ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2013.
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano dois mil e treze, 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, nº 106, 3º andar, com a presença de doze
membros, conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quorum, instalou-se a
Reunião, presidida pelo Sr. Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins, Presidente do Conselho, e
secretariada pela Representante dos Segurados do Poder Executivo, Sra. Francisca Rodrigues
Talarico. A pauta desta reunião, encaminhada previamente aos Conselheiros, foi a seguinte:
Deliberação: Item 1. Autorização para Captação de R$ 5,5 bilhões pela S.A.; Item 2. Devolução
de Terrenos: Rua Humberto de Campos, S/Nº (Escola); Av. Afranio de Melo Franco, nº 300
(Igreja); Rua Dr. Joaquim Teixeira Leite nº 53 – Vassouras; Rua dos Arcos, nº 46/48.

Informes: Item 1. Pensão Virtual; Item 2. Evolução de Benefícios; Item 3. Auditoria; Item 4.
COMPREV; Item 5. Prestação de Contas do Ordenador de Despesas - 2012. O Presidente do
Conselho de Administração, Sr. Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins, iniciou agradecendo a
presença dos Conselheiros e, após as considerações iniciais, passou a palavra para o DiretorPresidente do Rioprevidência, Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa, que iniciou a discussão do Item
1 da pauta de Deliberação. O Diretor-Presidente comentou os motivos que levaram à aprovação
na última reunião do CONAD de uma sociedade anônima de securitização para a captação de
recursos para o fechamento do caixa do próximo ano. O Sr. Gustavo Barbosa recapitulou a
autorização do CONAD, em 2012, alterando o valor da primeira tranche da operação de
antecipação de royalties e participações especiais, de R$1,5 bilhão para R$ 2,3 bilhões. Indicou
que, após busca por instituições no mercado, a Caixa Econômica Federal foi escolhida para a
realização da operação. De acordo com o Diretor-Presidente, o Rioprevidência realizou a cessão
definitiva de parte das receitas de royalties e participações especiais dos próximos cinco anos,
possibilitando que o Fundo consiga fechar o caixa do ano de 2013. Foi indicado gráfico
evidenciando a necessidade de captação de recursos para o cumprimento das obrigações
previdenciárias a partir de 2014. O Sr. Gustavo Barbosa afirmou que a autorização para a
captação de R$ 5,5 bilhões pela S.A. possibilitará que o próximo Governador do Estado receba
um caixa equilibrado e disponha de tempo para seguir as diretrizes que julgar cabíveis. O
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Diretor-Presidente ressaltou que tal cenário se faz possível dentro de algumas premissas, como
a manutenção do veto presidencial à redistribuição dos royalties e participações especiais e a
manutenção do barril de petróleo brent a cem dólares. Afirmou que o fato de a tranche de R$ 2,3
bilhões ter sido realizada com recursos da Caixa Econômica Federal impede que a operação
objeto da presente deliberação seja realizada novamente com recursos da Instituição, segundo
informação da própria CAIXA. Defendeu a proposta de abrir a operação ao mercado externo,
dado o volume de recursos. Ao ser indagado pelo Sr. Camilo Ribeiro Rulière se o Rioprevidência
teria condições de pagar as parcelas anuais referentes à cessão, o Sr. Gustavo Barbosa
respondeu positivamente, com base na receita do Fundo. A respeito da composição societária
da sociedade de propósito específico, o Diretor-Presidente informou ao Sr. José Roberto
Portugal Compasso que mais de 99% pertencerá ao Rioprevidência e que o restante será do
Tesouro Estadual. O Sr. José Roberto Compasso indagou a razão pela qual se deve trazer o
custo da operação para o Rioprevidência dado que, caso não se realize a cessão, o Tesouro
Estadual é obrigado transferir recursos à Autarquia a custo zero. O Sr. Gustavo Barbosa
respondeu que a não realização da operação obrigaria o Tesouro a deslocar recursos de outras
áreas. O Sr. Gustavo Barbosa também observou que o Tesouro já realiza contribuições ao
Fundo Previdenciário, além daquelas necessárias à cobertura do custo normal previdenciário, no
valor superior a R$ 1,0 bilhão ao ano. O Sr. Camilo Rulière indagou o motivo pelo qual o valor da
operação de cessão de crédito objeto da presente deliberação é superior ao que fora aprovado
pelo CONAD. O Sr. Gustavo Barbosa respondeu que esta redefinição ocorre devido a variáveis
que entram no cálculo do valor da operação, acrescentando que a diferença não é grande se
analisada à luz do orçamento do Rioprevidência. O Sr. Paulo Sérgio Braga Tafner disse que a
tendência aponta para o crescimento das despesas do Rioprevidência devido à transferência
dos reajustes de salários aos proventos de inativos e pensionistas. Por sugestão do Sr. Mauro
da Silva Thomaz este item de deliberação será tratado em reunião extraordinária. O Sr. Gustavo
Barbosa comprometeu-se a enviar aos Conselheiros o material para prévia análise. Continuando
a pauta de Deliberação, o Sr. Gustavo Barbosa abordou o Item 2. O Diretor-Presidente do
Rioprevidência ressaltou a orientação de devolução ao Estado dos imóveis que não
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proporcionam retorno financeiro à Autarquia. O Diretor de Administração e Finanças e Diretor
Interino de Investimentos do Rioprevidência, Luiz Claudio Fernandes Lourenço Gomes, indicou a
proposta de devolução dos lotes correspondentes à igreja e escola municipal oriundos do
desmembramento ocorrido por ocasião da venda do Scala, no PAL 47.778. O Sr. Sérgio Ruy
Barbosa destacou a necessidade de regularizar a cessão de uso para a igreja e para o município
do Rio de Janeiro. O Sr. Luiz Claudio Gomes acrescentou a necessidade de encontro de contas
entre o Município e o Estado do Rio de janeiro, visto que a escola em questão é de âmbito
municipal. Outra proposta de devolução apresentada disse respeito a imóvel localizado na Rua
Dr. Joaquim Teixeira Leite, 57, no centro da cidade de Vassouras. O Sr. Luiz Claudio Gomes
indicou que se trata de imóvel tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC,
estando atualmente ocupado pela Fundação Educacional Severino Sombra. A respeito da
situação do imóvel, destacou: não pagamento de taxa de ocupação, desde junho de 2012;
intenção de devolver o imóvel ao Rioprevidência; e interdição do imóvel pela Defesa Civil. A
proposta de devolução também incluiu o imóvel localizado na Rua dos Arcos, 44, 46, 48 e 50, na
Lapa. De acordo com o Sr. Luiz Claudio Gomes, trata-se da continuação do prédio da Fundição
Progresso, já pertencente ao Estado do Rio de Janeiro. O Diretor acrescentou que os imóveis
foram definidos como de utilização cultural e social pela Secretaria de Estado de Cultura e pela
Casa Civil. Os Conselheiros aprovaram a devolução ao Estado do Rio de Janeiro de todos os
imóveis citados. Dando início aos Informes, abordou-se o Item 1. O Sr. Luiz Claudio Gomes
disse que em breve o Rioprevidência fará a primeira habilitação de pensão eletrônica, sem a
geração de papel. O Diretor apontou as vantagens técnicas e operacionais do processo,
destacando celeridade, segurança e controle à habilitação de pensão. O Sr. Luiz Claudio Gomes
destacou que a pensão eletrônica insere-se na Gestão Eletrônica de Documentos – GED, que
inclui, além da pensão eletrônica e a não criação de processos em papel, a digitalização de
processos já existentes. Foi explicado como será o sistema que dará suporte à pensão virtual,
assim como os trâmites para a concessão do benefício. De acordo com o Diretor, outra
vantagem será a geração de banco de dados que permitirá ao Tribunal de Contas do Estado a
realização sistêmica de auditorias. Item 2. O Diretor de Seguridade do Rioprevidência, Sr.
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Roberto Moisés dos Santos, iniciou sua apresentação com a evolução mensal da quantidade de
pensões, observando que o processo de cadastramento ID Funcional e de auditoria promoveu
redução do número destes benefícios. A respeito da folha de pensão apontou crescimento dos
valores, mas destacou que esse crescimento foi atenuado em função das duas ações. Em
seguida, o Sr. Roberto Moisés dos Santos indicou o crescimento do número de aposentadorias.
Sobre as aposentadorias do Poder Executivo, indicou o crescimento percentual da folha total
desde junho de 2012. A respeito da folha total de benefícios, apontou seu crescimento, assim
como destacou o processo de revisão no quadro geral. O Sr. Roberto Moisés dos Santos
mostrou o benefício médio geral e por pensionista, pensão e aposentado do Poder Executivo. A
respeito do benefício médio geral, destacou que o valor se encontra próximo ao teto do INSS. O
Sr. Gustavo Barbosa destacou o crescimento da pensão média no Estado do Rio de Janeiro,
que evoluiu de valor próximo a mil reais, em janeiro de 2007, a R$ 3.146,16 em maio de 2013. O
Diretor-Presidente observou que este dado é um indicativo das necessidades de caixa do Fundo.
Item 3. O Sr. Roberto Moisés dos Santos comentou o trabalho de auditoria de benefícios, com
destaque para as filhas maiores. Destacou a convocação de mais de 30 mil pensionistas nesta
categoria e a economia decorrente da suspensão de benefícios das que se encontram nas
seguintes situações: casada, ou com união estável; que não compareceram às chamadas de
recadastramento; que possuem mais de um filho; e que se recusaram a assinar termo de
declaração. Foram comentadas as regras legais, assim como as diferenças entre a legislação
estadual e da União. O Sr. Gustavo Barbosa e o Sr. Roberto Moisés dos Santos comentaram a
cooperação do Tribunal de Justiça e do Ministério Público com o Rioprevidência no que tange as
filhas maiores. O Diretor Jurídico do Rioprevidência, Sr. Baltazar José Vasconcelos Rodrigues,
comentou que o Ministério Público abriu inquérito civil público para investigar os procedimentos
do Rioprevidência relativos à auditoria das pensões de filhas maiores. De acordo com o
Procurador, ao final da apuração a postura do Rioprevidência foi elogiada pelo Ministério
Público. Item 4. O Sr. Roberto Moisés dos Santos apresentou dados da Compensação
Previdenciária - COMPREV, de junho de 2012 a maio de 2013, analisando a receita e o número
de requerimentos aprovados. O Diretor comentou que, apesar do baixo quantitativo de
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aprovação, no ano de 2013 foram enviados mais de 2.600 requerimentos ao INSS. Também
destacou que o estoque retido acumulado é superior a 131 milhões de reais. Item 5. O Gerente
de Controle Interno e Auditoria, Sr. José Roberto de Oliveira, informou que as contas do
ordenador de despesas referentes ao período de 2009 a 2011foram aprovadas pela AGE –
Auditoria Geral do Estado. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pelo Presidente
do Conselho de Administração, Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins, e eu, Primeira Secretária,
Francisca Rodrigues Talarico, lavrei a presente ata, que segue assinada pelo Presidente e por
todos os Conselheiros presentes.

Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

Luciano Montenegro Jobim
Representante da Casa Civil

Paulo Sérgio Braga Tafner
Representante da Secretaria de Estado de Fazenda

Lucia Lea Guimarães Tavares
Procuradora-Geral do Estado
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Continuação das assinaturas dos presentes na 57ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração,
realizada em 25 de junho de 2013.

Gustavo de Oliveira Barbosa
Diretor-Presidente do Rioprevidência

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

Pedro Paulo Marinho de Barros
Representante do Ministério Público

José Roberto Portugal Compasso
Representante do Tribunal de Justiça do RJ

Carolina Durão Miranda
Representante do Tribunal de Contas do Estado

Mauro da Silva Thomaz
Representante dos Segurados do TCE
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Continuação das assinaturas dos presentes na 57ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração,
realizada em 25 de junho de 2013.

Jorge Vacite Filho
Representante dos Segurados do Ministério Público

Camilo Ribeiro Rulière
Representante dos Segurados do Tribunal de Justiça

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

Fls. 7/3

