Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência
ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 28.06.2018

Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e dezoito 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. Constatada a presença de quórum, instalou-se a reunião,
presidida

pelo

representante

da

Secretaria

Estadual

de

Fazenda

e

Planejamento, Conselheiro Fábio Rodrigo Amaral de Assunção, e secretariada
pelo representante do Rioprevidência, Conselheiro Reges Moisés dos Santos.
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
Previdenciários e COMPREV. Item Quatro. Acompanhamento da
Auditoria de Benefícios. Item Cinco. Apresentação das despesas
administrativas do Rioprevidência. Item Seis. Apresentação de
estudos para equalização dos déficits financeiro e atuarial dos fundos
financeiro e previdenciário. Item Sete. Apresentação de estudo sobre
o pagamento da operação de cessão de royalties. Item Oito.
Apresentação do Sicoprev. O Conselheiro Fábio Rodrigo Amaral de
Assunção iniciou a reunião agradecendo a presença dos demais Conselheiros
e, após as considerações iniciais, passou a palavra ao Diretor-Presidente do
Rioprevidência, Conselheiro Reges Moisés dos Santos, que entregou o Código
de Ética do Rioprevidência aos Conselheiros presentes e exibiu os Itens Um
e Sete da pauta de Informes. O Conselheiro Reges dos Santos apresentou
o fluxo de caixa da operação de cessão de direitos de royalties e participações
especiais. De acordo com o Diretor-Presidente do Rioprevidência, o valor de
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um bilhão oitocentos e sessenta e sete milhões duzentos e vinte e quatro mil
oitocentos e cinquenta e sete reais, advindo da operação, foi direcionado para
as folhas de pagamento de aposentados e pensionistas referentes ao mês de
abril e ao décimo terceiro salário de dois mil e dezessete. O Conselheiro Reges
dos Santos enfatizou que não houve qualquer repasse desse valor para o
custeio da Autarquia, e apresentou um quadro resumo com as entradas de
recursos no Rioprevidência no período de janeiro a maio de dois mil e dezoito
e com os valores das folhas de pagamento de inativos e de pensionistas.
Item Dois. O Diretor-Presidente do Rioprevidência exibiu gráfico com o

fluxo de caixa do fundo financeiro, que é deficitário, e observou que o
aumento verificado no período de junho a agosto do corrente ano foi
decorrente da operação de cessão de royalties. Dessa forma, o
Rioprevidência passará a contar somente com os valores das contribuições
e os aportes do Tesouro Estadual. O Conselheiro Reges dos Santos
observou que há uma expectativa de déficit de dois bilhões e setecentos
milhões de reais em dezembro de dois mil e dezoito, levando-se em
consideração um cenário mais conservador. O Diretor-Presidente do
Rioprevidência apresentou, então, o fluxo de caixa do fundo previdenciário,
superavitário, com previsão até dezembro de dois mil e dezoito. Item Seis.
O Conselheiro Reges dos Santos apresentou estudos do Rioprevidência para
tentar reduzir os déficits financeiro e atuarial dos fundos financeiro e
previdenciário. O primeiro estudo referiu-se à proposta de implantação de
alíquota suplementar, tendo por base a Portaria MPS número quatrocentos e
três, de dois mil e oito, que prevê as possibilidades de implantação de plano
de amortização, que consistiriam: no aporte direto de recursos do Tesouro
Estadual visando à cobertura do déficit; na segregação de massa, já realizada
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pelo Rioprevidência no ano de dois mil e treze, feita por meio da separação
dos segurados do Fundo em um plano financeiro e um plano previdenciário,
sendo fixado um limite máximo para a concessão de aposentadorias e
pensões pagas pelo Regime Próprio de Previdência, baseado no teto do
Regime Geral; e a amortização com estabelecimento de alíquota de
contribuição suplementar. O Diretor-Presidente do Rioprevidência exibiu
quadro com a projeção da alíquota suplementar contendo as receitas, as
despesas, o déficit e o valor do aporte da alíquota em quinze por cento entre
os anos de dois mil e dezoito e dois mil e vinte e três. O segundo estudo foi
baseado na possibilidade de vinculação da receita do Imposto de Renda
Retido na Fonte dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, cujo valor
anual corresponderia a cerca de dois bilhões e quinhentos milhões de reais.
O Conselheiro Reges dos Santos exibiu, então, quadro com a projeção da
alíquota suplementar associada à vinculação da receita do IRRF entre os anos
de dois mil e dezoito e dois mil e vinte e três. Por último, foi apresentado
estudo sobre a possibilidade de migração de segurados do plano financeiro
para o plano previdenciário. Segundo o Diretor-Presidente do Rioprevidência
o custo da migração de servidores ativos entre planos seria muito oneroso,

diferentemente da migração de aposentados e de pensionistas, e retiraria
a contribuição destinada ao fundo financeiro. Dessa forma, como exemplo,
foi apresentada a projeção do impacto financeiro da migração da
submassa de pensionistas do tipo legatário: o resultado atuarial projetado
pelo cálculo do valor presente foi de seiscentos e setenta e três milhões
cem mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos. O
Conselheiro Reges dos Santos mencionou que também está sendo
estudada a possibilidade de aumento de alíquota patronal, visando a uma
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cobertura da insuficiência financeira, e que está sendo feito estudo de
segregação entre servidores civis e militares, visando à limpeza da base
e à identificação do déficit. Serão estudados, ainda, os grupos que têm
reajuste de vencimentos pelo índice e o que têm direito ao reajuste pela
paridade. Item Três. O Diretor-Presidente do Rioprevidência apresentou
dados da evolução dos benefícios no mês de abril de dois mil e dezoito.
De acordo com o Conselheiro Reges dos Santos, o Fundo possuía oitenta
e oito mil trezentos e vinte e quatro pensionistas, sendo responsável pela
gestão de sessenta e nove mil cento e oitenta e três pensões, cuja folha
totalizou o valor de trezentos e cinquenta e seis milhões de reais. O
Diretor-Presidente do Rioprevidência observou que houve uma queda de
zero vírgula vinte e quatro por cento na quantidade de pensionistas em
relação ao mês anterior. Segundo o Conselheiro Reges dos Santos, essa
redução no quantitativo deveu-se, provavelmente, à auditoria de
benefícios realizada pelo Rioprevidência e ao convênio com o Tribunal de
Justiça para cruzamento da base de dados com relação aos óbitos de
beneficiários. O Diretor-Presidente do Rioprevidência exibiu gráficos com
a evolução da quantidade de pensionistas e de pensões, e informou que
no mês de abril foram concedidas cento e doze novas pensões. O
Conselheiro Reges dos Santos apresentou a distribuição de pensões por
tipo de beneficiário, quadros comparativos do reajuste de benefícios e da
quantidade de pensionistas com reajuste por paridade e pelo índice, e
quadros com reajuste de benefícios pela quantidade de pensões por
paridade e pelo índice. O Diretor-Presidente do Rioprevidência informou
que a quantidade de filhas maiores nesse período totalizou vinte e três mil
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novecentas e trinta e três beneficiárias, e apresentou o panorama geral
da aposentadoria: cento e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e
sete eram aposentados provenientes do Executivo; seis mil cento e trinta
e oito eram do Tribunal de Justiça do Estado; novecentos e noventa eram
vinculados ao Tribunal de Contas do Estado; seiscentos e setenta e seis
eram aposentados da Assembleia Legislativa; e quatrocentos e cinquenta
e cinco eram originários do Ministério Público do Estado; totalizando cento
e sessenta e sete mil setecentos e quarenta e seis servidores inativos, o
equivalente a uma folha de pagamentos mensal de um bilhão noventa e
dois milhões e novecentos mil reais. O Conselheiro Reges dos Santos
apontou que a folha total de benefícios do mês de abril alcançou o valor
de um bilhão quatrocentos e quarenta e nove milhões de reais. De acordo
com o Diretor-Presidente do Rioprevidência, em abril a receita de
compensação previdenciária foi de seis milhões trezentos e setenta mil
reais. O Conselheiro Reges dos Santos apontou que de janeiro a abril de
dois mil e dezoito foram aprovados pelo INSS duzentos e noventa e três
requerimentos, totalizando o valor de trinta e um milhões trezentos e
noventa e três mil trezentos e trinta e dois reais. O Conselheiro Reges dos
Santos passou à evolução dos servidores no plano previdenciário, que
alcançou dezoito mil quinhentos e sessenta e três contribuintes em abril,
e informou que, do total de servidores inscritos neste plano, apenas nove
vírgula sessenta e um por cento aderiram ao plano de previdência
complementar oferecido pela RJPrev. Segundo o senhor Reges dos
Santos, trinta e três pensões foram solicitadas e estão sendo pagas a
quarenta e nove pensionistas até o momento. Além disso, até o momento
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foram registradas vinte aposentadorias por invalidez. Item Quatro. O
Conselheiro Reges dos Santos exibiu quadro com as campanhas de
auditorias realizadas em dois mil e dezoito: recadastramento de
legatários,

verificação

de

irregularidades

de

pensionistas

viúvas/

companheiras e de filhas maiores, cruzamento de dados entre filhas
maiores e o INSS e entre viúvas e o INSS, além do cruzamento das bases
de dados do Rioprevidência com entes de previdência estaduais e
municipais por meio do Sistema de Cooperação Previdenciária –
SICOPREV, desenvolvido pelo Rioprevidência. De acordo com o DiretorPresidente do Rioprevidência, neste período foram suspensos seiscentos
e treze benefícios irregulares, o equivalente a uma economia mensal de
um milhão e oitenta e quatro mil trezentos e trinta e sete reais e quinze
centavos. Por meio de convênio com o Tribunal de Justiça do Estado,
foram identificados os óbitos de quatrocentos e sessenta e seis
pensionistas e os de quatrocentos e cinquenta e seis inativos entre os
meses de abril e maio de dois mil e dezoito, acarretando a suspensão dos
benefícios no valor total mensal de dois milhões oitocentos e vinte e nove
mil duzentos e trinta e seis reais e nove centavos. Item Cinco. O DiretorPresidente

do

Rioprevidência

apresentou

quadro

com

a

despesa

administrativa do Fundo: segundo ele, até o mês de maio do corrente ano,
o Rioprevidência gastou mais de vinte e seis milhões e seiscentos mil reais
com despesas obrigatórias de PIS/PASEP e cerca de vinte e nove milhões
de reais com despesas administrativas. Item Oito. O Conselheiro Reges
dos Santos informou que já foram firmados cinquenta e sete Atos de
Cooperação Técnica do SICOPREV: cinquenta e três com municípios
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fluminenses, além daqueles com Entes de Previdência do Distrito Federal,
do Estado de Alagoas, da Marinha do Brasil, e com o INSS. Os resultados
do cruzamento das bases de dados do SICOPREV geraram cinquenta e
seis mil trezentas e setenta e uma ocorrências de irregularidades. Como
exemplo, foi apresentado quadro quantitativo com aposentados por
invalidez no Estado do Rio de Janeiro que se encontram em atividade no
INSS: foram encontradas seiscentas e trinta e nove irregularidades, o
equivalente ao valor bruto mensal de três milhões trezentos e sessenta e
nove mil e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos. Item Extra
Pauta Um. O Conselheiro Reges dos Santos apresentou informe de
alienação de imóveis com relação a Mandado de Segurança impetrado
contra o Rioprevidência. O referido Mandado tinha como objetivo
assegurar o direito, em leilão promovido pelo Fundo, de o impetrante
efetuar o pagamento dos bens arrematados por meio do débito da
quantidade correspondente às cotas do Fundo de Privatização criado pela
Lei Estadual número dois mil quatrocentos e setenta, de mil novecentos e
noventa e cinco. Houve deferimento da liminar autorizando o impetrante
a participar das Concorrências Públicas dezenove, de dois mil e quinze,
dezoito, de dois mil e dezessete, e quatorze, de dois mil e quatorze.
Ocorreu a suspensão dessas licitações, aguardando o julgamento do
mérito. Segundo o Diretor-Presidente do Rioprevidência, em razão do
cancelamento, o impetrante peticionou ao Juízo e conseguiu que a decisão
fosse estendida à toda carteira imobiliária. A Procuradoria de Justiça, no
entanto, deu parecer favorável à denegação da segurança, cuja
publicação ocorreu no Diário da Justiça no dia vinte e cinco de junho de
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dois mil e dezoito. O Conselheiro Reges dos Santos explicou que a diretriz
do Rioprevidência é a venda de imóveis para a capitalização do Fundo, e
que, diante da possibilidade de apresentação de carta de crédito junto ao
Estado do Rio de Janeiro, não haveria o repasse dos valores ao
Rioprevidência. O Conselheiro Pedro Paulo Marinho de Barros perguntou
se o Poder Executivo já havia ressarcido o Erário após o arresto feito no
fundo previdenciário durante a crise de pagamentos do Estado. O
Conselheiro Fábio Rodrigo Assunção esclareceu que o processo de
ressarcimento está sendo finalizado. O Conselheiro Reges dos Santos
informou que o processo de centralização de aposentadoria na Autarquia
deve começar em julho deste ano. O Diretor-Presidente do Rioprevidência
apresentou o Sistema de Cooperação Previdenciária – SICOPREV, cujo
objetivo é a otimização da gestão da base de dados dos servidores ativos,
inativos e pensionistas entre os Regimes Próprios de Previdência Social dos
entes federativos, utilizando-se do cruzamento de dados cadastrais, com o
intuito de prevenir e corrigir, impedindo a acumulação ilícita de cargos
públicos, incluindo pensões e o teto remuneratório constitucional. Nada mais
havendo a tratar, a sessão foi encerrada pelo Conselheiro Fábio Rodrigo
Amaral de Assunção, e eu, Reges Moisés dos Santos, lavrei a presente ata,
que segue assinada por todos os Conselheiros presentes.

Fábio Rodrigo Amaral de Assunção
Representante da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
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CONTINUAÇÃO DAS ASSINATURAS DOS PRESENTES NA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2018.

Reges Moisés dos Santos
Diretor-Presidente do Rioprevidência

Fernando Barbalho Martins
Subprocurador-Geral do Estado

Pedro Paulo Marinho de Barros
Representante do Ministério Público

Márcio Jandre Ferreira
Representante do Tribunal de Contas do Estado

Mauro da Silva Thomaz
Representante dos Segurados do TCE-RJ

Luciano Oliveira Mattos de Souza
Representante dos Segurados do Ministério Público
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