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 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 02.12.2015.

Ao segundo dia do mês de dezembro 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, à Rua da Quitanda, número cento e seis, terceiro andar,
com a presença de treze membros, conforme lista de presença anexa. Verificada a
presença de quórum, instalou-se a Reunião, presidida pela Conselheira Claudia Uchôa
Cavalcanti, Presidente do Conselho, e secretariada pela Representante dos Segurados do
Poder Executivo, Conselheira Francisca Rodrigues Talarico. A pauta desta reunião,
encaminhada previamente aos Conselheiros, foi a seguinte: Deliberações: Item Um.
Eleição

de

Presidente,

Vice-Presidente,

Primeiro

Secretário

e

Segundo

Secretário do Conselho de Administração, conforme previsto no Regimento
Interno do CONAD. Item Dois. Aprovação do Plano Anual de Investimentos
(PAI). Informes: Item Um. Acompanhamento da operação de securitização de
Royalties e Participações Especiais. Item Dois. Fluxo de caixa do Rioprevidência.
Item Três. Evolução dos Benefícios, COMPREV e Auditoria de Benefícios –
Legatário e Viúva. Item Quatro. Resultados do cruzamento de dados do
Rioprevidência com os entes de Previdência Municipais e Estadual. Item Cinco.
Apresentação

do

Planejamento

Estratégico.

A

Presidente

do

Conselho

de

Administração, Conselheira Claudia Uchôa Cavalcanti, iniciou a reunião agradecendo a
presença dos Conselheiros e, após as considerações iniciais, passou a palavra ao DiretorPresidente do Rioprevidência, Conselheira Gustavo de Oliveira Barbosa, que esclareceu a
questão referente ao pagamento de aposentados e de pensionistas no mês de novembro
do corrente ano diante da fragilidade financeira do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o
Diretor-Presidente do Fundo, o Rio de Janeiro está priorizando o pagamento dos
servidores ativos e inativos e o dos pensionistas do Estado, e está buscando alternativas
para conseguir honrar esses pagamentos, como a mudança de calendário. Houve, ainda,
a negociação de uma nova operação junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica
Federal, a qual se tornou inviável após a queda do grau de investimento do Rio de
Janeiro e das receitas de royalties e participações especiais, fazendo com que as taxas
alcançassem valor muito acima do esperado. O Conselheiro Camilo Ribeiro Rulière
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perguntou qual seria a previsão de pagamento para o salário de dezembro e para o
décimo-terceiro salário deste ano. O Conselheiro Francisco Antonio Caldas de Andrade
Pinto esclareceu que ainda não há um posicionamento oficial, mas que os pagamentos
dependem da antecipação negociada com o Banco do Brasil, e que há expectativa de
ingresso do ICMS, uma vez que estão sendo trabalhadas as receitas tributárias regulares
e as receitas extra tributárias. O Conselheiro Camilo Rulière informou que o Tribunal de
Justiça decidiu reduzir seu quadro de servidores, e disse ser necessário que todos os
Poderes comecem a reduzir os cargos em comissão e as despesas, porque o Estado
apresenta dificuldades de sustentação. A Conselheira Claudia Uchoa lembrou que no
início deste ano o Poder Executivo publicou dois decretos visando à redução de despesas,
mas que não foi obtida diminuição o suficiente para que o Estado voltasse a ter equilíbrio
fiscal. O Conselheiro Leonardo da Cunha e Silva Espíndola Dias concordou com a
observação do Conselheiro Camilo Rulière, e acrescentou que os cortes são necessários
para que se construa um Estado mais eficiente. Mas que, no entanto, os cortes realizados
não resolverão completamente o déficit de dois mil e dezesseis. O Conselheiro Gustavo
Barbosa sugeriu passar ao Item Um da pauta de Deliberações. Verificada a presença
de quórum, o Diretor-Presidente do Rioprevidência, Conselheiro Gustavo de Oliveira
Barbosa, propôs a manutenção dos membros eleitos anteriormente para as funções de
Presidente, Vice-Presidente, Primeiro-Secretário e Segundo Secretário do Conselho de
Administração: Conselheira Claudia Uchôa Cavalcanti, Conselheiro Camilo Ribeiro Rulière,
Conselheira

Francisca

Rodrigues

Talarico

e

Conselheiro

Roberto

Lúcio

Cordeiro,

respectivamente. Todos os Conselheiros presentes se manifestaram a favor da
recondução dos membros às suas funções. Item Dois. O Diretor-Presidente do
Rioprevidência apresentou a proposta do Plano Anual de Investimentos para o ano de
dois mil e dezesseis, e lembrou aos Conselheiros que o Rioprevidência possui dois
Fundos: o Financeiro e o Previdenciário. Este último capitalizado, constituído a partir de
setembro de dois mil e treze, evidenciando, desta forma, políticas de investimento
diferenciadas. O Conselheiro Gustavo Barbosa esclareceu que é possível buscar a
maximização do retorno dos ativos no Plano Previdenciário, e que o Rioprevidência tem a
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possibilidade de investir em renda variável, entre outros tipos de investimentos, no novo
Fundo, e cujos ativos podem superar o retorno da renda fixa no médio e no longo prazo.
O Diretor-Presidente do Rioprevidência informou que a Autarquia não fará mais a
estruturação do Fundo de Investimento Imobiliário no “Banerjão”, tendo sido a decisão
acordada entre o Governo do Estado e a ALERJ. O Conselheiro Gustavo Barbosa colocou
o item em votação. Os Conselheiros presentes aprovaram o PAI para o ano de dois mil e
dezesseis. O Diretor-Presidente do Rioprevidência passou ao Item Um da pauta de
Informes. De acordo com o Conselheiro Gustavo Barbosa, foi necessária a negociação
do “waiver” com os investidores em função do cenário do preço do barril de petróleo. O
Diretor-Presidente do Rioprevidência ressaltou que a operação internacional foi feita sem
garantias do Estado do Rio de Janeiro e do Rioprevidência, sendo a única garantia o fluxo
de receitas sobre os valores direcionados para o pagamento dos títulos emitidos, a qual é
medida por meio de um índice de cobertura. Esse índice, no entanto, apresentou “default
técnico” por estar abaixo de um vírgula cinco, o que resultaria na liquidação antecipada
da operação, com direcionamento de sessenta por cento das receitas de royalties e
participações especiais além do fluxo normal de pagamento dos títulos. Dessa forma, o
Rioprevidência propôs a negociação do “waiver”, cujas condições dos investidores foram:
a negociação do “waiver fee” com acréscimo de um vírgula dois a um vírgula quatro por
cento do saldo remanescente; e o aumento em três por cento da taxa de retorno do
título emitido, dentre os quais dois por cento eram devidos contratualmente em função
de a operação estar em “default técnico”, e um por cento foi acrescentado com a
possibilidade de redução de taxa a cada meta atingida de um total de três até a próxima
avaliação da operação, que deverá ser realizada em março de dois mil e dezesseis. O
Conselheiro Gustavo Barbosa disse que a proposta de “waiver” foi aceita pelos
investidores, e que foi uma boa negociação dentro do atual contexto econômico do País e
dos cenários que se apresentaram para a tomada de decisão. Item Dois. O DiretorPresidente do Rioprevidência apresentou gráfico com o fluxo de caixa do Fundo
Financeiro, considerando a utilização de duzentos e sessenta e seis milhões de reais de
fonte Tesouro Estadual para o pagamento da folha de inativos referente ao mês de
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novembro deste ano, e apresentou a previsão de saldo em trinta e um de dezembro de
dois mil e quinze, evidenciando a continuação do déficit financeiro em dois mil e quinze.
Item Três. O Conselheiro Gustavo Barbosa apresentou dados da evolução dos benefícios
no mês de outubro. Com relação à quantidade de inativos, o Diretor-Presidente da
Autarquia explicou que cento e cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e oito eram
aposentados provenientes do Executivo; cinco mil oitocentos e noventa e seis eram do
Tribunal de Justiça do Estado; novecentos e quarenta e cinco eram vinculados ao
Tribunal de Contas do Estado; setecentos e trinta e dois eram aposentados da
Assembleia Legislativa; e quatrocentos e trinta e dois eram originários do Ministério
Público do Estado; totalizando cento e sessenta mil seiscentos e oitenta e três servidores
inativos. No mês de outubro, o Fundo tinha noventa mil seiscentos e noventa e um
pensionistas, e sessenta e nove mil quinhentas e quarenta e seis pensões, cuja folha
totalizou o valor de duzentos e oitenta e cinco milhões de reais. O Conselheiro Gustavo
Barbosa apontou que a folha total de benefícios, no mês de outubro, alcançou o valor de
um bilhão duzentos e quatro milhões de reais, representando um aumento de oito vírgula
cinquenta e quatro por cento em comparação com os últimos doze meses, mas uma
redução de zero vírgula dezesseis por cento em relação ao mês anterior devido à
realização de auditorias no Fundo, o que representa uma economia de cerca de trezentos
e setenta milhões de reais ao ano. O Diretor-Presidente do Fundo informou que está
sendo feita a auditoria de Legatários, e que a próxima será feita com os Viúvos. Ele
apresentou, ainda, a distribuição de pensões por tipo de beneficiário, e passou ao quadro
comparativo do reajuste de benefícios e da quantidade de pensionistas com reajuste por
paridade e pelo índice: cinquenta e nove mil quinhentas e cinquenta e uma pensões
foram reajustadas pela paridade com servidores ativos, totalizando cento e setenta e seis
milhões setecentos e setenta mil reais, e trinta e uma mil quatrocentas e oitenta e nove
pensões sofreram reajuste pelo INPC, o equivalente a cento e oito milhões e trezentos e
quarenta mil reais. O Conselheiro Gustavo Barbosa passou à evolução da quantidade de
servidores no Plano Previdenciário, que alcançou dezesseis mil quatrocentos e vinte e
seis contribuintes em outubro, totalizando uma arrecadação patronal e de servidores no
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valor de quatorze milhões quatrocentos e dois mil reais. O Diretor-Presidente do Fundo
apresentou, ainda, as características dos servidores e a evolução mensal da folha de
pensão do Plano Previdenciário: até o momento, houve oito solicitações de pensão por
óbito de servidores inscritos no Plano Previdenciário, e uma concessão de aposentadoria.
O Conselheiro Gustavo Barbosa informou que, em outubro, a arrecadação da Receita de
Compensação foi de seis milhões quatrocentos e oitenta mil reais. O Estoque Acumulado
somou cento e cinquenta milhões quatrocentos e setenta mil reais. Com relação à
auditoria de Legatários, o Diretor-Presidente do Rioprevidência informou que a Autarquia
suspendeu quinhentos e três benefícios pagos indevidamente, o equivalente a uma
economia de um milhão cento e doze mil quatrocentos e sessenta e nove reais e
cinquenta e nove centavos. Item Quatro. O Conselheiro Gustavo Barbosa apresentou o
resultado do cruzamento de dados do Rioprevidência com entes de Previdência
Municipais e Estadual, utilizando números

de

CPF,

entre

outros dados:

foram

encontrados registros de trinta e três Filhas Maiores que também recebiam pensão de
cônjuge pela PREVIRIO, o Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro, e
dezesseis Filhas Maiores que recebiam pensão de cônjuge pelo próprio Rioprevidência,
totalizando um valor bruto mensal de cerca de noventa mil reais; houve registro de
trezentos e nove servidores aposentados por invalidez que estavam em atividade;
quinhentos e três servidores possuíam três ou mais cargos ativos; cento e sessenta e um
possuíam três ou mais aposentadorias; trezentos e quarenta e seis possuíam três ou
mais cargos ativos e, também, aposentadoria;

quatrocentos e

trinta

e quatro

apresentaram duas aposentadorias inacumuláveis; dois mil quatrocentos e noventa e
cinco apresentaram dois cargos ativos inacumuláveis; e quatrocentos e sete tinham um
cargo ativo e uma aposentadoria inacumulável. Segundo o Diretor-Presidente do
Rioprevidência, a SEPLAG ficará responsável pela auditoria dos servidores ativos, por ser
a gestora de Recursos Humanos do Estado, enquanto o Rioprevidência será responsável
pela auditoria dos inativos. O Conselheiro Gustavo Barbosa passou à apresentação do
Item Cinco. O Planejamento Estratégico para o ano de dois mil e dezesseis consistirá
em realizar o recenseamento dos servidores inativos e dos pensionistas, em manter a
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auditoria de benefícios, e em realizar a centralização da concessão de aposentadoria pelo
Rioprevidência. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pela Presidente do
Conselho de Administração, Conselheira 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

Gustavo de Oliveira Barbosa
Diretor-Presidente do Rioprevidência

Leonardo da Cunha e Silva Espíndola Dias
Secretário de Estado da Casa Civil

Lucia Lea Guimarães Tavares
Procuradora-Geral do Estado
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Francisco Caldas de Andrade Pinto
Subsecretário de Estado de Fazenda

Pedro Paulo Marinho de Barros
Representante do Ministério Público

André Luís Machado de Castro
Defensor Público Geral do Estado

Camilo Ribeiro Rulière
Representante dos Segurados do Tribunal de Justiça

José Roberto Portugal Compasso
Representante do Tribunal de Justiça do RJ
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Marcelo Alves Martins Pinheiro
Representante do TCE

Mauro da Silva Thomaz
Representante dos Segurados do TCE

Wilma de Souza Leal
Representante dos Segurados do Legislativo

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

