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 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 05.10.2016

Ao quinto dia do mês de outubro de dois mil e dezesseis 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 sete membros, conforme lista de
presença anexa. Verificada a presença de quórum, instalou-se a Reunião,
presidida pelo Conselheiro Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto,
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:

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.

Acompanhamento do cruzamento de dados do Rioprevidência com os
entes de Previdência Municipais e Estaduais. O Conselheiro Francisco
Caldas iniciou a reunião agradecendo a presença dos demais Conselheiros e,
após as considerações iniciais, passou a palavra ao Conselheiro Gustavo de
Oliveira Barbosa, que agradeceu ao CONAD pelo apoio das decisões tomadas ao
longo de sua gestão como Diretor-Presidente do Fundo, as quais ajudaram a
direcionar o rumo da previdência do Estado do Rio de Janeiro. O Conselheiro
Gustavo Barbosa disse esperar contar com o apoio do CONAD enquanto estiver
na Secretaria de Fazenda, e destacou o desafio enfrentado pelo Estado no
equacionamento das suas contas. O Conselheiro Francisco Caldas passou a
palavra ao Diretor-Presidente do Rioprevidência, Conselheiro Reges Moisés dos
Santos, que apresentou o novo Diretor de Administração e Finanças do Fundo,
Senhor

Armando

Alves

Carreira

Neto,

juntamente

com

a

equipe

do

Rioprevidência, e iniciou a apresentação do Item Um da pauta de Informes.
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De acordo com o Conselheiro Reges dos Santos, a aprovação do “waiver” pelos
investidores acarretou a não declaração de “default técnico” e a amortização
antecipada da operação sem “step up” de taxa, tampouco de “waiver fee”. O
Diretor-Presidente

do

Rioprevidência

informou

que

os

títulos

estão

se

recuperando no mercado internacional, e que nos meses de agosto e setembro
o Fundo recebeu trinta e três milhões trezentos e noventa e três mil e cem
reais e vinte e seis centavos provenientes do pagamento de royalties e
participações especiais. O Conselheiro Reges dos Santos apresentou, ainda, as
perspectivas da operação para os próximos meses: recuperação da cotação do
brent no mercado internacional; novo acordo de “waiver” a ser realizado com
os investidores, com o objetivo de manter a estrutura da operação sem gerar
ônus adicional para o Rioprevidência; e a possibilidade de realizar novas
emissões de títulos no médio prazo, a partir do ano de dois mil e dezoito. Item
Dois. O Diretor-Presidente do Rioprevidência exibiu gráfico com o fluxo de
caixa do Fundo Financeiro, e informou que até o mês de setembro de dois mil e
dezesseis o Rioprevidência recebeu sete bilhões e seiscentos milhões de reais
do Tesouro Estadual. O Conselheiro Reges dos Santos exibiu, então, o fluxo de
caixa do Fundo Previdenciário, que está sendo capitalizado e que, até dezembro
deste ano deve alcançar o montante de quinhentos e vinte milhões de reais. O
Diretor-Presidente do Rioprevidência destacou que os futuros servidores
inativos não precisarão depender de aporte do Tesouro Estadual para
receberem os pagamentos, e que, por isso, esse Fundo é tão preservado. O
Conselheiro Mauro da Silva Thomaz expressou preocupação com o montante
alocado no Fundo Previdenciário num momento de crise financeira no Estado. O
Conselheiro Reges dos Santos esclareceu que o montante está aplicado em
títulos de longo prazo, e que a maior preocupação dos gestores desse Fundo é
com relação à possibilidade de arrestos. Contudo, os repasses para o
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pagamento dos servidores estão sendo feitos regularmente, inclusive o
patronal. Segundo o Conselheiro, é preciso haver a regularidade de repasses
para que o Rioprevidência possa continuar a renovar o Certificado de
Regularidade Previdenciária. O Conselheiro Gustavo Barbosa informou que o
Tribunal de Justiça foi sensível na argumentação da construção do Fundo
Previdenciário, que foi arquitetado para evitar que ocorra novamente o caos
que hoje está instalado no Estado, sendo, dessa forma, retirado o Fundo
Previdenciário da possibilidade de arresto. Item Três. O Diretor-Presidente do
Rioprevidência exibiu dados da evolução dos benefícios no mês de agosto. De
acordo com o Conselheiro Reges dos Santos, o Fundo tinha oitenta e nove mil
oitocentos e vinte e dois pensionistas, e sessenta e nove mil trezentas e oitenta
e oito pensões, cuja folha totalizou o valor de trezentos e dezenove milhões de
reais. O Diretor-Presidente do Rioprevidência apresentou gráficos com a
evolução da quantidade de pensionistas e de pensões, e destacou que,
atualmente, a folha de beneficiários do Rioprevidência é maior do que a folha
de ativos do Estado. O Conselheiro Reges dos Santos exibiu 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. O Diretor-Presidente do Rioprevidência informou que a quantidade de
Filhas Maiores no mesmo período totalizou vinte e quatro mil oitocentas e sete
beneficiárias, o equivalente a uma redução de zero vírgula dezessete por cento
em relação ao mês anterior, e informou que a redução da quantidade de
pensionistas ocorreu por meio das auditorias promovidas pela Autarquia.
Segundo o Conselheiro Reges dos Santos, o escopo das auditorias não é retirar
direitos, mas fazer com que sejam pagos somente os benefícios em
consonância com a lei. Para isso, está sendo realizado convênio com o Tribunal
de Justiça do Estado, juntamente com os cartórios, para o controle de
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casamentos e de uniões estáveis de Filhas Maiores e de Viúvos. O DiretorPresidente do Fundo apresentou o panorama geral da aposentadoria: cento e
cinquenta e quatro mil novecentos e oitenta e oito são aposentados
provenientes do Executivo; cinco mil setecentos e quarenta e quatro são do
Tribunal de Justiça do Estado; novecentos e trinta são vinculados ao Tribunal
de Contas do Estado; setecentos e treze são aposentados da Assembleia
Legislativa; e quatrocentos e quarenta e nove são originários do Ministério
Público do Estado; totalizando cento e sessenta e dois mil oitocentos e vinte e
quatro servidores inativos, o equivalente a uma folha de novecentos e sessenta
e quatro milhões seiscentos e cinquenta mil reais. O Conselheiro Reges dos
Santos apresentou o quadro comparativo do reajuste de benefícios de
aposentadoria, e apontou que a folha total de benefícios do mês de agosto
alcançou o valor de um bilhão duzentos e oitenta e três milhões de reais,
representando um aumento de seis vírgula quarenta e cinco por cento em
relação aos doze meses anteriores. O Diretor-Presidente do Rioprevidência
passou à evolução dos servidores no Plano Previdenciário, que alcançou
dezenove mil e cinquenta e oito contribuintes em agosto, totalizando uma
arrecadação patronal e de servidores no valor de dezessete milhões duzentos e
dezessete mil reais, e esclareceu que o crescimento do Plano ocorre devido à
reposição de mão de obra de pessoal aposentado, principalmente na área de
Educação. O Conselheiro Reges dos Santos informou que doze pensões foram
solicitadas para vinte pensionistas até o momento, e apresentou comparativo
por gênero e por idade no Fundo. O Diretor-Presidente do Rioprevidência
lembrou que o Plano Previdenciário registrou a primeira concessão de
aposentadoria, por invalidez, em julho de dois mil e quinze, e disse que em
julho deste ano ocorreram mais três aposentadorias, também por invalidez,
sendo todos provenientes da Secretaria Estadual de Educação. O Conselheiro

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

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 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 05.10.2016

Gustavo Barbosa perguntou se as aposentadorias por invalidez haviam sido
concedidas da mesma forma que a primeira registrada. O Conselheiro Reges
dos Santos respondeu que sim, que os servidores passaram por perícia médica,
e que, um mês após a posse, foi solicitada aposentadoria por invalidez. O
Conselheiro Gustavo Barbosa sugeriu que fosse feita reunião entre a Secretaria
de Planejamento e Gestão e o Rioprevidência para identificar brechas para a
concessão aposentadorias indevidas. O Conselheiro Mauro Thomaz perguntou
se todos esses inativos entraram em vagas para portadores de necessidade
especiais. O Diretor-Presidente do Rioprevidência informou que o primeiro
aposentado não, e que servidores que entraram em vaga de portadores de
necessidades especiais se utilizam desse aspecto para poderem se aposentar
por invalidez, pedindo, inclusive, aposentadoria com valor integral, apesar de já
terem entrado com determinada doença incapacitante nas vagas para PNE. A
Conselheira Francisca Rodrigues Talarico indagou se no exame pré-admissional
os casos de PNE não são mais bem apurados. O Conselheiro Gustavo Barbosa
perguntou se haveria alguma forma de interromper esse processo, e o Diretor
Jurídico do Rioprevidência, Senhor Erick Tavares Ribeiro, esclareceu que esses
casos específicos são complicados, porque é possível que a perícia não tenha
sido feita corretamente, uma vez que a mesma perícia, meses depois, concluiu
que o servidor não está apto a trabalhar. No entanto, segundo o Diretor
Jurídico do Rioprevidência, cortar o benefício é difícil, porque há um laudo
médico afirmando que o servidor não tem condições de exercer a função no
serviço público. O que se poderia constatar é a possibilidade de fraude ou máfé mediante investigação a respeito da admissão. Com relação à arrecadação, o
Conselheiro Reges dos Santos informou que no mês de agosto a receita da
Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança alcançou um milhão duzentos e
sessenta e três mil reais; e que a Receita de Compensação Previdenciária foi de
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sete milhões e quatrocentos mil reais. O Estoque Acumulado somou cento e
sessenta e sete milhões seiscentos e dez mil reais e, segundo o DiretorPresidente do Rioprevidência, foi negociado com o Instituto Nacional do Seguro
Social que a

dívida de compensação previdenciária

com

a Autarquia,

reconhecida por aquele órgão federal, deverá ser quitada com imóveis em
dação de pagamento após escolha pelo Fundo dos ativos com melhor liquidez, o
visto da Procuradoria Geral do Estado, e, também, a aprovação de lei pela
Assembleia Legislativa do Estado. O Conselheiro Reges dos Santos esclareceu
que o Rioprevidência tem por objetivo a venda desses ativos para gerar liquidez
para o Fundo. Ele disse, ainda, que já foram acertados sete imóveis com o
INSS, avaliados pela Caixa Econômica Federal, e que falta apenas a
formalização do INSS para que a transferência seja concluída. Em relação à
auditoria de benefícios, o Diretor-Presidente do Rioprevidência indicou que
houve redução de trinta e quatro milhões e cem mil reais mensais na folha de
pensão, e que o Fundo já economizou até o presente momento o valor de um
bilhão cento e dezesseis milhões cento e setenta mil reais. De acordo com o
Conselheiro Reges dos Santos, de um total de mil duzentos e sessenta e três
benefícios de Legatários auditados, foram suspensos novecentos e vinte e seis
por irregularidades, e trezentos e trinta e sete estão em vias de suspensão.
Com relação aos Viúvos, dos trinta mil duzentos e sessenta e quatro benefícios
auditados, foram suspensos centos e vinte e dois por irregularidades, e
quinhentos e cinquenta estão em vias de suspensão. Item Quatro. O DiretorPresidente do Rioprevidência exibiu os possíveis casos de irregularidades: há,
hoje, mil trezentos e oitenta servidores aposentados por invalidez em
atividade; mil e trezentos servidores com duas aposentadorias inacumuláveis;
quatrocentos e oitenta com três aposentadorias; mil e trinta e seis com mais de
duas aposentadorias e com mais de uma atividade; cento e sessenta e seis
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Filhas Maiores recebendo pensão de cônjuge; dois mil cento e quarenta e
quatro servidores com dois cargos inacumuláveis em atividade; e dezessete mil
seiscentas e trinta e sete irregularidades constatadas no INSS, entre outras,
totalizando a possível economia mensal de trinta e quatro milhões quinhentos e
setenta e três mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos. O
Conselheiro Reges dos Santos informou que o Rioprevidência está se
preparando para absorver a centralização de aposentadorias: o Fundo não só
concederá, com também fará a gestão dos benefícios, coibindo irregularidades.
A centralização deverá gerar uma economia anual de duzentos e cinquenta e
dois milhões noventa e oito mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e
um centavos. O Conselheiro Francisco Caldas perguntou aos Conselheiros se
havia algum assunto extra pauta. O Conselheiro Gustavo Barbosa agradeceu o
apoio do Conselho, e destacou que a atuação firme e estratégica do CONAD
moldou positivamente o cenário da previdência do Estado do Rio de Janeiro. O
Conselheiro Gustavo Barbosa disse, ainda, que conta com o apoio do CONAD
para os próximos desafios, inclusive os da Secretaria de Fazenda do Estado.
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pelo Presidente do
Conselho de Administração, Conselheiro Francisco Caldas, e eu, Primeira
Secretária, Francisca Rodrigues Talarico, lavrei a presente ata, que segue
assinada pelo Presidente e por todos os Conselheiros presentes.

Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
Presidente do Conselho de Administração
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CONTINUAÇÃO DAS ASSINATURAS DOS PRESENTES NA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 5 DE OUTUBRO DE 2016.

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

Reges Moisés dos Santos
Diretor-Presidente do Rioprevidência

Gustavo de Oliveira Barbosa
Secretário de Estado de Fazenda

Mauro da Silva Thomaz
Representante dos Segurados do TCE

Pedro Paulo Marinho de Barros
Representante do Ministério Público
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Wilma de Souza Leal
Representante dos Segurados do Legislativo
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