ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013.
Aos dez dias do mês de dezembro 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 dez
membros, conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quórum, 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. Eleição de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e
Segundo Secretário do Conselho de Administração, conforme o Art. 13, §§ 1º a 4º do
Regimento Interno do CONAD. Item 2. Definição do Plano Anual de Investimento (PAI).
Item 3. Autorização para a captação de mais R$ 1 bilhão, referente à Operação de Cessão
de Créditos de Royalties e Participações Especiais. Informes: Item 1. Evolução dos
Benefícios. Item 2. COMPREV. Item 3. Auditoria de Benefícios – Filha Maior. Item 4.
Segregação de Massa. Item 5. Operação Cessão de Créditos de Royalties e Participações
Especiais. 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 Diretor-Presidente do Rioprevidência, Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa,
que iniciou a discussão do Item 1 da pauta de Deliberação. Verificada a presença de quórum, o
Diretor-Presidente do Rioprevidência, Gustavo de Oliveira Barbosa, propôs a manutenção dos
membros eleitos anteriormente para as funções de Presidente, Vice-Presidente, PrimeiroSecretário e Segundo Secretário do Conselho de Administração: Sr. Sérgio Ruy Barbosa Guerra
Martins, Sr. Camilo Ribeiro Rulière, Sra. Francisca Rodrigues Talarico e Sr. Roberto Lúcio
Cordeiro, respectivamente. Todos os Conselheiros presentes se manifestaram a favor da
recondução dos membros às suas funções. Item 2. O Sr. Gustavo Barbosa informou que o
Plano Anual de Investimento (PAI) foi remetido aos Conselheiros para apreciação e passou a
palavra ao Diretor de Investimentos do Rioprevidência, Ciro Mauro de Carvalho Giannini, que
apresentou cenário com as perspectivas macroeconômicas para o ano de 2014. O Diretor de
Investimentos exibiu, também, as perspectivas do Rioprevidência: o volume médio de
disponibilidades deverá estar bastante reduzido; foco na realização dos ativos de longo prazo na
forma mais eficiente possível; política de investimento definida para oferecer flexibilidade aos
gestores, mas dentro dos conceitos da Autarquia, credenciamento, conservadorismo e
diversificação; com a segregação de massa e os recursos do Fundo Previdenciário ainda em
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fase inicial. Segundo o Sr. Ciro Mauro Giannini, no ano de 2014, o Rioprevidência tende a adotar
uma política de investimentos de flexibilidade, mas também conservadora, em função da
probabilidade de baixo fluxo de caixa no período; o maior ativo do Fundo continuará sendo as
receitas de Royalties e Participações Especiais; e a proposta do Fundo Previdenciário, que é o
novo Fundo criado dentro do Rioprevidência, é a formação de poupança previdenciária
proporcionada a partir da segregação de massas, iniciada em 4 de setembro deste ano. O
Diretor continuou a apresentação com quadro das alocações permitidas em comparação com a
Resolução CMN nº 3.922/2010. O Sr. Gustavo Barbosa explicou que o PAI define macro
alocações de recursos, e que se for necessário alterar o PAI, será convocada reunião
extraordinária. O Diretor-Presidente do Rioprevidência esclareceu, ainda, que as micro
alocações são definidas mensalmente pelo Comitê de Investimentos do Fundo. O Sr. Sérgio Ruy
Barbosa Martins, colocou o PAI em votação, o qual foi aprovado por todos os Conselheiros
presentes. Item 3. O Sr. Gustavo Barbosa apresentou gráfico com o fluxo de caixa do Fundo em
um cenário sem a captação referente à Operação de Cessão de Créditos de Royalties e
Participações Especiais no ano de 2014 e, depois, exibiu o fluxo de caixa com a captação, e
lembrou aos Conselheiros da operação com o Banco do Brasil. O Diretor-Presidente do
Rioprevidência informou que o processo burocrático referente à autorização do valor e ao
contrato de execução de serviços pelo Banco do Brasil já estão alinhados, e que o Diretor
Jurídico do Rioprevidência, Baltazar José Vasconcelos Rodrigues, está finalizando os pareceres
para que sejam enviados à Procuradoria Geral do Estado (PGE), no intuito de que quando a
operação for autorizada o Fundo não encontre adversidades. O Sr. Gustavo Barbosa explicou
que, enquanto os recursos da operação não são integralizados no Rioprevidência, a insuficiência
financeira deve ser coberta pelo Tesouro Estadual, que irá antecipar as contribuições
previdenciárias patronais, de forma a equalizar o caixa para pagar os aposentados e os
pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. O Sr. Gustavo Barbosa explicou que no mês de
fevereiro de 2014, a folha de pagamentos do Fundo deverá totalizar R$ 1 bilhão (um bilhão de
reais). O Diretor-Presidente do Rioprevidência destacou que os valores de Participações
Especiais são recebidos pelo Fundo a cada três meses, sendo as receitas de Royalties
mensalmente, e explicou que a solicitação do valor de R$ 1 bilhão (um bilhão de reais), além dos
R$ 8,3 bilhões (oito bilhões e trezentos mil reais) que já haviam sido autorizados pelo CONAD,
tem como base o aumento dos salários dos servidores ativos, ocasionando um reflexo nos
benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas, e acarretando um aumento de
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despesa nesse segmento superior a 15% (quinze por cento) no ano de 2014. Segundo o Sr.
Gustavo Barbosa, quando há aprovação legal de aumento de remuneração para os servidores
ativos, mais de 90% (noventa por cento) dos inativos e mais de 70% (setenta por cento) dos
pensionistas do Fundo têm paridade com estes servidores, o que reflete diretamente no caixa do
Rioprevidência. O Diretor-Presidente do Rioprevidência informou que, com o que foi aprovado no
CONAD, há a possibilidade de que até o mês de dezembro de 2014 o Fundo apresente
insuficiência financeira, pois a evolução da folha de pagamento de benefícios está aumentando
em função dos aumentos aos servidores, que são repassados aos aposentados e pensionistas.
O Sr. Gustavo Barbosa disse que as captações realizadas deverão sempre ser apresentadas ao
CONAD, e que o fluxo de caixa é estimado de forma conservadora, de forma a não retirar
recursos do Tesouro. Segundo o Sr. Sérgio Ruy Barbosa Martins, neste momento o Fundo
passa por aumento de fluxo de despesa e de perda de receita em função do fim dos títulos CFT
que existiam na carteira de ativos do Rioprevidência até 2012. O Sr. José Roberto Compasso
perguntou a respeito da quantidade de tempo abrangida no pagamento das despesas
previdenciárias em função da operação. O Sr. Gustavo Barbosa respondeu que a previsão é
para o ano de 2014 e início de 2015, e a proposta seria de R$ 6 bilhões (seis bilhões de reais)
para uma despesa estimada de R$ 13,5 bilhões (treze bilhões e quinhentos mil reais). O Sr. José
Roberto Compasso disse que o Tesouro Estadual está fazendo uma operação contábil de
antecipação. O Sr. Sérgio Ruy Barbosa Martins esclareceu que as receitas das Participações
Especiais e dos Royalties do Petróleo na receita do Rioprevidência são aporte do Tesouro
Estadual, que hoje superam R$ 5 bilhões (cinco bilhões de reais) ao ano. O Sr. José Roberto
Compasso indagou se não seria melhor em vez de realizar esse tipo de operação de captação
de recursos, esclarecer aos demais Poderes o que acontece no Fundo e deixar que eles
resolvam. O Sr. Gustavo Barbosa disse que o Fundo é desequilibrado por natureza, devido à
legislação brasileira, e que o Estado do Rio de Janeiro optou por alocar o ativo de Royalties no
Fundo, criando assim uma situação previdenciária estadual menos desfavorável, uma vez que a
maioria dos estados não possuem receitas de Royalties e Participações Especiais devido à
exploração de óleo e gás natural. Segundo o Sr. Gustavo Barbosa, essas receitas compõem
cerca de R$ 93 bilhões (noventa e três bilhões de reais) em ativos no Rioprevidência, e que está
sendo tentada a mitigação de necessidade de caixa no Fundo através da gestão financeira de
todos os ativos, além da redução de passivo no Fundo. O Sr. José Roberto Compasso insistiu
em difundir a situação por que passa o Fundo aos demais Poderes, objetivando a redução de
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gastos dos outros Entes. O Sr. Sérgio Ruy Barbosa Martins disse que o descompasso é
estrutural, embora haja um ativo que possa propiciar um desequilíbrio menor ao Fundo, e que o
problema estrutural está sendo em parte resolvido com a previdência complementar, com a
segregação de massas e com a auditoria de benefícios. Segundo o Sr. Sérgio Ruy Barbosa
Martins, somente o resultado da auditoria de benefícios traz uma redução da despesa em mais
de R$ 200 milhões (duzentos milhões de reais) ao ano. O Presidente do Conselho colocou o
assunto em votação, que foi aprovado pelos demais Conselheiros. Dando início aos Informes,
abordou-se o Item 5. O Sr. Gustavo Barbosa disse que o Fundo está resolvendo as questões
burocráticas quanto ao Contrato, e que o processo deverá ser enviado ainda em dezembro para
a Procuradoria Geral do Estado (PGE), e que está aguardando encaminhamento junto ao Banco
do Brasil e à Secretaria do Tesouro Nacional. Itens 1 e 3. O Sr. Gustavo Barbosa apresentou a
evolução da quantidade de pensionistas do Fundo, que no mês de novembro totalizou 93.476
(noventa e três mil quatrocentos e setenta e seis), o equivalente a uma redução de 2,6% (doisvírgula-seis por cento) em relação aos doze meses anteriores. Segundo o Conselheiro, deste
total 42% (quarenta e dois por cento) são viúvas, 30% (trinta por cento) são filhas maiores, 10%
(dez por cento) são companheiros (as), 8% (oito por cento) são filhos menores, 3% (três por
cento) são legatários, 3% (três por cento) são inválidos, 1% (um por cento) são cotistas, 1% (um
por cento) são universitários e 1% (um por cento) correspondem a outros. O Sr. Gustavo
Barbosa disse que esses números representam um avanço no processo de qualificação dos
pensionistas, mas que esses dados não alcançam reflexo semelhante no Financeiro, dado o
aumento

vegetativo

(paridade)

nesses

benefícios.

Segundo

o

Diretor-Presidente

do

Rioprevidência, o comportamento da folha de pensão do Fundo apresentou uma queda devido
ao recadastramento de ID Funcional e às auditorias, mas, apesar dessa redução, o mês de
novembro totalizou R$ 229 milhões (duzentos e vinte e nove milhões de reais), evidenciando um
aumento de 10% (dez por cento) no período de doze meses. O Sr. Gustavo Barbosa exibiu
gráfico com a folha de pensão real, no valor de R$ 229,32 milhões (duzentos e vinte e nove
milhões trezentos e vinte mil reais), e com a folha de pensão caso não houvesse ocorrido o
trabalho de auditoria de benefícios, que totalizaria R$ 246,11 milhões (duzentos e quarenta e
seis milhões cento e dez mil reais). Essa diferença no valor de R$ 16,79 milhões (dezesseis
milhões setecentos e noventa mil reais) por mês representa uma economia de despesa de mais
de R$ 218 milhões (duzentos e oitenta milhões) anuais. O Conselheiro apresentou a Gerente de
Benefícios do Rioprevidência, Rachel Mercedes Penha de Castro aos demais Conselheiros. A
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Sra. Rachel Mercedes de Castro apresentou a evolução da folha do Fundo por tipo de
pensionista, destacando que, em função da data do benefício, um grupo de beneficiários pode
não ter direito à integralidade e à paridade com os servidores ativos, dado o que determina a
Emenda Constitucional 41/2003. Segundo a Gerente de Benefícios, 12% (doze por cento) dos
beneficiários são do sexo masculino, enquanto 88% (oitenta e oito por cento) são do sexo
feminino; 52% (cinquenta e dois por cento) têm mais de 60 (sessenta anos), e 30% (trinta por
cento) têm entre 40 (quarenta) e 60 (sessenta) anos de idade. A Sra. Rachel Mercedes de
Castro informou, ainda que 29% (vinte e nove por cento) dos benefícios de pensão são
reajustados de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), enquanto 71%
(setenta e um por cento) são reajustados pela paridade com os ativos. O Sr. Gustavo Barbosa
explicou que o benefício médio da pensão no mês de novembro alcançou R$ 3.409,00 (três mil
quatrocentos e nove reais), e que o benefício médio do pensionista totalizou R$ 2.453,00 (dois
mil quatrocentos e cinquenta e três reais). De acordo com o Diretor-presidente do
Rioprevidência, a quantidade de aposentadorias foi de 159.867 (cento e cinquenta e nove mil
oitocentas e sessenta e sete), representando uma redução de 2,5% (dois-vírgula-cinco por
cento) em doze meses; que a folha de aposentadoria do Poder Executivo totalizou R$ 586,73
milhões (quinhentos e oitenta e seis milhões setecentos e trinta mil reais), representando um
aumento de 15% (quinze por cento) em doze meses; e que a folha total dos benefícios somou
R$ 974,25 milhões (novecentos e setenta e quatro milhões duzentos e cinquenta mil reais) no
mês de novembro de 2013. Item 2. O Sr. Gustavo Barbosa apresentou a receita de
Compensação Previdenciária no mês de novembro, que totalizou R$ 10,54 milhões (dez milhões
quinhentos e quarenta mil reais). Item 4. O Diretor-Presidente do Rioprevidência exibiu quadro
com o Plano Previdenciário e com a segregação de massas, segundo o qual os servidores que
tomaram posse a partir de 4 de setembro de 2013 foram inseridos no Plano Previdenciário,
totalizando 2.429 (dois mil quatrocentos e vinte e nove) pessoas, enquanto os servidores
mantidos no Plano Financeiro por já serem servidores do Estado ou terem serviço passado em
outro Ente Público da Federação, que passaram para outro concurso somaram 86 (oitenta e
seis). 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.
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Continuação das assinaturas dos presentes na 59ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração,
realizada em 10 de dezembro de 2013.

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

Luciano Montenegro Jobim
Suplente do Secretário de Estado da Casa Civil

Paulo Sergio Braga Tafner
Suplente do Secretário de Estado de Fazenda

Sergio Pyrrho
Subprocurador-Geral do Estado

Gustavo de Oliveira Barbosa
Diretor-Presidente do Rioprevidência
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Francisca Rodrigues Talarico
Representante dos Segurados do Executivo
1ª Secretária do Conselho de Administração

Pedro Paulo Marinho de Barros
Representante do Ministério Público

Nilson Bruno Filho
Representante da Defensoria Pública

José Roberto Portugal Compasso
Representante do Tribunal de Justiça do RJ
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Mauro da Silva Thomaz
Representante dos Segurados do TCE

Marcelo Alves Pinheiro
Representante do Tribunal de Contas do Estado
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