aplicações financeiras e contribuição patronal civil. O
Senhor Luiz Claudio Gomes esclareceu a composição das receitas: noventa e seis vírgula
vinte e sete por cento são referentes a contribuições previdenciárias e três vírgula
setenta e três por cento equivalem a rendimentos de aplicações financeiras, e informou
que as despesas totalizaram quatrocentos e oitenta e dois mil seiscentos e trinta e três
reais e noventa e nove centavos. O Diretor de Administração e Finanças do
Rioprevidência apresentou em seguida o balanço patrimonial do Fundo Previdenciário. O
Senhor José Roberto Portugal Compasso lembrou que nos anos de dois mil e treze e dois
mil e quatorze foi necessário antecipar as receitas de royalties e de participações
especiais para cobrir as despesas do Rioprevidência, e indagou qual o valor que o Fundo
terá de desembolsar para pagar as operações. O Senhor Gustavo Barbosa explicou que
esse valor corresponde a cerca de oitocentos e cinquenta milhões de reais anualmente,
direcionados aos investidores, durante dez anos. Segundo o Diretor-Presidente do
Rioprevidência, a operação se baseou na captação de receita futura. O Senhor Francisco
Antonio Caldas de Andrade Pinto lembrou que as operações realizadas no exterior
permitiram oferecer sustentabilidade ao Rioprevidência, em vez de drenar recursos do
Tesouro

Estadual,

que

consequentemente

afetariam

outras

áreas

Sede Administrativa: Rua da Quitanda nº. 106 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20091-005

a

receberem

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência
ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 24.03.2015.

investimentos. O Senhor José Roberto Compasso observou que essas ações estão apenas
adiando as despesas do Fundo, e que em dois mil e dezesseis é provável que haja aporte
do Tesouro Estadual. O Senhor Camilo Ribeiro Rulière lembrou que foi acertado
empréstimo pelo Fundo do Tribunal de Justiça do Estado ao Rioprevidência, e esclareceu
que a receita proveniente dos depósitos judiciais está diminuindo anualmente, havendo,
no ano de dois mil e quatorze, curva negativa em cerca de quatro milhões de reais. O
Senhor Camilo Rulière indagou, então, o que poderia ser feito pelo Rioprevidência no
intuito de evitar a oneração do Tesouro Estadual. O Senhor Gustavo Barbosa explicou
que, no ano de dois mil e sete, o Governo avaliou que necessitava de recursos para
reorganizar o Estado. O melhor caminho seria desonerar o Tesouro Estadual e investir
em outras áreas, alocando o repasse de royalties e participações especiais no pagamento
da folha de inativos e pensionistas do Estado. Segundo o Diretor-Presidente do
Rioprevidência, o déficit do Fundo Financeiro é crescente e estrutural até que o impacto
da segregação de massa e da previdência complementar comece a fazer efeito. Apesar
de ter sido realizada a segregação de massas em quatro de setembro de dois mil e treze,
que culminou na criação do Fundo Previdenciário, o processo de transição de servidores
de um fundo ao outro demandará de três a quatro décadas. O Senhor José Roberto
Compasso sugeriu a participação deste Conselho de Administração na elaboração do
Orçamento do Estado. O Senhor Gustavo Barbosa disse que se reunirá com a Presidente
deste Conselho para tentar atender a essa expectativa. O Senhor Mauro da Silva Thomaz
solicitou que fosse apresentada na próxima reunião uma projeção de constituição do
Fundo Previdenciário comparado ao Fundo Financeiro. A Senhora Claudia Cavalcanti
colocou o Item em votação, tendo sido aprovado pelos conselheiros presentes o Balanço
de dois mil e quatorze. O Senhor Gustavo Barbosa passou à pauta de Informes. Item
Um. O Diretor-Presidente do Rioprevidência apresentou o novo Diretor de Seguridade,
Senhor Reges Moisés dos Santos. Item Dois. O Senhor Gustavo Barbosa apresentou o
acompanhamento da operação no mercado de capitais internacional. Fez a exposição dos
índices de cobertura necessários à operação, índices que são influenciados pela produção
de óleo e gás, valor do câmbio e valor do barril de petróleo tipo “brent”. Esses índices
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também sofrem a influência da discussão na Suprema Corte Brasileira da Lei doze mil
setecentos e trinta e quatro que, apesar de não influenciar no fluxo de receitas do
Rioprevidência, é levada em consideração no cálculo. De acordo com o Diretor-Presidente
do Fundo, o que garante o pagamento do título é a colateralidade das receitas do
Rioprevidência em royalties e participações especiais. Com relação ao uso do índice, o
Senhor Gustavo Barbosa explicou que ele é calculado pela variação receita sobre o valor
que é direcionado para os “bonds” emitidos na operação. O Senhor Gustavo Barbosa
apresentou, ainda, os dois prêmios oferecidos pela Latin Finance em função da operação
de emissão internacional: inovação financeira do ano e estrutura financeira do ano. Item
Três. O Diretor-Presidente do Rioprevidência apresentou gráfico com fluxo de caixa
diário do Fundo Financeiro para o Exercício de dois mil e quinze, cuja previsão de saldo
negativo é de sete bilhões e quinhentos mil reais. Segundo o Senhor Gustavo Barbosa,
mesmo havendo a alocação de recursos do Tribunal de Justiça, o Estado deverá
desembolsar cerca de um bilhão e quinhentos mil reais. Item Quatro. O DiretorPresidente do Rioprevidência exibiu as medidas adotadas pela Autarquia em atendimento
aos Decretos Estaduais número quarenta e cinco mil cento e nove e número quarenta e
cinco mil cento e onze, ambos de dois mil e quinze: unificação e extinção de algumas
Gerências e Coordenadorias; não provimento de função de Direção e de Coordenação;
exoneração de servidores extraquadro; redução das gratificações em trinta e cinco por
cento; revisão de todos os contratos para aplicar redução de vinte por cento; fechamento
da Agência Flamengo; redução e posterior fechamento da estrutura situada em Niterói;
redução do envio de contracheque pelo Estado, o qual estará disponível no website do
Rioprevidência a partir de março do corrente ano; e unificação da Escola de Educação
Financeira com o Rioprevidência Cultural. Item Cinco. O Senhor Gustavo Barbosa expôs
o Projeto de Lei Estadual sobre a alteração de regras na concessão de pensões, que não
será retroativa aos benefícios já concedidos. De acordo com o Diretor-Presidente do
Rioprevidência, as propostas de alteração na Lei Estadual número cinco mil duzentos e
sessenta, de dois mil

e oito, seriam: mínimo e vinte e quatro contribuições

previdenciárias para concessão do benefício de pensão por morte; mínimo de vinte e
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quatro meses de casamento ou de união estável para cônjuge ou companheiro para que
haja concessão do benefício de pensão por morte; exclusão como beneficiários dos filhos
maiores de vinte e um anos; tabela de duração do benefício da pensão de acordo com a
expectativa de vida; prazo de trinta dias para solicitar o benefício de pensão, após,
considera-se a data do requerimento; e recolhimento obrigatório de contribuição
previdenciária dos servidores em licença sem vencimentos. Essas ações acarretariam
uma redução anual de custos no valor de vinte milhões, quinhentos e setenta e dois mil
trezentos e sete reais e quatro centavos. Item Seis. O Senhor Gustavo Barbosa
apresentou os pilares do Planejamento Estratégico para o ano de dois mil e quinze:
conformidade regulatória, saúde financeira, qualidade da equipe e processos

e

ferramentas. O Diretor-Presidente do Fundo passou, então, às principais metas: reduzir
em vinte e cinco por cento o valor dos contratos, recadastrar cem por cento dos
legatários, implantar o Projeto de Gestão por Competências, atingir cento e dez por cento
da meta atuarial do Fundo Previdenciário, automatizar a consolidação dos valores
consignados em folha, alcançar noventa e nove por cento de atendimento agendado,
atualizar informações para a base de pensão do SIGRH, homologar módulo de
aposentadoria no SIGRH, e recadastrar pensionistas e aposentados. De acordo com o
Senhor Gustavo Barbosa, há a intenção de a avaliação de desempenho ser vinculada às
metas para o ano de 2016. Item Sete. O Diretor de Seguridade do Rioprevidência,
Senhor Reges Moisés dos Santos, exibiu dados da evolução dos benefícios no ano de dois
mil e quatorze. Segundo o Diretor de Seguridade, em dois mil e quatorze o Fundo era
composto por cento e setenta mil oitocentos e vinte e quatro inativos e sessenta e sete
mil quinhentas e cinco pensões, totalizando duzentos e trinta e oito mil trezentos e vinte
e nove benefícios previdenciários. O número de pensões totalizou sessenta e sete mil
quinhentas e cinco, e o número de pensionistas alcançou noventa e um mil seiscentos e
quarenta e sete. Com relação à quantidade de benefícios de aposentadoria, o Executivo
somou cento e sessenta e três mil cento e setenta beneficiários, o Tribunal de Justiça
totalizou cinco mil quinhentos e cinquenta e oito, o Tribunal de Contas do Estado
alcançou novecentos e vinte e oito, a Assembleia Legislativa do Estado somou setecentos
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e quarenta e cinco aposentados, e o Ministério Público alcançou número de quatrocentos
e vinte e três. O Senhor Reges Moisés dos Santos elucidou que, em dezembro de dois
mil e quatorze, a folha de pensão somou duzentos e sessenta e sete milhões de reais, a
folha de inativos alcançou seiscentos e sessenta e sete milhões setecentos e setenta mil
reais, e a folha total de benefícios equivaleu a um bilhão cento e cinco milhões de reais.
O Diretor de Seguridade apresentou quadro comparativo da quantidade de pensões com
reajuste de benefício pela paridade com os ativos e pelo INPC em dezembro de dois mil e
quatorze: sessenta e uma mil trezentas e vinte e uma pensões foram reajustadas pela
paridade com os servidores ativos, o equivalente a cento e setenta e dois milhões
oitocentos e cinquenta mil reais, enquanto vinte e nove mil trezentas e cinquenta e sete
foram corrigidas pelo INPC, o correspondente a noventa e dois milhões seiscentos e
oitenta mil reais. O Senhor Reges Moisés dos Santos passou aos dados da evolução dos
servidores no Plano Previdenciário: em dezembro de dois mil e quatorze, treze mil
quatrocentos e sessenta e seis servidores compunham o Fundo, totalizando dez milhões
quinhentos e noventa e três mil reais em contribuições previdenciárias patronais e de
servidores. Segundo o Diretor de Seguridade, cerca de setenta e oito por cento dos
servidores do plano têm até quarenta anos de idade. Com relação às despesas do Plano
Previdenciário, ocorreram até o momento dez óbitos de servidores, e o pagamento de
três pensões por morte, no valor de cinquenta e dois mil duzentos e trinta e nove reais e
setenta e dois centavos. Item Oito. O Senhor Reges Moisés dos Santos informou que a
Receita de Compensação no ano de dois mil e quatorze foi de oitenta e cinco milhões
seiscentos e vinte e três mil seiscentos e doze reais e cinco centavos. A Senhora Lucia
Léa Tavares lembrou que há dívida de compensação previdenciária do INSS com o
Rioprevidência, e indagou quais foram as ações tomadas para que essa compensação
seja liberada pelo INSS. O Senhor Gustavo Barbosa esclareceu que foi realizada reunião
com o Ministro da Previdência Social no intuito de resolver esse impasse, e que ele se
propôs a pagar ao menos o Estoque, o equivalente a cerca de cento e quarenta milhões
de reais. A Senhora Lucia Léa Tavares sugeriu que seja feito estudo de forma de
cobrança pelo Rioprevidência. Item Nove. O Senhor Reges Moisés dos Santos
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apresentou dados da auditoria de benefícios: a quantidade de Filhas Maiores no mês de
fevereiro de dois mil e quinze alcançou vinte e cinco mil e setenta e nove, o equivalente
a uma redução de seis vírgula onze por cento em relação ao mesmo período no ano
anterior. Segundo o Diretor de Seguridade, as próximas auditorias previstas serão a de
Legatário, que está na fase de convocação dos beneficiários, e a de Viúvos(as), em fase
de formalização processual. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pela
Presidente do Conselho de Administração, Senhora Claudia Uchôa Cavalcanti, e eu,
Primeira Secretária, Francisca Rodrigues Talarico, lavrei a presente ata, que segue
assinada pelo Presidente e por todos os Conselheiros presentes.

Claudia Uchôa Cavalcanti
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão
Presidente do Conselho de Administração

Francisca Rodrigues Talarico
Representante dos Segurados do Executivo
1ª Secretária do Conselho de Administração

Camilo Ribeiro Rulière
Representante dos Segurados do Tribunal de Justiça
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Gustavo de Oliveira Barbosa
Diretor-Presidente do Rioprevidência

Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto
Subsecretário de Estado de Fazenda

Claudio Roberto Pieruccetti Marques
Suplente do Secretário de Estado da Casa Civil

Lucia Lea Guimarães Tavares
Procuradora-Geral do Estado

Pedro Paulo Marinho de Barros
Representante do Ministério Público
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Francisco Messias Neto
Suplente do Defensor Público Geral do Estado

Roberto Lucio Cordeiro
Representante da ALERJ

José Roberto Portugal Compasso
Representante do Tribunal de Justiça do RJ

Marcelo Alves Martins Pinheiro
Representante do TCE

Mauro da Silva Thomaz
Representante dos Segurados do TCE
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Jorge Vacite Filho
Representante dos Segurados do Ministério Público

Wilma de Souza Leal
Representante dos Segurados do Legislativo
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