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Muito além de cumprir as normas e leis vigentes, a RJPrev tem a preocupação de ser trans-
parente com todos os servidores e órgãos da administração pública do Estado do Rio de 
Janeiro. Por esse motivo apresentamos o Relatório Anual com o objetivo de compartilhar 
com todos o desempenho da Fundação durante o ano de 2015.

Descrevemos aspectos da governança corporativa e apresentamos as demonstrações con-
tábeis, financeiras, administrativas e de investimentos. Os custos da administração e o 
resultado do Plano de Benefícios são detalhados, visando a responsabilidade corporativa.

Os desafios são intensos, mas trabalhamos motivados por acreditar na importância da ins-
tituição para o futuro financeiro do servidor do Estado. Visando a qualidade da gestão e a 
governança corporativa, com foco na boa comunicação e na clareza das informações, a 
entidade procura maximizar os resultados, com uma administração segura e sustentável. 

Com dois anos de funcionamento já conseguimos implantar ações importantes para a sus-
tentabilidade da Fundação como o Mapeamento de Risco e a Gestão Eletrônica de Docu-
mentos que explicaremos suas funções mais a frente neste relatório.

No decorrer de 2015 realizamos várias palestras conscientizando nossos participantes da 
importância da adesão ao PLANO RJPREV-CD. Informamos sobre os benefícios desta 
adesão e da possibilidade de contratação da Parcela Adicional de Risco, que é uma cober-
tura para os riscos de morte e/ou invalidez com preços diferenciados daqueles praticados 
no mercado.

Desta forma, caminhamos no sentido de conscientizar o servidor da importância da adesão 
à previdência complementar o quanto antes, para que ele não deixe de maximizar sua ren-
da de aposentadoria. Desejamos que esta seja uma fase tranquila da vida para todos os 
nossos participantes e suas famílias.

É com grande satisfação que reiteramos nosso compromisso de cuidar dos recursos dos 
nossos participantes, investindo-os com responsabilidade. Respeitamos a confiança que 
nos é depositada e nos empenhamos para que nossos participantes estejam sempre sa-
tisfeitos com a RJPrev. Estamos aqui para ajudá-los na construção de um futuro financeiro 
sólido.

Boa leitura,

Diretoria Executiva.

Mensagem da Diretoria Executiva
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Perfil RJPrev

As regras de aposentadoria para o servidor público civil do Estado do Rio de Janeiro mu-
daram. O Servidor que tomou posse no serviço público a partir de 04 de setembro de 2013 
tem seus benefícios previdenciários limitados ao teto do INSS. Por isso, para manter uma 
estabilidade financeira na aposentadoria, ele precisa de planejamento e, principalmente, 
uma solução para complementar o seu rendimento na aposentadoria por meio da RJPrev.

A RJPrev tem como finalidade oferecer oportunidade a todos os servidores públicos civis a 
obter o melhor padrão de vida na sua aposentadoria por meio da previdência complemen-
tar. Todos os Servidores, inclusive os que não estão vinculados ao novo regime, sem alterar 
as regras nas quais estão submetidos, podem se tornar participantes.

Os que possuem remuneração acima do teto do INSS e tomaram posse depois de 04 de 
setembro de 2013 têm como base de cálculo, justamente, o valor que ultrapassa esse limite 
e podem optar por contribuir com uma das alíquotas disponíveis no regulamento e ainda 
recebem uma contrapartida do Estado podendo atingir até 8,5%.

Aqueles que se encaixam na regra antiga podem realizar sua adesão de maneira facul-
tativa, conquistando uma renda adicional na sua aposentadoria sem abrir mão do regime 
previdenciário ao qual está vinculado.

A entidade também oferece cobertura para proteger o servidor e sua família no caso de 
invalidez ou morte. Com uma pequena contribuição mensal é possível aumentar a reserva 
e garantir rendimentos complementares na ocorrência de eventos inesperados, além de 
benefício fiscal no Imposto de renda.

Se o servidor é participante e perder o vínculo com o Estado há uma série de opções que 
podem ajudá-lo a manter o vínculo com o plano. O participante pode permanecer inscrito no 
plano com as mesmas condições, portar o saldo para outra entidade de previdência com-
plementar, resgatar o saldo ou manter a conta rentabilizando até a aposentadoria.

Sendo assim o servidor que aderiu ao PLANO RJPREV-CD conta com uma aposentadoria 
tranquila e tem o tempo a seu favor.
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Governança

Organograma

Missão

A RJPrev tem como missão instituir, administrar e executar planos de benefícios de previ-
dência complementar, de forma responsável, transparente e eficaz, visando contribuir para 
a qualidade de vida dos participantes, assistidos e beneficiários, por meio da excelência dos 
serviços prestados.

Visão

A RJPrev tem como visão ser referência no segmento de fundos de pensão pela excelência 
na gestão previdenciária, por meio das melhores práticas de governança, transparência e 
qualidade no atendimento aos seus participantes, assistidos, beneficiários e patrocinadores.
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Governança

 Lavinia Schittine Bezerra

 Gustavo de Oliveira Barbosa

 TITULARES  SUPLENTES

CONSELHO DELIBERATIVO

 Cláudia Uchôa Cavalcante (Presidente)

 Francisco Antônio Caldas de A. Pinto

 Marcelo Gomes Rodrigues

 Jorge Leonardo Mosquera T. de Oliveira

 Judith Almeida de Mello

 Rodrigo Ribeiro da Luz

 Raphael Baddini de Queiroz Campos Agostinho Teixeira de Almeida Filho

 Flávio Câmara Carreiro

 Roberto Moisés dos Santos

Conselho Fiscal

Órgão de controle interno da entidade, tem o papel controlador, fiscalizador e relator da ges-
tão administrativa e econômico-financeira. É composto por quatro membros titulares e seus 
respectivos suplentes, sendo dois representando os patrocinadores do plano, indicados 
pelo governador do Estado, e dois representando os participantes, eleitos pelos participan-
tes e assistidos.

Diretoria Executiva

É responsável pela administração geral da entidade, pela execução das diretrizes funda-
mentais e pelo cumprimento da política de administração estabelecida pelo Conselho Deli-
berativo. É composta por quatro membros nomeados pelo Conselho Deliberativo, mediante 
indicação do governador do Estado.

 --------------------------------

 Leonardo Braga Habib Silva

 TITULARES  SUPLENTES

CONSELHO FISCAL

 Marcelo Pereira Haddad (Presidente)

 Marcelo Alves Martins Pinheiro

 Oswaldo Meirelles Alves Neto

 Marcelo Vieira de Azevedo Eduardo da Silva Lima Neto

 Roberto Antônio Pereira Otsuka

Conselho Deliberativo

Órgão máximo da estrutura organizacional é responsável pela definição da política geral de 
administração da entidade e dos planos de benefícios previdenciários complementares. É 
composto por seis membros titulares e os respectivos suplentes, sendo três membros titula-
res e respectivos suplentes indicados pelo Governador do Estado, representando todos os 
patrocinadores, e três membros titulares e respectivos suplentes eleitos diretamente pelos 
participantes e assistidos.
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Governança

Comitê de Investimentos

O Comitê de Investimentos, denominado COMIN, foi criado por ato da Diretoria Executiva, 
mediante determinação do Conselho Deliberativo.

Este Comitê compõe o processo consultivo das decisões dos investimentos da RJPrev 
e tem como atribuições assessorar a Diretoria Executiva na gestão econômico-financeira 
dos recursos administrados pela entidade, elaborar cenários macroeconômicos, analisar as 
condições de mercado e recomendar estratégias de investimentos, observando a política 
de investimentos da Fundação e a legislação em vigor.

O COMIN tem seu funcionamento dado pelo seu Regimento Interno e em suas reuniões, re-
alizadas ordinariamente uma vez por semana, são relatadas oportunidades e propostas de 
investimentos, e examinadas questões relativas ao planejamento, à análise e às operações 
que têm seus aspectos técnicos discutidos e registrados por meio de ata.

Assessoria Jurídica 

A RJPrev conta com assessoria jurídica, composta por um Procurador do Estado do Rio 
de Janeiro que tem como uma de suas atribuições o controle da legalidade dos atos admi-
nistrativos praticados pela Fundação. O Procurador analisa minutas de editais de licitação, 
pregões, convênios, termos de cooperação e realiza atividades consultivas. 

Ética e Conduta

As atividades da Fundação são balizadas por elevados padrões éticos, de conduta, valores 
morais e princípios definidos no seu Código de Ética e Conduta.

Ele abrange os membros dos órgãos colegiados, dirigentes, integrantes do seu quadro fun-
cional e estagiários, bem como os seus colaboradores externos e profissionais contratados, 
seja diretamente ou através de pessoas jurídicas.

 Halan Harlens Pacheco de Morais

 Halan Harlens Pacheco de Morais

 MEMBROS

DIRETORIA EXECUTIVA

 Diretor Presidente

 Diretor de Seguridade (Interino)

 Marcelo Fresteiro Dias Ferreira

 Marcelo Fresteiro Dias Ferreira Diretor de Administração

 Diretor de Investimentos (Interino)
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Governança

Seus objetivos são a conscientização das responsabilidades individuais, a construção de 
uma cultura interna e a instituição de mecanismos que facilitem a identificação de desvios 
de conduta para imediata correção.

A entidade tem como valores éticos o compromisso com a excelência, transparência, inte-
gridade, honestidade e lealdade, equidade, responsabilidade e respeito. Todos esses va-
lores reunidos visam o cuidado para que todas as atividades da entidade sejam realizadas 
para garantir o cumprimento de sua missão.
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Relacionamento com o Participante

A RJPrev investe cada vez mais no relacionamento com os servidores do Estado do Rio 
de Janeiro. Ao longo de todo o ano de 2015, a entidade ministrou palestras, informou seus 
participantes através do Boletim Informativo, distribuiu folders, e-mail marketing, além de 
prestar informações através das mídias sociais e fazer atendimentos presenciais indo até o 
servidor. Foram feitas aproximadamente 940 visitas de promotores da entidade.

Por meio de uma conexão cada vez mais estreita com as áreas de Recursos Humanos do 
patrocinador, por entender que a mesma é o primeiro contato dos servidores, a RJPrev tem 
investido nesse relacionamento para que a informação sobre a importância da Previdência 
Complementar chegue o quanto antes ao servidor. Realizamos também palestras a cada 
nova posse, com o objetivo de informar o servidor o quanto antes a importância da adesão 
à previdência complementar.

O site da entidade também mudou: com novo layout permite uma navegabilidade mais práti-
ca e efetiva. A RJPrev segue disponibilizando em sua página virtual, links com a legislação, 
o Plano, dúvidas frequentes, simulador de aposentadoria entre outros itens. 

Uma das novidades de 2015 é atualização do simulador de aposentadoria. Agora o servidor 
pode calcular o benefício no imposto de renda, verificar a economia anual, além de simula-
ção com taxas de rentabilidade.

Aqueles  servidores que contratarem a Parcela Adicional de Risco que é uma cobertura para 
os riscos de morte e/ou invalidez, há ainda a opção de pagamento de suas contribuições 
através do Débito Automático. Basta solicitar o formulário ao atendimento da Fundação.

Área do Participante

A RJPrev também disponibiliza uma importante ferramenta que, além de outras funções, 
ajuda seus participantes na fiscalização da Fundação. Na Área do Participante, que se en-
contra no portal da entidade, o participante, por meio de um login de acesso restrito, poderá 
acompanhar a evolução da sua conta previdenciária. 

Dentre outras funções é possível visualizar extrato e saldo das aplicações financeiras, im-
primir a 2ª via do seu boleto bancário, fazer alterações cadastrais e realizar contribuições 
adicionais. 
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Relacionamento com  o Participante

A Fundação tem o cuidado de prestar informações claras e objetivas sobre a importância da 
adesão ao plano da entidade, bem como comunicar ao participante que seus recursos são 
investidos de forma segura e responsável. 

A RJPrev disponibiliza também atendimento presencial feito nos órgãos, bem como na sede 
localizada na Avenida Rio Branco 185, sobreloja 203, de segunda a sexta-feira, de 9h às 
18h.
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Gestão Previdenciária

Plano RJPREV-CD

A RJPrev criou o PLANO RJPREV-CD, estruturado na modalidade de contribuição definida, 
destinado a TODOS os servidores públicos civis titulares de cargos efetivos do Estado do 
Rio de Janeiro.

No regulamento do PLANO RJPREV-CD, estão estabelecidas as normas, as condições de 
concessão e de manutenção dos benefícios e direitos aos institutos nele previstos, bem 
como os direitos e as obrigações do patrocinador, dos participantes e de seus respectivos 
beneficiários. A íntegra do arquivo está disponível na página: www.rjprev.rj.gov.br/planos.asp.

Patrocinadores

Podem se tornar participantes do PLANO RJPREV-CD, todos os servidores públicos civis 
do Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus patrocinadores: Poderes Executivo, Legisla-
tivo, Judiciário,Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, e suas autarquias 
e fundações públicas. Poderão vir a ser Patrocinadores do Plano também,as pessoas jurídi-
cas que, preenchendo os requisitos exigidos pelo Estatuto da RJPrev, celebrarem Convênio 
de Adesão com a entidade ao Plano, mediante prévia autorização do órgão governamental 
competente 

Os participantes do plano estão classificados em cinco categorias: Participante Ativo Patro-
cinado, Participante Ativo Facultativo, Participante Assistido, Participante Autopatrocinado e 
Participante Vinculado.

Participante Ativo Patrocinado

O Participante Ativo Patrocinado é aquele servidor vinculado ao Regime de Previdência 
Complementar, com remuneração acima do teto do INSS e que faz adesão ao PLANO 
RJPREV-CD.

O seu salário de participação (base de cálculo previdenciária) corresponde ao valor de sua 
remuneração que exceder o teto do INSS.

Para cada contribuição realizada pelo Participante Ativo Patrocinado, o patrocinador fará 
outra de mesmo valor (contrapartida) limitada à 8,5% do salário de participação.
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Participante Ativo Facultativo

É aquele servidor vinculado ao patrocinador que optar por se inscrever e contribuir para o 
plano sem a contrapartida do Estado.

- Servidores que tenham tomado posse em cargo de provimento efetivo no Estado do Rio 
de Janeiro antes do início de funcionamento da RJPrev;

- Servidores vinculados ao Regime de Previdência Complementar com remuneração abaixo 
do teto do INSS. O seu salário de participação corresponde ao valor da totalidade da sua 
remuneração.

Participante Assistido

É aquele participante ou beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada. O sa-
lário de participação é correspondente ao seu benefício de prestação continuada.

Participante Autopatrocinado

São aqueles que, deixando de ser Participantes Ativos Patrocinados ou Participantes Ati-
vos Facultativos, e que, em razão da perda parcial ou total de sua remuneração, inclusive 
perda de vínculo funcional, se mantém inscrito no plano. O participante assume então, o 
pagamento de suas contribuições, e também, se era um Participante Ativo Patrocinado, as 
parcelas que cabiam ao patrocinador.

Participante Vinculado

É o servidor que, deixando de ser Participante Ativo Patrocinado ou Participante Ativo Fa-
cultativo pelo rompimento do vínculo funcional com o patrocinador antes do preenchimento 
dos requisitos de elegibilidade à aposentadoria programada, tenha optado pelo Benefício 
Proporcional Diferido (BPD).

Beneficiários 

Podem ser inscritas na condição de beneficiários do participante as pessoas físicas por ele 
indicadas na forma a seguir: 

I. Beneficiários Vitalícios 

a) cônjuge ou companheiro (a) na constância, respectivamente, do casamento ou da união 
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estável; 

b) companheiro (a), na constância de união estável homoafetiva; 

c) pai e/ou mãe, na ausência de Beneficiários temporários e de Beneficiários a que se re-
ferem as alíneas ‘a’ e ‘b’ deste item, e desde que comprovada a dependência econômica 
deles;

d) ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) enquanto lhe for assegurada a percepção de alimen-
tos, pela sua dependência ao Participante titular.
  
II. Beneficiários Temporários 

a) filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de 21 anos ou até 24 anos, se 
estudantes universitários; 

b) os filhos inválidos ou incapazes civilmente, desde que comprovadamente vivam sob de-
pendência econômica do Participante, e enquanto perdurar a morte ou invalidez.

Benefícios Previdenciários

Os benefícios assegurados pelos planos são: 

I. Aposentadoria programada;
II. Aposentadoria por invalidez;
III. Pensão por morte; 
IV. Cobertura adicional para os riscos de morte e/ou invalidez.

Aposentadoria programada

É um benefício de renda mensal que será calculado em função da reserva individual do 
participante. Para ter direito ao benefício é necessário o cumprimento de alguns requisitos:

Participante Ativo Patrocinado e Facultativo:

• Estar aposentado no Rioprevidência.

Participante Autopatrocinado e Vinculado:
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• Ter cumprido os mesmos requisitos de tempo de contribuição e idade mínima exigidos 
para concessão de aposentadoria pelo Rioprevidência.

E ainda, para todos os tipos de participantes:

• Com pelo menos 60 meses de filiação ao plano (exceto no caso de concessão de aposen-
tadoria compulsória pelo Rioprevidência.);

• Com pagamento do benefício principal + benefício suplementar (opcional)

Aposentadoria por invalidez

Benefício de renda mensal cuja a concessão depende da ocorrência de eventos não previ-
síveis. Para ter direito ao benefício de aposentadoria por invalidez permanente é necessário 
o cumprimento de alguns requisitos:

• Estar aposentado por invalidez no Rioprevidência;

• 12 (doze) meses de filiação ao plano (exceto no caso de acidente de serviço);

• Pagamento do benefício principal + benefício suplementar (opcional).

• Para Participante Ativo Patrocinado 

Valor do Benefício Principal será calculado da seguinte forma: reserva acumulada somada 
ao aporte do Fundo de Benefícios não Programados divididos pela expectativa de vida do 
servidor ou beneficiário vitalício.

• Para Participante Ativo Facultativo

Valor do Benefício Principal será calculado da seguinte forma: reserva acumulada dividida 
pela expectativa de vida do servidor ou beneficiário vitalício.

Pensão por morte

Benefício que ampara, com uma renda mensal, os beneficiários do participante, devido ao 
falecimento do servidor ou do Assistido. Para usufruir desse benefício é necessário que o 
beneficiário esteja recebendo benefício pelo Rioprevidência. 
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• Para Participante Ativo Assistido

Benefício de pensão calculado em função da reserva remanescente do servidor aposentado 
considerando a expectativa de vida do beneficiário vitalício com maior expectativa de vida;

• Para Participante Ativo Patrocinado 

Benefício de pensão será calculado da seguinte forma: reserva acumulada somada ao 
aporte do Fundo de Benefícios não Programados divididos pela expectativa de vida do be-
neficiário vitalício.

• Para Participante Ativo Facultativo

Valor do Benefício será calculado da seguinte forma: reserva acumulada dividida pela ex-
pectativa de vida do beneficiário vitalício.

• Após o falecimento do participante, será necessário o cadastramento do beneficiário legal 
para recebimento do benefício;

Cobertura adicional para os riscos de morte e/ou invalidez

O servidor que fizer adesão ao PLANO RJPREV-CD tem mais uma vantagem: a opção de 
contratar a Parcela Adicional de Risco (PAR), que é uma cobertura adicional para os casos 
em que houver a morte ou a invalidez total e permanente do participante. O valor do capital 
contratado será acrescido à conta individual do participante para que este melhore o valor 
do benefício mensal a ser recebido por seus beneficiários legais, no caso de morte, ou pelo 
próprio participante no caso de invalidez total e permanente. 

Evolução RJPrev

A RJPrev vem adotando desde a sua criação ações de comunicação que tem como princi-
pal objetivo trazer a educação financeira e previdenciária aos servidores públicos do Esta-
do do Rio de Janeiro. As palestras oferecidas pela entidade ganharam destaque em 2015. 
Mais de 5400 servidores foram atingidos através de 163 palestras ministradas.

O programa “RJPrev vai até você”, também teve participação no aumento do número de 
participantes. A ação consiste em disponibilizar consultores especializados em previdência 
social para esclarecer dúvidas e colher suas adesões ao Plano. Só em 2015 eles atende-
ram 573 servidores.



18 Relatório Anual 2015

Gestão Previdenciária

Jan/2015
867 Jan/2015
933 Fev/2015
1001 Mar/2015
1034 Abr/2015
1097 Mai/2015
1177 Jun/2015
1253 Jul/2015
1385 Ago/2015
1498 Set/2015
1552 Out/2015
1624 Nov/2015
1660 Dez/2015

867 

1660 

Evolução de Participantes  

 A Fundação dobrou o número de participantes em 2015. Esse aumento considerável contri-
buiu para um crescimento nos recursos garantidores, que passou de aproximadamente 3,1 
milhões em janeiro de 2015 para aproximadamente 10,5 milhões em dezembro de 2015.

Plano RJPREV-CD PGA
jan/15 3.055.150,49         6.292.288,53   
fev/15 3.600.692,11         5.746.805,34   

mar/15 4.163.436,65         5.600.123,52   
abr/15 4.768.113,81         5.503.682,15   
mai/15 5.380.786,61         5.304.570,09   
jun/15 5.960.365,44         5.116.092,59   
jul/15 6.538.624,12         4.763.175,46   

ago/15 7.053.462,62         4.490.983,29   
set/15 7.699.079,48         4.301.186,02   
out/15 8.569.841,90         5.594.455,60   
nov/15 9.340.729,59         6.947.427,29   
dez/15 10.492.093,21       7.684.759,18   

 3,1  

 10,5 
Evolução do Patrimônio       
Plano RJPREV-CD (em Milhões de Reais) 

 -
 1.000.000,00
 2.000.000,00
 3.000.000,00
 4.000.000,00
 5.000.000,00
 6.000.000,00
 7.000.000,00
 8.000.000,00
 9.000.000,00

PGA 

Esses eventos contribuíram para evolução do número de adesões de participantes no PLA-
NO RJPREV-CD, conforme pode ser visto no gráfico abaixo.
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Quanto ao gênero, percebemos que há um equilíbrio entre os servidores públicos, com 
metade para cada gênero, já quanto aos participantes, há uma pequena vantagens para os 
homens que respondem por 62% dos participantes do plano.

Distribuição

Os servidores públicos submetidos ao Regime de Previdência Complementar, com remu-
neração acima do teto do INSS , assim como os participantes da RJPrev, têm a seguinte 
distribuição de frequência no que tange às suas remunerações.

Gestão Previdenciária
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Masculino Feminino Masculino Feminino

Até 24 1% 0% Até 24 1% 2%

Entre 25 e 34 29% 19% Entre 25 e 34 25% 26%

Entre 35 e 44 24% 14% Entre 35 e 44 17% 16%

Entre 45 e 54 6% 4% Entre 45 e 54 5% 6%

Entre 55 e 64 2% 1% Entre 55 e 64 1% 1%

Entre 65 e 75 0% 0% Entre 65 e 75 0% 0%

Participantes Servidores

Fundo de Benefício não programado

A cobertura dos eventos de invalidez e morte dos participantes ativos foi feito através de 
contratação de sociedade seguradora Icatu Seguros S/A para cobertura parcial ou total des-
te benefício não programado, conforme permite o Regulamento do PLANO RJPREV-CD. 

Caso haja um sinistro os valores que deverão ser aportados ao Fundo de Cobertura dos 
Benefícios não Programados (FBnP), para o pagamento do benefício ao participante/pen-
sionista, serão calculados pela RJPrev e informados para a sociedade seguradora contra-
tada, onde, esta deverá repassar os referidos valores para complementar a cobertura para 
estes eventos. 

À RJPrev cabe a obrigação de pagar os prêmios mensais que são definidos em contrato por 
idade e por tipo de evento para cada R$ 100 mil de capital segurado.

Percebemos ainda que há maior concentração na faixa de idade 25 a 34, tanto para partici-
pantes quanto para servidores.

Gestão Previdenciária
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Gestão Administrativa

Os custos da RJPrev no exercício de 2015, em linha com o que ocorreu em 2014, estão 
concentradas em despesas de pessoal e encargos. 

Houve redução dos gastos com Pessoal e Encargos e Despesas Gerais e o aumento com 
os custos em Treinamentos e Cursos se deve ao investimento da entidade na capacitação 
de seus colaboradores.

Com orçamento de R$ 4,6 milhões para o exercício de 2015, o nível de custeio da entidade 
está de acordo com o Plano de Gestão Administrativa - PGA - e permanece em um nível 
baixo, compatível com o número de participantes.

Importante destacar que, apesar do aumento dos gastos no exercício, quando analisamos 
os indicadores do plano de gestão administrativa, é possível observar uma expressiva me-
lhora no desempenho da entidade. Neste sentido, cabe destacar os seguintes indicadores 
de despesas administrativas:

Custo Administrativo Total / Recursos Garantidores: Demonstra quanto representam as 
despesas administrativas anuais em relação aos recursos garantidores dos planos de be-
nefícios.  

Em dezembro de 2015, o total de Despesas Administrativas anual sobre os Recursos Ga-
rantidores representaram 45% do Plano, frente aos 166% alcançados em dezembro de 
2014.

DESCRIÇÃO 2014 2015

PESSOAL E ENCARGOS 2449 2362

TREINAMENTO - CURSOS - SEMINÁRIOS 16 20

VIAGENS E ESTADIAS 6 18

SERVIÇOS DE TERCEIROS E DESPESAS GERAIS 525 284

DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES 0 1

DESPESAS GERAIS 828 804

OUTRAS DESPESAS 84 0

TOTAL 3909 3488
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Custo Administrativo Total / Nº de Participantes: Demonstra o custo administrativo anual da 
entidade por participante. 

Custo Administrativo Previdencial / Nº de Participantes: Demonstra o custo administrativo 
previdencial anual da entidade por participante. Este Indicador permite visualizar a eficiên-
cia da gestão previdencial.

Em dezembro de 2015, o custo administrativo total por participante foi 44,5% menor do que 
o valor realizado em dezembro de 2014. A mesma tendência de queda pode ser observada 

Gestão Administrativa
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Custo Administrativo Total / Fontes de Custeio Administrativo: Demonstra quanto represen-
tam as despesas administrativas anuais em relação a Fontes de Custeio do Plano de Ges-
tão Administrativa - PGA. 

Em dezembro de 2015, o total de despesas administrativas anuais sobre as fontes de cus-
teio reduziu para aproximadamente 14 vezes, sendo que em dezembro de 2014 o indicador 

Gestão Administrativa

em relação ao custo administrativo previdencial por participante, que foi 45,6% menor do 
que o ano anterior. Este movimento de redução pode ser explicado pelo aumento do núme-
ro de participantes superior a variação das despesas.

Custo Administrativo de Investimentos / Recursos Garantidores: Demonstra o custo admi-
nistrativo de Investimentos anual da entidade em relação aos recursos garantidores dos 
planos de benefícios. Este Indicador permite visualizar a eficiência da gestão de investi-
mentos.

É importante mencionar que a gestão dos investimentos ocorre com todos os recursos da 
entidade, onde o mais significativo são os recebidos do patrocinador a título de antecipação 
de contribuições, porém o indicador considera apenas os recursos garantidores do plano 
de benefícios.
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era de aproximadamente 41 vezes. Essa redução em relação a dezembro de 2014 se deve 
ao crescimento das fontes de custeio superior ao crescimento das despesas administrati-
vas.

Cabe observar que, dado o fim gerencial a que se destina, este indicador não considera 
como fonte de custeio do PGA os recursos recebidos do patrocinador a título de antecipa-
ção de contribuição. 

Compras e Licitações

No ano de 2015, o Departamento de Compras e Licitações da entidade dedicou-se especi-
ficamente às novas contratações/aquisições imprescindíveis e à prorrogação dos serviços 
essenciais ao desenvolvimento estrutural da Fundação. Foram executadas 19 contrata-
ções/aquisições, sendo 12 por dispensa de licitação, 6 por inexigibilidade, 4 prorrogações 
de contratos já celebrados e 2 por adesões a atas de registro de preços.

No que tange as ações de capacitação do quadro de pessoal da entidade, quais sejam, 
cursos e participação em congressos, 4 das 6 contratações por inexigibilidade foram es-
tabelecidas predominantemente junto à Associação Brasileira das entidades Fechadas de 
Previdência Complementar  - ABRAPP e Universidade Corporativa da Previdência Comple-
mentar – UNIABRAPP.

Nessa linha, cabe destacar a certificação do Colegiado dos Conselhos desta Fundação no 
Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social – ICSS, por meio de dis-
pensa de licitação em atendimento à Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN 
n.º3.792/09 e suas alterações.
 
Com o objetivo de assegurar as tomadas de decisão na área de investimentos, foi contrata-
da por meio de pregão eletrônico empresa para fornecimento de licença de uso de software 
para análise e acompanhamento de fundos de investimentos, com realização de prova de 
conceito como critério de aceitação da proposta classificada em primeiro lugar, na qual con-
sistia na instalação e operacionalização de toda a solução ou de alguns de seus módulos 
para verificação das funcionalidades requeridas.

Na área de Seguridade em atendimento à legislação pertinente, foi contratada por meio de 
pregão eletrônico, empresa especializada para prestação de serviço atuarial relativo ao Pla-
no RJPREV-CD, com elaboração do relatório da avaliação atuarial, parecer atuarial, estudo 
de aderência e convergência das hipóteses atuariais e acompanhamento atuarial do plano 
de benefícios. 

Gestão Administrativa
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O Gráfico evidencia a segregação das contratações/aquisições por modalidade, cujo valor 
total foi de R$ 765.885,57 distribuídos percentualmente.  

Gráfico – Contratações/aquisições da RJPrev por modalidade em 2015 (Valores em R$ mil)

Vale destacar ainda a prorrogação do contrato de licença de uso de software integrado de 
gestão para previdência complementar, contemplando as funcionalidades de gestão previ-
denciária, gestão financeira e controladoria, e gestão de investimentos, com a inclusão do 
fornecimento de licença de software gerenciador de documentos digitalizados com implan-
tação - GED, treinamento no uso da solução e acompanhamento do processo de digitaliza-
ção.
 
Gestão de Processos

Com o objetivo de aprimorar a eficiência e a efetividade operacional que garanta o alcance 
das metas da entidade, foi realizado o mapeamento dos procedimentos operacionais que 
são considerados fundamentais para a administração. 

Com apenas dois anos, a RJPrev conseguiu mapear os seus processos internos, com a 
participação de seus colaboradores. Esse mapeamento possibilitou o conhecimento de toda 
rotina da entidade a partir da apresentação do Manual de Mapeamento de Processos que 
viabilizou o 1º ciclo de mapeamento de risco. 

A finalidade desse mapeamento é identificar e avaliar continuamente os riscos de natureza 
interna dos seus processos de trabalho de modo que os mesmos sejam mensurados quan-
to ao impacto e probabilidade de ocorrência. Isso serve como base para a construção de 
uma Matriz de Risco e a implantação dos controles internos.

Gestão Administrativa

Licitação - Pregão 
Eletrônico 

R$ 49.055,52 

Prorrogações 
Contratuais 

R$ 657.019,15 

Inexigibilidade de 
Licitação 

R$ 16.243,40 

Dispensa de Licitação 
R$ 17.964,70 

Adesão à Ata de SRP 
R$ 25.601,80 
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Gestão Administrativa

Para cumprir esse objetivo a RJPrev contratou um software, que atende ao padrão COSO, 
utilizado na analise de  45 processos, nos quais foram identificados mais de 270 riscos que 
foram mensurados de acordo com os critérios pré-definidos de impacto e frequência. Além 
disso, foram respondidos 600 questionários de autoavaliação que continham mais de 9.600 
questões relativas aos controles aplicados nos processos.

Ainda dentro da Gestão de Processos, a RJPrev implantou o sistema de Gestão Eletrônica 
de Documentos – GED. Com a finalidade de organizar os documentos desde a sua criação 
até a sua disponibilização, arquivamento ou descarte, essa ferramenta converte documen-
tos físicos em arquivos digitais, organiza seu armazenamento, garante agilidade na recupe-
ração da informação desejada, além de disponibilizar a imagem para impressão.

A utilização do GED possibilita a redução do custo com o espaço físico para armazenamen-
to de documentos, sendo além de uma ação sustentável, uma forma de organização de 
documentos que proporciona agilidade no processo.
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Gestão de Pessoas

A entidade investe em Programas de Treinamento e Capacitação, além da Certificação 
de Dirigentes, com o objetivo de desenvolver competências para alcance dos melhores 
resultados na execução das atividades. A RJPrev qualifica seus colaboradores, diretoria e 
colegiados, atendendo assim aos requisitos técnicos necessários através da Certificação 
proposta pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC.

Assessoria de Imprensa

Novas ações de marketing e assessoria de imprensa aumentaram a visibilidade da RJPrev 
na mídia. A obtenção do fortalecimento da marca e imagem institucional da RJPrev pôde 
ser vista ao longo do ano com o crescimento no número de adesões. A entidade teve ma-
térias positivas veiculadas em grandes Jornais do Rio de Janeiro, como o Jornal O Dia e O 
Extra, além de sites como o Portal do Servidor, Imprensa Oficial e Abrapp.

Gestão Administrativa
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A RJPrev tem todo o cuidado quando o assunto é a forma na qual o dinheiro do participante 
é investido. A gestão dos recursos busca os resultados necessários de forma a cumprir com 
suas obrigações previdenciárias, dentro de uma adequada relação entre risco e retorno 
esperado.

Diante disso, ao longo de 2015, a Fundação elaborou diversas ações visando sempre o 
aprimoramento da gestão dos investimentos.

Com base no Mapeamento de Riscos foram identificados os riscos relacionados à gestão 
dos investimentos. Como resultado deste trabalho, a RJPrev desenvolveu um sistema pró-
prio de Mapeamento de Liquidez que executa o monitoramento do risco de liquidez de 
mercado da Fundação. 

Essa ferramenta consiste na avaliação do tempo necessário para a alienação dos títulos 
públicos federais e das ações presentes na carteira própria da RJPrev e/ou dos fundos de 
investimentos nos quais a Fundação seja cotista. Esse tempo dimensiona o grau médio 
de dificuldade de realização desses ativos, o que está relacionado ao custo de transação 
associado, considerando seus volumes médios de transações e o volume máximo de nego-
ciação desejado de participação da entidade nos respectivos mercados.

Em relação ao risco operacional, a RJPrev desenvolveu o Painel de Difusão de Taxas, 
que tem o objetivo de avaliar a atuação da entidade frente ao mercado nas suas operações 
no mercado secundário de títulos públicos federais. Este Painel estabelece intervalos in-
dicativos de negociação e compara as operações da RJPrev com as operações de outras 
entidades por meio dos dados disponibilizados pela ANBIMA.

Todas estas ações constituem fator preponderante para fortalecer a gestão de risco dos 
investimentos e a relação de confiança entre a entidade e seus participantes e patrocina-
dores.

Resultado dos Investimentos

Ao final de 2015, o total de recursos garantidores dos planos administrados pela RJPrev 
atingiu R$ 18,2 milhões, o dobro em comparação ao final de 2014, conforme pode ser vis-
to no gráfico a seguir. Destes recursos, aproximadamente R$ 10,5 milhões pertenciam ao 
PLANO RJPREV-CD e R$ 7,7 milhões ao Plano de Gestão Administrativa (PGA).

Gestão de Investimento
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Evolução dos Recursos dos Planos (valores absolutos e relativos)

A gestão dos investimentos da RJPrev pode ser realizada diretamente pela entidade ou por 
meio de fundos sob gestão terceirizada. Neste último caso, embora os gestores externos 
estejam sujeitos aos mandatos e regulamentos próprios, a Fundação, como cotista, deve 
observar os limites impostos pela legislação em vigor e por sua Política de Investimentos. 

Ao longo de 2015, a maior parte do portfólio de investimentos da RJPrev era composta de 
fundos de investimentos alocados no segmento de renda fixa. Todos estes fundos eram 
compostos por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou operações compromissadas 
lastreadas em títulos públicos federais, não sendo permitida qualquer aplicação em ativos 
financeiros que não de emissão do Tesouro Nacional. Além disso, na composição desses 
fundos era admitida operações nos mercados de derivativos, exclusivamente com o objeti-
vo de proteger posições detidas no mercado à vista e/ou de buscar atingir o nível desejado 
de exposição da carteira ao índice de referência do Fundo.

A diferença entre esses fundos de investimentos são os seus objetivos de retorno. Dois 
destes buscavam atingir a variação alcançada da taxa Selic média, um terceiro perseguia o 
retorno do índice IRF-M, enquanto os últimos dois deles buscavam o retorno do índice IMA-
-B. Como todos eles eram fundos de investimentos abertos, seus ativos estavam marcados 
a mercado¹.

Em dezembro de 2015, a RJPrev implementou a compra direta de ativos no seu portfólio. 
Esta alocação consistiu basicamente na compra de títulos públicos federais, mais especi-
ficamente, Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B). Estes títulos foram marcados na 
curva e serão mantidos na carteira da Fundação até o seu vencimento. Tendo em vista que 
a entidade está em sua fase inicial e que o prazo médio do fluxo de caixa de suas obriga-
ções previdenciárias é mais longo do que o prazo médio destes títulos, a Fundação tem 
toda capacidade financeira para executar tal estratégia.

¹ O conceito de marcação a mercado consiste em estabelecer diariamente o valor dos ativos que compõem uma 
carteira de investimentos ao preço pelo qual ele poderia ser negociado no mercado. Nesta marcação, os valores dos 
ativos seguem as oscilações de preço do mercado, tanto positivas quanto negativas. Por outro lado, a marcação na 
curva consiste em avaliar os ativos pelos seus respectivos custos de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos.
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Diferente da marcação a mercado, nesta marcação os ativos não seguem as oscilação do mercado.
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Diferente da marcação a mercado, nesta marcação os ativos não seguem as oscilação do mercado.

A Figura a seguir mostra a alocação dos recursos dos Planos por classe de ativos, em va-
lores absolutos e relativos, além da evolução dessa alocação ao longo de 2015. Destaque 
para a realocação de recursos da classe IMA-S para IMA-B, tanto na parte a mercado (MtM) 
quanto na curva.

Alocação dos Recursos dos Planos por Classes de Ativos (valores absolutos e relativos)

Estoques (R$ mil) 2014 % s/ Inv.  2015 % s/ Inv.

RJPrev Investimentos 8.875,68 18.167,35

Renda Fixa 8.875,68 100,0% 18.167,35 100,0%

IMA-S 7.249,88 81,7% 6.643,00 36,6%

IMA-B 1.624,89 18,3% 11.445,42 63,0%

MtM 1.624,89 18,3% 10.458,01 57,6%

Curva 0,00 0,0% 987,41 5,4%

IRF-M 0,92 0,0% 78,93 0,4%

Renda Variável 0,00 0,0% 0,00 0,0%

IBrX 0,00 0,0% 0,00 0,0%

SMLL 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Estoque

Gestão de Investimento

Valor Alocado
IMA-S 36,57%
IRF-M 0,43%
IMA-B MtM 57,56%
IMA-B Curva 5,44%
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Informações detalhadas referentes à composição e enquadramento dos investimentos po-
dem ser observados no item Demonstrativo de Investimentos e Enquadramento.

O mercado brasileiro em 2015 foi novamente marcado pela forte volatilidade. A conturbada 
relação entre os poderes executivo e legislativo, agravada pelo avanço da operação Lava-
Jato, fez com que as medidas necessárias para o ajuste fiscal ficassem em segundo plano. 
Diante das incertezas em relação ao cenário político e o agravamento do quadro fiscal, as 
principais variáveis da economia brasileira sofreram forte deterioração. A atividade econô-
mica sofreu uma queda abrupta, a inflação alcançou dois dígitos, houve forte elevação da 
taxa de juros, intensa desvalorização do real e déficit primário recorde. Neste contexto, a 
nota de crédito do Brasil foi rebaixada, perdendo o status de grau de investimento por duas 
das principais agências de classificação de risco do mundo, a S&P e a Fitch. 
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Externamente, os mercados acompanharam a expectativa do início do ciclo de aperto mo-
netário por parte do Banco Central americano (FED). Inicialmente esperado para o meio do 
ano, somente em dezembro o FED decidiu pelo aumento da taxa de juros de 0,25% para 
0,50% a.a. Como justificativa, destacou o bom desempenho do mercado de trabalho e a 
expectativa de aceleração da taxa de inflação. Além disso, o Banco Central americano in-
dicou que continuará o ciclo de aumento de juros caso as suas projeções de crescimento, 
desemprego e inflação se confirmem para 2016. 

Na Zona do Euro, a economia manteve o ritmo de retomada bastante lento e gradual. Na 
direção oposta do Banco Central americano, o Banco Central Europeu (BCE) ampliou os 
estímulos monetários por meio do seu programa mensal de compra de ativos com o objetivo 
de estimular a atividade econômica e tentar evitar deflação. Por fim, também pesaram as 
dúvidas em relação à atividade econômica na China, provocando um movimento de aver-
são ao risco e resultando na valorização do dólar em relação às principais moedas globais. 
Em relação às commodities, o movimento de queda nos preços iniciado no final de 2014 
permaneceu ao longo de 2015, refletindo a desaceleração global.

Esses movimentos provocaram um fraco desempenho do mercado financeiro brasileiro, fa-
vorecendo ativos de menor risco, como títulos públicos, enquanto o mercado acionário teve 
em mais um ano o seu valor reduzido. O IMA-B, índice baseado em uma carteira teórica 
composta por títulos públicos pós-fixados indexados à inflação (NTN-B), atingiu 8,88% de 
retorno, enquanto o IRF-M, índice baseado em uma carteira teórica composta por títulos pú-
blicos pré-fixados (NTN-F e LTN), alcançou o resultado de 7,13%. Em oposição, o desem-
penho do mercado acionário foi decepcionante, registrando, em relação ao seu principal 
índice, o Ibovespa, o desempenho negativo de 13,31%.

Essa deterioração dos preços e aumento do retorno esperado dos ativos abriu uma janela 
de oportunidade de alocação por parte da RJPrev. Aproveitando esse momento de depre-
ciação dos ativos no mercado, a Fundação adquiriu títulos públicos atrelados à inflação, as 
NTN-B. Esses títulos são os que mais se aproximam do perfil do retorno utilizado para si-
mulação de aposentadoria no site da entidade, por possuírem como componente de retorno 
uma taxa de juros real adicionada a um componente de inflação, o índice IPCA.

Além disso, para reduzir a volatilidade do portfólio, parte desta aquisição de NTN-B está 
atualmente marcada na curva, com uma taxa média obtida pela entidade na compra desses 
ativos de aproximadamente 7,30% a.a. + IPCA, superando o retorno esperado no simula-
dor.
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Rentabilidade

RJPrev Investimentos 10,78% 9,41%

Benchmark Investimentos 11,01% 16,28%

Meta Atuarial 10,48% 15,73%

Renda Fixa 10,78% 9,41%

Benchmark RF 14,20% 10,73%

IMA-S 10,82% 13,27%

IMA-B 14,54% 8,88%

IRF-M 11,40% 7,13%

Renda Variável - -
Benchmark RV (IBrX ) -2,78% -12,41%

SMLL -16,96% -22,36%

Ibovespa -2,91% -13,31%

Rentabilidades em %

Rentabilidade

  2014  2015
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Em relação a rentabilidade, no ano de 2015 a gestão dos investimentos da RJPrev alcançou 
o retorno de 9,41%, abaixo do retorno esperado no simulador, INPC + 4,0% a.a., que obteve 
o resultado de 15,73%.

Além do fraco desempenho do mercado financeiro, o forte desempenho do retorno espe-
rado do simulador favoreceu o descolamento entre este retorno esperado e a rentabilidade 
alcançada pela Fundação. Em relação ao desempenho retorno esperado do simulador, ele 
foi influenciado principalmente pelo seu componente de inflação, INPC, que atingiu máxi-
mas históricas e pressionou positivamente o seu retorno.

Sobre os custos relativos à gestão dos investimentos, estes são custeados pelas receitas 
oriundas do Programa de Gestão Administrativa da RJPrev. Como pode ser observado a 
seguir, o total destas despesas no exercício de 2015 se reduziu em relação ao ano de 2014. 
Em termos relativos aos recursos garantidores do PLANO RJPREV-CD, os custos também 
foram reduziram, de 52% para 12%.

Custos Relativos à Gestão dos Investimentos

Obs.: (A) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis (conta 1.1) e de 
investimentos (conta 1.2.3), deduzidos de suas correspondentes exigibilidades (contas 2.1.3 e 2.2.3), não computados 
os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores, conforme Resolução CMN 3792/2009. (B) Custos 
registrados na conta 4.2.2 nos balancetes de dezembro de 2014 e 2015.

Ano RG RJPrev-CD (A) Custos Internos (B) (B) / (A)

2014 2.641.026,63                      1.377.595,12                    52%

2015 10.492.093,21                    1.295.621,18                    12%
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Custos Relativos à Gestão Externa

Política de Investimentos 2016

A Política de Investimentos de 2016 para os Planos de Gestão Administrativa e de Benefí-
cios RJPREV-CD foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da entidade em sua 32ª reunião 
ordinária, ocorrida em 27 de novembro de 2015.

Em conformidade com o estabelecido na legislação vigente, a RJPrev mantém a segrega-
ção das funções de gestão, administração e custódia dos investimentos. A Fundação iden-
tifica, avalia, controla e monitora os riscos dos investimentos, incluindo os de mercado, de 
crédito e liquidez, além dos riscos operacional, legal e sistêmico.

Para a precificação dos ativos financeiros, a Fundação adota a marcação a mercado e/ou 
marcação na curva, seguindo os métodos e as fontes de referência estabelecidos pelo seu 
agente custodiante. A metodologia utilizada por essa instituição financeira está detalhada 
no Manual de Precificação de Ativos, que é disponibilizado para a RJPrev.

A alocação estratégica é a decisão mais importante que uma Fundação pode realizar em 
sua gestão de investimentos. Alocar estrategicamente significa decidir sobre a proporção 
em que os ativos do portfólio serão expostos às diferentes classes de ativos existentes. 
Esta decisão leva em consideração as relações de risco e retorno de cada classe de ativo, 
as correlações existentes entre estas mesmas classes, as perspectivas dos cenários eco-
nômicos e as características do passivo.

Por meio dessa decisão, são definidos alvos e/ou faixas percentuais de alocação entre 
as classes de ativos, que, em condições normais de mercado, visam atender as metas de 

Fundos Taxa de Taxa de

Abertos Adminstração Performance

BB IRF-M TP FI RF Prev 0,20% 0,00%

BB IMA-B TP FI RF Prev 0,20% 0,00%

Bradesco Ref DI Fed Extra 0,15% 0,00%

BTG Pactual RF IMA-B 0,25% 0,00%

Votorantim Sob FI Ref DI 0,15% 0,00%

Gestão de Investimento

Risco de Mercado  Risco de Liquidez Risco de Contraparte

Risco Legal Risco Operacional Risco Sistêmico

Realiza Estudos de ALM: Não

Alocação dos Recursos
Período de Referência: 01/2015 a 12/2015

Renda Fixa 0,00

Controle de Risco

Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Sim Dispõe de Manual: Sim

Possui modelo proprietário de risco: Não

Renda Variável 100 IBrX 0,00

45,00 Plano 100 IMA-B 0,00

Dispõe de Manual: Não

Índice de Referência
Indexador por Plano/Segmento - Período de Referência: 01/2015 a 12/2015

Participação % Plano/Segmento Perc. Indexador Indexador Taxa de Juros %aa

30,00 Plano 100 IMA-S 0,00

25,00 Plano 100 IPCA 4,50

100,00

100,00 100,00

Mínimo % Máximo % Alvo %

Investimentos no Exterior 0,00 0,00 0,00

Segmento

Imóveis 0,00 0,00 0,00

Renda Variável 0,00 30,00 0,00

Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00
Investimentos Estruturados 0,00 0,00 0,00

25,00 Renda Fixa 100 IPCA 4,50

30,00 Renda Fixa 100 IMA-S 0,00

45,00 Renda Fixa 100 IMA-B 0,00
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retorno de longo prazo da entidade, para um dado nível de risco. De forma a atender a le-
gislação, as classes de ativos são agrupadas dentro dos seguintes segmentos: renda fixa, 
renda variável, investimentos estruturados, investimentos no exterior, imóveis e operações 
com participantes. O quadro a seguir mostra os limites máximos e mínimos de alocação em 
cada segmento e a alocação alvo.

Para os segmentos de investimento, são definidas nesta PI metas de rentabilidade que, no 
seu conjunto, estão alinhadas aos objetivos estratégicos da Fundação. Estas são definidas 
de acordo com as características das classes de ativos que compõem cada segmento.

Sendo assim, o índice de referência do segmento de renda variável é o índice IBrX, enquan-
to o índice de referência tanto do segmento de renda fixa quanto dos Planos é formado pela 
seguinte composição: 25% referente ao desempenho do índice IPCA + 4,50%, 45% refe-
rente ao desempenho do índice IMA-B e 30% referente ao desempenho do índice IMA-S.

Tendo em vista o porte e a estrutura atual da entidade nesta fase inicial, a RJPrev não ofe-
rece perfis de investimentos. 

Demonstrativo de Investimentos e Enquadramento

Em relação ao enquadramento dos investimentos, os recursos dos Planos da RJPrev foram 
alocados de acordo com a Resolução CMN n° 3.792 de 2009 e à Política de Investimentos 
de 2015. Abaixo se encontram os quadros referentes à alocação da Fundação.

Conforme determinado na Política de Investimentos de 2015 da RJPrev, aprovado pelo 

Risco de Mercado  Risco de Liquidez Risco de Contraparte

Risco Legal Risco Operacional Risco Sistêmico

Realiza Estudos de ALM: Não

Alocação dos Recursos
Período de Referência: 01/2015 a 12/2015

Renda Fixa 0,00

Controle de Risco

Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Sim Dispõe de Manual: Sim

Possui modelo proprietário de risco: Não

Renda Variável 100 IBrX 0,00

45,00 Plano 100 IMA-B 0,00

Dispõe de Manual: Não

Índice de Referência
Indexador por Plano/Segmento - Período de Referência: 01/2015 a 12/2015

Participação % Plano/Segmento Perc. Indexador Indexador Taxa de Juros %aa

30,00 Plano 100 IMA-S 0,00

25,00 Plano 100 IPCA 4,50

100,00

100,00 100,00

Mínimo % Máximo % Alvo %

Investimentos no Exterior 0,00 0,00 0,00

Segmento

Imóveis 0,00 0,00 0,00

Renda Variável 0,00 30,00 0,00

Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00
Investimentos Estruturados 0,00 0,00 0,00

25,00 Renda Fixa 100 IPCA 4,50

30,00 Renda Fixa 100 IMA-S 0,00

45,00 Renda Fixa 100 IMA-B 0,00

Gestão de Investimento

Risco de Mercado  Risco de Liquidez Risco de Contraparte

Risco Legal Risco Operacional Risco Sistêmico

Realiza Estudos de ALM: Não

Alocação dos Recursos
Período de Referência: 01/2015 a 12/2015

Renda Fixa 0,00

Controle de Risco

Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Sim Dispõe de Manual: Sim

Possui modelo proprietário de risco: Não

Renda Variável 100 IBrX 0,00

45,00 Plano 100 IMA-B 0,00

Dispõe de Manual: Não

Índice de Referência
Indexador por Plano/Segmento - Período de Referência: 01/2015 a 12/2015

Participação % Plano/Segmento Perc. Indexador Indexador Taxa de Juros %aa

30,00 Plano 100 IMA-S 0,00

25,00 Plano 100 IPCA 4,50

100,00

100,00 100,00

Mínimo % Máximo % Alvo %

Investimentos no Exterior 0,00 0,00 0,00

Segmento

Imóveis 0,00 0,00 0,00

Renda Variável 0,00 30,00 0,00

Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00
Investimentos Estruturados 0,00 0,00 0,00

25,00 Renda Fixa 100 IPCA 4,50

30,00 Renda Fixa 100 IMA-S 0,00

45,00 Renda Fixa 100 IMA-B 0,00
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Conselho Deliberativo, tendo em vista o porte e a estrutura da Fundação nesta fase inicial, 
os únicos segmentos de investimentos permitidos alocação foram os de renda fixa e renda 
variável. Ainda, dentro do segmento de renda fixa, foi aprovado alocação em títulos públicos 
federais, títulos de instituições financeiras (CDB, RDB, DPGE e LF) e debêntures. No seg-
mento de renda variável, não foi permitido investimentos em debêntures com participações 
nos lucros, certificados CEPAC, RCE e representativo de ouro fixo. A seguir apresentamos 
a síntese deste demonstrativo.

Data de Referência: 31/12/2015

Res. 3792 PI 2016
Títulos da Div. Públ. Mob. Federal 100 100 18.168.592,86     18.168.563,15 100,0 OK

LFT 100 100 18.168.592,86     4.031.352,99 22,2 OK
LTN 100 100 18.168.592,86     435.841,77 2,4 OK
NTN-B 100 100 18.168.592,86     13.672.976,53 75,3 OK
NTN-F 100 100 18.168.592,86     28.391,87 0,2 OK

Outros Títulos 80 50 9.084.296,43       0,00 0,0 OK
Debêntures 80 50 9.084.296,43       0,00 0,0 OK
CDB, RDB, DPGE e LF 80 50 9.084.296,43       0,00 0,0 OK
Poupança 80 50 9.084.296,43       0,00 0,0 OK

Total Renda Fixa 100 100 18.168.592,86     18.168.563,15 100,0 OK

Res. 3792 PI 2016
Ações do Novo Mercado da BOVESPA - NM 70 30 5.450.577,86       0,00 0,0 OK
Ações do Nível 2 da BOVESPA - N2 60 25 4.542.148,22       0,00 0,0 OK
Ações do BOVESPA Mais - Mais 50 20 3.633.718,57       0,00 0,0 OK
Ações do Nível 1 da BOVESPA - N1 45 20 3.633.718,57       0,00 0,0 OK
Ações de OUTRAS CIAs abertas 35 20 3.633.718,57       0,00 0,0 OK
Cotas de Fundos de Índices 35 20 3.633.718,57       0,00 0,0 OK

Total Renda Variável 70 30 5.450.577,86       0,00 0,0 OK

Limites de Alocação1

Limites (%)

Limites (%)

Renda Fixa Valor Limite Valor Alocado % Alocado Status

Renda Variável Valor Limite Valor Alocado % Alocado Status

Gestão de Investimento

Res. 3792 PI 2016

Tesouro Nacional 100 100 18.168.592,86     18.168.563,15      100,0 OK

Instituição Financeira 20 10 1.816.859,29       -                        0,0 OK

CIA aberta com registro na CVM 10 10 1.816.859,29       -                        0,0 OK

Fundo de Índice de cestas de ações 10 10 1.816.859,29       -                        0,0 OK

Recursos Garantidores da RJPrev 18.168.592,86

¹ Limites em relação aos recursos dos planos

Limites de Alocação por Emissor1

Limites (%)
Emissor Valor Limite Valor Alocado % Alocado Status
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Gestão de Investimento

Limites (%) Res. 3792 PI 2016
Depósito de Margem 15 15

Prêmio de Opções Pagos 5 5

Vedações
Manter posições a descoberto, diretamente ou por meio de Fundo de Investimento, ou

que gerem possibilidade de perda superior ao valor do patrimônio da carteira do Fundo de Investimento

Mercado Futuro 0,0 Não OK

Posições compradas / DI Futuro 0,0 Não OK

Posições vendidas / DI Futuro 0,0 Não OK

Mercado a Termo 0,0 Não OK

Posições compradas / TPF 0,0 Não OK

Posições vendidas / TPF 0,0 Não OK

Recursos Garantidores da RJPrev 18.168.592,86

0,00

0,00

Não

Não

Não

144,78 Não

130,99 Não

0,00

Derivativos

-13,79 Não

Posição Valor Alocado % Alocado StatusPossibilidade de Perda 
Superior ao Patrimônio

Posição a  
Descoberto

Limites (%) Res. 3792 PI 2016

Máximo em relação aos recursos dos planos 10 10

Máximo em relação ao patrimônio líquido de cada Fundo 25 25

Brad Ref DI Federal Extra BRAM Bradesco Referenciado Aberto Não 3.451.490,00   19,0 0,07% Não

BB IRF-M TPF Renda Fixa Previdenciário BB DTVM Banco do Brasil Renda Fixa Aberto Sim 78.930,92        0,4 0,01% Não

Votorantim Soberano Fi Referenciado DI VAM Votorantim DTVMReferenciado Aberto Não 3.191.511,12   17,6 0,33% Não

BB IMA-B TPF Renda Fixa Previdenciário BB DTVM Banco do Brasil Renda Fixa Aberto Sim 10.458.011,36 57,6 0,25% Não

BTG Pactual FI Renda Fixa IMA-B BTG PactualBTG Pactual DTVMRenda Fixa Aberto Não 0,0 Sim

Recursos Garantidores da RJPrev 18.168.592,86

Fundos de Investimentos

Gestor Administrador Classificação Tipo de 
Condomínio

Investidor 
Qualificado

Valor Alocado % Alocado % PL Ativos FinaisFundo
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ANEXOS

Relatório Anual 2015
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DISPONÍVEL 16 0 EXIGÍVEL OPERACIONAL 14.973 10.873
  Gestão Administrativa 14.973 10.873

REALIZÁVEL 18.203 8.907
  Gestão Administrativa 35 32 PATRIMÔNIO SOCIAL 10.936 2.749
  Investimentos 18.167 8.876   Patrimônio de Cobertura do Plano 9.929 2.456
     Títulos Públicos 987 0     Provisões Matemáticas 9.907 2.435
     Fundos de Investimento 17.180 8.876       Benefícios a Conceder 9.907 2.435

PERMANENTE 7.690 4.714     Equilíbrio Técnico 22 20
  Imobilizado 3 4       Resultados Realizados 22 20
  Intangível 7.687 4.710         Superávit Técnico Acumulado 22 20

  Fundos 1.007 293
    Fundos Previdenciais 563 185

    Fundos Administrativos 444 108

TOTAL DO ATIVO 25.909 13.621 TOTAL DO PASSIVO 25.909 13.621
Pág. 1

                HALAN HARLENS PACHECO DE MORAIS                 MARCELO FRESTEIRO DIAS FERREIRA         LUIS PEREIRA DE FREITAS
                             DIRETOR PRESIDENTE                           DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO                        CONTADOR
                  DIRETOR DE SEGURIDADE INTERINO                DIRETOR DE INVESTIMENTOS INTERINO                             CRC-RJ 034.521/O-9
                            CPF.: 035.393.417-81                               CPF.: 052.822.597-96             CPF.: 215.018.587-34

A T I V O Exercício Anterior P A S S I V O Exercício Anterior

I - BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO / 2015 - Valores em Reais Mil

Exercício Atual Exercício Atual

CONSOLIDADO
EFPC: FUND. DE PREV. COMPL. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJPREV)

A) Patrimônio Social - início do exercício 2.749 7 39.166

1. Adições 11.864 6.671 78
(+)     Contribuições Previdenciais 7.503 2.564 193
(+)     Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 537 90 496
(+)     Receitas Administrativas 3.291 3.465 (5)                            
(+)     Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa 533 552 (3)                            

2. Destinações (3.677)                           (3.930)                           (6)
(-)     Benefícios (189) (20) 825
(-)     Despesas Administrativas (3.488)                           (3.909)                           (11)

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) 8.187 2.742 199
(+/-)     Provisões Matemáticas 7.473 2.428 208
(+/-)     Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 2 21 (88)
(+/-)     Fundos Previdenciais 376 185 103
(+/-)     Fundos Administrativos 336 108 212

B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4) 10.936 2.749 298
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  HALAN HARLENS PACHECO DE MORAIS
               DIRETOR PRESIDENTE
    DIRETOR DE SEGURIDADE INTERINO
              CPF.: 035.393.417-81

                                                                               CRC-RJ 034.521/O-9
                                                                              CPF.: 215.018.587-34

     MARCELO FRESTEIRO DIAS FERREIRA
         DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

         DIRETOR DE INVESTIMENTOS INTERINO
        CPF.: 052.822.597-96

                                                                          LUIS PEREIRA DE FREITAS
                                                                                      CONTADOR

CONSOLIDADO
EFPC: FUND. DE PREV. COMPL. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJPREV)

II - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM DEZEMBRO / 2015 - Valores em Reais Mil

Exercício Atual Exercício AnteriorD E S C R I Ç Ã O Variação (%)

Demostrações Contábeis
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A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 108 0 0

  1. Custeio da Gestão Administrativa 3.824 4.017 (5)                            
     1.1 Receitas 3.824 4.017 (5)                            
      Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 313 104 201
      Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 533 552 (3)                            
      Outras Receitas 2.977 3.361 (11)                          

  2. Despesas Administrativas (3.488)                           (3.909)                          (11)                          
    2.1 Administração Previdencial (2.192)                           (2.448)                          (10)                          
      Pessoal e Encargos (1.455)                           (1.501)                          (3)                            
      Treinamentos / congressos e seminários (9)                                  (5)                                 93                           
      Viagens e estadias (12)                                (4)                                 171
      Serviços de terceiros (183)                              (381)                             (52)                          
      Despesas gerais (533)                              (556)                             (4)                            
      Depreciações e amortizações (0)                                  (0)                                 29
    2.2 Administração dos Investimentos (1.296)                           (1.378)                          (6)                            
      Pessoal e encargos (907)                              (948)                             (4)                            
      Treinamentos / congressos e seminários (11)                                (11)                               0
      Viagens e estadia (6)                                  (2)                                 171
      Serviços de terceiros (101)                              (144)                             (30)                          
      Despesas Gerais (271)                              (272)                             0
      Depreciações e amortizações (1)                                  (0)                                 29
    2.4 Outras Despesas (0)                                  (84)                               (100)                        

  3. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa   (1-2) 336 108 212

  4. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (3) 336 108 212

   
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+4) 444 108 312
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  HALAN HARLENS PACHECO DE MORAIS
               DIRETOR PRESIDENTE
    DIRETOR DE SEGURIDADE INTERINO
              CPF.: 035.393.417-81

                                                                                              LUIS PEREIRA DE FREITAS

CONSOLIDADO
EFPC: FUND. DE PREV. COMPL. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJPREV)

   DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA) EM DEZEMBRO / 2015 - Valores em Reais Mil

D E S C R I Ç Ã O Exercício Atual Exercício Anterior Variação (%)

                                                                                                         CONTADOR
                                                                                                  CRC-RJ 034.521/O-9
                                                                                                 CPF.: 215.018.587-34

    MARCELO FRESTEIRO DIAS FERREIRA

       DIRETOR DE INVESTIMENTOS INTERINO
    CPF.: 052.822.597-961. Ativos 10.936 2.749 298

  Disponível 10 0 11.062
  Recebível 444 108 312
  Investimento 10.483 2.641 297
         Títulos Públicos 570 0 0
         Fundos de Investimento 9.913 2.641 275

2. Fundos não Previdenciais (444)                                (108)                               312
  Fundos Administrativos (444)                                (108)                               312

3. Ativo Líquido (1-2) 10.492 2.641 297
  Provisões Matemáticas 9.907 2.435 307
  Superávit/Déficit Técnico 22 21 7
  Fundos Previdenciais 563 185 204

4. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado 22 21 7
  a) Equilíbrio Técnico 22 21 7
  b) (+/-) Ajuste de Precificação 0 0 0
  c) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b) 22 21 7
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               DIRETOR PRESIDENTE
    DIRETOR DE SEGURIDADE INTERINO
              CPF.: 035.393.417-81

Exercício Atual

PLANO: RJPREV - CD
EFPC: FUND. DE PREV. COMPL. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJPREV)

IV - DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS EM DEZEMBRO / 2015 - Valores em Reais Mil

D E S C R I Ç Ã O Exercício Anterior Variação (%)

                                                                           CRC-RJ 034.521/O-9
                                                                          CPF.: 215.018.587-34

      MARCELO FRESTEIRO DIAS FERREIRA
      DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

        DIRETOR DE INVESTIMENTOS INTERINO
     CPF.: 052.822.597-96

                                                                       LUIS PEREIRA DE FREITAS
                                                                                   CONTADOR

Demonstrações Contábeis



40 Relatório Anual 2015

A) Ativo Líquido - início do exercício 2.641 7 37.627

1. Adições 8.353 2.758 203
(+)     Contribuições 7.816 2.668 193
(+)     Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 537 90 496

2. Destinações (502)                                (125)                             303
(-)     Benefícios (189)                                (20)                               825
(-)     Custeio Administrativo (313)                                (104)                             201

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 7.851 2.634 198
(+/-)     Provisões Matemáticas 7.473 2.428 208
(+/-)     Fundos Previdenciais 376 185 103
(+/-)     Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 2 21 (90)                             

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 10.492 2.641 297

C) Fundos não previdenciais 444 108 312

(+/-)     Fundos Administrativos 444 108 312
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Exercício Atual

PLANO: RJPREV - CD

EFPC: FUND. DE PREV. COMPL. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJPREV)

III - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS EM DEZEMBRO / 2015 - Valores em Reais Mil

D E S C R I Ç Ã O Exercício Anterior Variação (%)

                                                                               CRC-RJ 034.521/O-9
                                                                              CPF.: 215.018.587-34

     MARCELO FRESTEIRO DIAS FERREIRA
         DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

         DIRETOR DE INVESTIMENTOS INTERINO
        CPF.: 052.822.597-96

                                                                          LUIS PEREIRA DE FREITAS
                                                                                      CONTADOR

Provisões Técnicas (1+2+3) 10.492 2.641 297

    1.Provisões Matemáticas 9.907 2.435 307
      1.2.Benefício a Conceder 9.907 2.435 307
         Contribuição Definida 9.097 2.237 307
             Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/ instituidor(es) 3.719 904 311
             Saldo de contas - parcela participantes 5.378 1.333 303
         Benefício Definido 810 198 310
         

    2.Equilíbrio Técnico 22 21 7
      2.1.Resultados Realizados 22 21 7
        Superávit técnico acumulado 22 21 7
            Reserva de contingência 22 21 7
         

    3. Fundos 563 185 204
        3.1. Fundos Previdenciais 563 185 204
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Notas explicativas consolidadas às demosntrações contábeis em 31 de dezembro de 2015 
e de 2014

(Em milhares de reais)

1. Contexto Operacional

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
RJPrev, instituída pela Lei Estadual nº 6243, de 21.05.2012, aprovada pela Portaria nº 622, 
de 30.10.2013 da PREVIC/DITEC, é uma entidade fechada de previdência complemen-
tar, sem fins lucrativos, que obedece às normas expedidas pelo Ministério da Previdência 
Social – MPS, através do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC, da 
Secretaria de Políticas de Previdência Complementar – SPPC e da Superintendência Na-
cional de Previdência Complementar - PREVIC, e, das resoluções específicas do Conselho 
Monetário Nacional. 

Fundação Pública, constituída como pessoa jurídica de direito privado, com a finalidade 
de administrar e executar plano de benefícios de caráter previdenciário complementar, es-
truturados na modalidade de contribuição definida, nos termos das Leis Complementares 
Federais nos 108 e 109, ambas de 29.05.2001. 

Os recursos de que a entidade dispõe para o cumprimento de seus objetivos são represen-
tados por contribuições de suas patrocinadoras e seus participantes, bem como de rendi-
mentos resultantes das aplicações dessas contribuições. As aplicações financeiras obede-
cem às regras fixadas pela Resolução CMN nº 3792, de 24.09.2009, publicada no Diário 
Oficial da União de 28.09.2009, e suas alterações. 

O Aporte inicial dos recursos do Patrocinador foi efetuado sob a forma de adiantamento de 
contribuição, com o objetivo de constituir o Patrimonio de Cobertura do Plano de Beneficios 
e assegurar os gastos com a estrutura organizacional e instalações da Fundação.

A entidade aplica seus recursos financeiros integralmente no país e não distribui lucro ou 
participações de seus resultados. A escrituração contábil é centralizada em sua sede e está 
registrada em livros obrigatórios, revestida das formalidades legais, capazes de assegurar 
sua exatidão. 

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

Notas Explicativas
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As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades fechadas de previdência 
complementar (EFPC) reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar 
(CNPC) e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, aprovadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pronunciamentos contábeis.

São observadas as seguintes normas:

Resolução CNPC nº 8, de 31 de outubro de 2011, alterada pelas Resoluções CNPC nº 12, 
de 19 de agosto de 2013 e n° 20, de 18 de junho de 2015; 

Instrução da Secretaria de Previdência Complementar (SPC) nº 34, de 24 de setembro de 
2009, alterada pelas Instruções MPS/Previc nº 5, de 08 de setembro de 2011, n° 6, de 13 
de novembro de 2013, nº 15, de 12 de novembro de 2014, n° 21, de 23 de março de 2015 
e n° 25, de 17 de dezembro de 2015; 

Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 1.272, de 22 de janeiro de 2010, 
que aprova a ITG 2001.

Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de ativos e passivos de curto pra-
zo e de longo prazo, nem a apresentação da Demonstração do Fluxo de Caixa. 

A estrutura da planificação contábil padrão das EFPC, reflete o ciclo operacional de longo 
prazo de suas atividades, de forma que a apresentação de ativos e passivos, observadas as 
gestões previdencial, administrativa e o fluxo dos investimentos, proporcione informações 
mais adequadas, confiáveis e relevantes do que a apresentação em circulante e não circu-
lante, em conformidade com o item 63 da NBC TG 26.

A sistemática introduzida pelos órgãos normativos, apresenta, além das características já 
descritas, a segregação dos registros contábeis em gestões distintas (Previdencial e Admi-
nistrativa) e o Fluxo dos Investimentos, que é comum às Gestões Previdencial e Adminis-
trativa, segundo a natureza e a finalidade das transações, formando um conjunto de infor-
mações que caracterizam as atividades destinadas à realização das funções da entidade, 
conforme segue: 

• Gestão Previdencial: registra e controla as contribuições, benefícios e os institutos de 
portabilidade, resgate, benefício proporcional diferido e autopatrocínio.

• Gestão Administrativa: atividade de registro e de controle inerentes à administração 
dos Planos de Benefícios.

Notas Explicativas
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• Investimentos: registro e controle referentes a aplicação dos recursos de cada Plano 
de Benefícios.

Conforme determinado no artigo 2º da Instrução nº 25, de 17 de dezembro de 2015, os mo-
delos das demonstrações contábeis, consolidadas e por planos a serem elaboradas pelas 
entidades fechadas de previdência complementar - EFPC e encaminhadas à PREVIC, são 
os seguintes, referentes ao exercício social: 

a) Balanço Patrimonial Consolidado comparativo com o exercício anterior;

b) Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS (consolidada) comparativa com 
o exercício anterior;
  
c) Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (consolidada) comparativa 
com o exercício anterior;

d) Demonstração do Ativo Líquido – DAL (por plano de benefício previdencial) comparativa 
com exercício anterior; 

e) Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL (por plano de benefício previdencial) 
comparativa com exercício anterior; 

f) Demostração das Provisões Técnicas - DPT (por plano de benefício previdencial) compa-
rativa com exercício anterior.

3. Sumário das principais práticas contábeis adotadas 

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão resumidas a seguir:

a) Ativo Realizável
 
• Gestão Previdencial: representa os recursos a receber de cada Plano de Benefícios, 
relativos às contribuições dos patrocinadores, participantes e autopatrocinados, observan-
do-se o plano de custeio vigente.

• Gestão Administrativa: representa os valores e direitos relativos ao custeio de despe-
sas administrativas efetuado pela patrocinadora, participantes e outros eventos administra-
tivos.

• Investimentos: as diretrizes de aplicações dos recursos garantidores dos planos ad-
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ministrados estão em consonância com as respectivas Políticas de Investimentos dos Pla-
nos de Benefícios e do PGA, elaboradas sob os preceitos legais da Resolução do CMN nº 
3792/09 e alterações posteriores.

Para precificação dos títulos e valores mobiliários, conforme indica a Instrução MPS/SPC 
nº 34, de 24/09/2009, utilizamos os critérios definidos nas Normas Brasileiras de Contabili-
dade – NBC TG 46 (R1), aprovada pela Resolução do CFC nº 1.428/2013, que estabelece 
a mensuração do valor justo:

a) Hierarquia de valor justo com objetivo de priorizar as informações das técnicas de avalia-
ção e não as técnicas de avaliação adotadas para mensurar o valor justo. 

b) Divulgação das Técnicas de avaliação e informações utilizadas para desenvolver as 
mensurações das hierarquias de valor justo:
 
i. Informações de Nível 1: preços cotados, não ajustados, em mercados ativos para ativos 
ou passivos idênticos acessíveis na data da mensuração.

ii. Informações de Nível 2: informações (imputs) que são observáveis para o ativo ou passi-
vo, seja direta ou indiretamente, exceto preços cotados incluídos no nível 1.

iii. Informações de Nível 3: dados não observáveis para o ativo ou passivo.

• Títulos Públicos, Créditos Privados e Depósitos.

Registrados pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos de forma pro rata até 
a data de encerramento do balanço.

Em atendimento à Resolução Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) 
nº 4, de 30 de janeiro de 2002, e suas alterações posteriores, os títulos e valores mobiliários 
são classificados em duas categorias:

i. Títulos para negociação: adquiridos com propósito de serem negociados, independente-
mente do prazo a decorrer da data da aquisição, ajustados pelo valor de mercado.

ii. Títulos mantidos até o vencimento: títulos com vencimentos superiores a 12 meses a 
contar da data de aquisição e que a entidade tenha intenção e capacidade financeira de 
mantê-los até o vencimento, bem como classificados como de baixo risco por agência de 
risco no País, os quais devem ser avaliados pela taxa intrínseca dos títulos, ajustados pelo 
valor de perdas permanentes, quando aplicável.
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• Fundos de Investimentos

São contabilizados pelo valor efetivamente desembolsado nas aquisições de cotas e in-
cluem, se for o caso, taxas e emolumentos. Os montantes relativos aos fundos de investi-
mento são representados pelo valor de suas cotas na data de encerramento do balanço.

b) Permanente

Os bens corpóreos, classificados como imobilizado, são registrados ao valor de custo de 
aquisição líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, 
com base na vida útil econômica estimada.

Os gastos com a implantação, reorganização e desenvolvimento para a gestão da entidade 
foram apropriados no Intangível  ao valor de custo.

As taxas anuais utilizadas para depreciação e amortização dos bens registrados são as 
demonstradas a seguir:

4. Gestão Previdencial 

CUSTEIO – O Custeio do PLANO RJPREV-CD determina que os Participantes Ativos Pa-
trocinados, Participantes Ativos Facultativos e Participantes Autopatrocinados, possam es-
colher a alíquota de contribuição básica e facultativa, ou um valor mensal fixo, conforme o 
caso, incidente sobre o salário de participação, observado o percentual mínimo definido no 
referido plano de custeio e na legislação estadual. Essas contribuições são destinadas aos 
Fundos Previdenciais e as Contas de Contribuição Básica e Facultativa.

5. Gestão de Investimento 

A principal função da RJPrev é garantir benefícios aos participantes e assistidos do Plano 

10%

Computadores e periféricos

Aparelhos Cinematográficos

Móveis e utensilios

Depreciação/AmortizaçãoBens

20%

15%

Descrição 31.12.15 31.12.14

Contribuição Básica e  Facultativa - Recebida 7.503 2.564

Em milhares de reais
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de Benefícios por ela administrado. Desta forma, a gestão dos recursos tem como objetivo 
buscar os resultados necessários de forma a cumprir suas obrigações previdenciárias.

Neste contexto, por meio de sua Política de Investimentos (PI) devidamente aprovada pelo 
Conselho Deliberativo, a entidade estabelece a estrutura para a gestão dos investimen-
tos, os objetivos e restrições de cada segmento, as metas de retorno, os parâmetros de 
risco e o nível de governança para as alocações dos recursos garantidores das provisões 
matemáticas e fundos, conforme determina a Resolução CMN n° 3.792/2009 e alterações 
posteriores.

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO CONSOLIDADA DA 
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS POR TIPO DE GESTÃO

Para a precificação dos ativos financeiros, a Fundação adota a marcação à mercado e/ou 
marcação na curva, seguindo os métodos e as fontes de referência estabelecidos pelo seu 
Custodiante. A metodologia utilizada por essa instituição financeira está detalhada no seu 
Manual de Precificação de Ativos, que é disponibilizado para a RJPrev. Este Manual está 
baseado no código de Auto Regulação para Fundos de Investimentos e nas diretrizes de 
Marcação a Mercado da ANBIMA.

A Fundação mantém contrato com o Banco Bradesco S.A., pessoa jurídica credenciada na 

31.12.15 31.12.14

987 0

987 0

17.180 8.876

3.451 7.199

3.192 51

10.458 1.625

79 1

18.167 8.876

Bradesco Referenciado DI Federal Extra

Exercícios Findos em

Descrição

Títulos Públicos Federais

NTN-B 2050

Fundos de Investimentos

Votorantim Soberano FI Referenciado DI

BB IMA-B TPF Renda Fixa Previdenciário

BB IMA-M TPF Renda Fixa Previdenciário

Total da Gestão de Investimentos

987 987

987 987

17.180 17.180 8.876 8.876

17.180 17.180 8.876 8.876

17.180 987 18.167 8.876 8.876

Fundos de Investimento

   Fundo Aberto

Subtotal

Total

Gestão 
Terceirizada

Títulos e Valores Mobiliários

Títulos Públicos Federais

   NTN-B

Subtotal

Carteira 
Própria

Gestão 
Terceirizada

Carteira 
Própria

Saldo              
31.12.14

Saldo              
31.12.15

Notas Explicativas



47 Relatório Anual 2015

Comissão de Valores Mobiliários, para prestar os serviços de Custódia Qualificada e Con-
troladoria, responsável pelos fluxos de pagamentos e recebimentos relativos às operações, 
bem como pela guarda e verificação da existência dos títulos e valores mobiliários.

Conforme pode ser observado no Demonstrativo a seguir, toda a alocação em Notas do 
Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) está sendo classificada na categoria títulos mantidos 
até o vencimento.

DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS QUANTO
À SUA CLASSIFICAÇÃO

Os títulos marcados na curva serão mantidos em carteira da RJPrev até o seu vencimento. 
Tendo em vista que a entidade está em sua fase inicial e que o prazo médio do fluxo de 
caixa de suas obrigações previdenciárias é mais longo do que o prazo médio destes títulos, 
a Fundação tem toda capacidade financeira para executar tal estratégia.

DEMONSTRATIVO DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS QUANTO 
AO SEU VENCIMENTO

Rentabilidade obtida na gestão dos investimentos da RJPrev nos exercícios de 2015 e 2014 
alcançou respectivamente 9,31% e 10,74%.

A meta atuarial do plano, INPC + 4,0% a.a., nos exercícios de 2015 e 2014, obteve o resul-

987 987

987 987

17.180 17.180 8.876 8.876

17.180 17.180 8.876 8.876

17.180 987 18.167 8.876 8.876

Mantidos até 
Vencimento

Títulos para 
Negociação

Mantidos até 
Vencimento

Saldo              
31.12.1

Saldo              
31.12.15

Fundos de Investimento

   Fundo Aberto

Subtotal

Total

Títulos para 
Negociação

Títulos e Valores Mobiliários

Títulos Públicos Federais

   NTN-B

Subtotal

Títulos Públicos

Federais 1 a 5 anos

   NTN-B 2050

Total

Saldo 31.12.15

987

987987

5 a 10 anos Acima de 10 anos

987

31.12.2015 31.12.2014

9,31% 10,74%

9,31% 10,74%

      Renda Fixa

Exercícios Findos em

Segmentos de Aplicação

Total
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tado de 15,73% e 10,48%, respectivamente.

6. Permanente

Composto pelo Imobilizado, que representa os valores dos registros dos bens utilizados no 
desempenho das atividades operacionais da RJPrev cujo valor em 31.12.2015, totalizou R$ 
4 mil, e, pelo Intangível, que são os gastos com implantação reorganização e desenvolvi-
mento para a gestão da entidade, totalizando em 31.12.2015, o montante de R$ 7.686. 

7. Exigível Operacional

O Exigível Operacional está subdividido em Gestão Previdencial, Gestão de Investimentos 
e da Gestão Administrativa, e registra as obrigações decorrentes das operações da Funda-
ção. 

Até o final deste exercício a Fundação não possui obrigações relacionadas a Gestão Previ-
dencial e de Investimento.

7.1. Na Gestão Administrativa – PGA estão registrados os compromissos a pagar, perti-
nentes a administração do respectivo Plano, conforme descrito no quadro abaixo: 

7.1.1. Na rubrica pessoal e encargos foram registrados os valores referentes ao provisiona-
mento do ressarcimento dos servidores cedidos, equivalentes a R$ 32 mil. 

7.1.2. Na rubrica receitas antecipadas foram registrados os valores referentes aos recebi-
mentos relativos à antecipação de contribuição, recebidas do Poder Executivo, conforme 
Parágrafo único do artigo 33 da Lei Estadual nº 6243, de 21.05.2012, equivalentes a R$ 
14.289 mil, até 31.12.2015. 

Descrição 31.12.14

Pessoal e Encargos 362 404

Fornecedores 22 40

Ressarcimento Despesas 165 283

Retenções a Recolher 29 39

Receitas Antecipadas 14.289 10.000

Outras exigibilidades 107

Total 14.973 10.873

31.12.15

Exercícios findos em

106
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8. Provisões Matemáticas 

As provisões matemáticas foram constituídas com base em cálculos atuariais efetuados por 
atuário externo e encontram-se demonstrados em consonância com a avaliação atuarial 
realizada em dezembro de 2015.

As provisões matemáticas são constituídas e ajustadas anualmente com o objetivo de apre-
sentar uma estimativa de compromissos com os benefícios correntes e futuros, e de de-
monstrar o mínimo de recursos garantidores suficientes para esta cobertura.

Considerando que o PLANO RJPREV-CD não possui participantes assistidos, todas as 
provisões matemáticas correspondem aos participantes ativos, que estão registradas em 
Provisão Matemática de Beneficios a Conceder.

Na busca de mitigar os riscos atuariais na cobertura dos benefícios não programados, a 
RJPrev terceirizou, por meio de contrato com uma seguradora, os capitais que deverão in-
tegralizar as contas previdenciárias dos participantes na ocorrência de algum risco (morte/
invalidez) estabelecido no Regulamento do PLANO RJPREV-CD.

No quadro abaixo está demonstrada a composição consolidada do Passivo Atuarial dos 
planos administrados pela RJPrev em 31.12.2015.

No quadro abaixo é apresentado o resultado atuarial do RJPREV-CD que, em 31.12.2015, 
mostrou-se superavitário em R$ 22 mil. Esse resultado decorre de ganhos atuarias na Pro-
visão Matemática de Benefício a Conceder relativa à Cobertura Benefício de Longevidade 
(diferença entre a provisão matemática calculada de R$ 810 mil e a constituída no ano de 
R$ 832 mil).

Descrição 31.12.15 31.12.14

Provisões Matemáticas

Benefícios a Conceder 9.907 2.435

Contribuição Definida 9.097 2.237

Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores

Saldo de Contas - Parcela Participantes

Benef. Def. Estrut. em Regime de Cap. não Prog. 810 198

Valor Atual dos Benefícios Futuros não Programados 810 198

Total Provisões Matemáticas 9.907 2.435

Exercícios findos em

904

1.333
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9. Fundos Previdenciais 

A Lei 6.243/2012 estabelece a criação dos fundos de Cobertura da Longevidade (FCL) e de 
Cobertura dos Benefícios não-Programados (FBnP), com o objetivo de verter montantes à 
conta mantida em favor do participante, nas seguintes situações:

i)  morte do participante;  
ii) invalidez do participante; e 
iii) sobrevivência do assistido após a data originariamente prevista para a cessação do pa-
gamento do seu benefício.  

Os Fundos de Oscilações de Riscos (FOR), cuja finalidade minimizar a possibilidade de 
desequilíbrio atuarial dos portfólios coletivos, têm seu custeio definido no Plano de Custeio 
Anual de acordo com o estabelecido nesta Nota Técnica Atuarial e, destinado cobertura de 
riscos decorrentes de desvios das hipóteses adotadas nas avaliações atuariais. Assim, a 
critério do atuário do Plano, caso o Fundo de Cobertura dos Benefícios não Programados 
(FBnP) ou o Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) mostrem-se insuficientes para hon-
rar seus compromissos futuros apurados na avaliação atuarial anual, recursos do Fundo de 
Oscilação de Risco podem ser transferidos para os respectivos fundos.

O Fundo de Recursos não Resgatados (FRnR) atenderá às necessidades de cobertura de 
eventuais insuficiências em quaisquer outros fundos, desde que recomendada e justifica-
da por parecer atuarial e aprovada pelo Conselho Deliberativo da entidade, e deverá ser 
constituído pelos saldos remanescentes verificados nas contas individuais dos participantes 
que se desvincularam do Plano; nos saldos remanescentes de assistidos cujos benefícios 
vierem a se extinguir pela inexistência de beneficiários e que não sejam reivindicados por 
eventuais herdeiros legais; e nos recursos não contemplados no direito do participante que 
perdeu o vínculo funcional e optou pelo instituto do resgate.

Rubrica Contábil 31.12.15 31.12.14

(+) Patrimônio de Cobertura do Plano 9.929 2.456

(-) Provisões Matemáticas 9.907 2.436

Benefícios a Conceder 9.907 2436

(=) Resultado do Exercício 22 21
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10. Fundo Administrativo 

Constituído com base no excedente verificado na apuração do resultado do Plano de Ges-
tão Administrativa – PGA, com a finalidade de suprimento de eventuais necessidades de 
cobertura para a manutenção dos serviços de origem administrativa. Sua remuneração 
está baseada no resultado da gestão da carteira de investimentos do PGA, o saldo em 
31.12.2015, totalizou R$ 444 mil.

11. Custeio Administrativo

As despesas administrativas são custeadas através de Taxa de Carregamento, incidente 
sobre a contribuição ou benefício do participante, e de Taxa de Administração, incidente 
sobre o saldo da conta individual de cada participante. Em função das diferentes situações 
de cada tipo de participante, o custeio administrativo terá alíquotas distintas.

A RJPrev recebeu antecipação de contribuição patronal destinada ao seu início de funcio-
namento. Este recurso, conforme previsto na Lei 6.243/12, é destinado para pagamento do 
custeio administrativo e/ou benefício de risco da entidade.

Os recursos destinados ao custeio administrativo da RJPrev nestes 30 meses de implan-
tação corresponderam a 19,18% do total dos recursos garantidores dos planos utilizando 
como referência o último dia do exercício de 2015, conforme apresentado no quadro de 
indicadores de gestão administrativa abaixo:

No que tange aos indicadores de Gestão Administrativa e aos limites para custeio adminis-
trativo das entidades fechadas de previdência complementar, cabe destacar que a RJPrev 
encontra-se em funcionamento por um período inferior a três anos.

Descrição 31.12.15 Indicador 31.12.14 Indicador

Custeio Administrativo 3.488 19,18% 3.909 44,04%

Recursos Garantidores 18.183 8.876

Indicador de Gestão Administrativa

Exercícios findos em

Descrição 31.12.15 31.12.14

Fundos Previdenciais

Fundo Benefício Não Programado 324 132

Fundo de Oscilação Benefício Não Programado 101 31

Fundo Recursos não Resgatados 5 0,3

Fundo de Oscilação Cobertura Longevidade 133 22

Total Fundos Previdenciais 563 185

Exercícios findos em

Notas Explicativas
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Parecer Atuarial

PARECER ATUARIAL - PLANO RJPREV-CD

Parecer Atuarial de encerramento do exercício de 2015 do PLANO RJPREV-CD, adminis-
trado pela Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro - RJPrev.

1. Objetivo

Parecer Atuarial relativo à Avaliação Atuarial do encerramento do exercício de 2015 do PLA-
NO RJPREV-CD, administrado pela Fundação de Previdência Complementar  do Estado do 
Rio de Janeiro – RJPrev. O PLANO RJPREV-CD foi aprovado em  03.09.2013 e teve suas 
operações iniciadas em 04.09.2013.

O RJPREV-CD foi estruturado em consonância com a Lei Estadual nº 6.243 de 21 de maio 
2012, que, além de outras providências, instituiu o regime de previdência complementar 
para os servidores públicos de cargo efetivo do Estado do Rio de Janeiro  que ingressarem 
no serviço público a partir da data do início do funcionamento da Fundação de Previdência 
Complementar do Estado do Rio de Janeiro – RJPrev e estabeleceu as linhas gerais dos 
planos de benefícios dessas fundações.

De acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei 6.243/2012, o RJPREV-CD deve ser es-
truturado na modalidade de Contribuição Definida. Nessa modalidade, os riscos intrínsecos 
aos planos de benefícios previdenciários, como os de mercado e biométricos, são, comu-
mente, transferidos integralmente para os participantes, sendo a responsabilidade do pa-
trocinador restrita ao limite de contribuição estabelecido no Regulamento do RJPREV-CD.

A Lei 6.243/2012 estabelece, ainda, o Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) e o Fundo 
de Cobertura dos Benefícios não-Programados (FBnP), fundado por parcela da contribui-
ção do Participante e do Patrocinador, com o objetivo de verter montantes à conta mantida 
em favor do participante, nas seguintes situações:

i) morte do participante;
ii) invalidez do participante; e
iii) sobrevivência do assistido após a data originariamente prevista para a cessação do 
pagamento do seu benefício.

2. Qualidade da base cadastral

A base de dados utilizada na avaliação para o cálculo do custeio e das provisões mate-
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mática está posicionada em 31.12.2015 e é de excelente qualidade: as informações estão 
atualizadas e mostraram-se consistentes, não sendo necessário realizar ajustes na base 
recebida.

3. Métodos de Financiamento

No RJPREV-CD, conforme pode ser observado no Quadro 1, são adotados os regimes fi-
nanceiros de Capitalização para todos dos benefícios programados e para o Benefício por 
Sobrevivência. Para os demais benefícios não programados, o regime financeiro adotado 
é o de Repartição de Capitais de Cobertura, que estão em conformidade com a Resolução 
CGPC nº 18 de 28/03/2006, com base em boas práticas atuariais correntes e adequados às 
características do plano de benefícios.

Quadro 1 – Regimes Financeiros e Método de Financiamento 
dos Benefícios do Plano

Nota: (¹) A Conta Individual de Benefício por Invalidez (CBI) e a Conta Individual de Benefício Pensão por Morte 
(CBPM) recebem aporte do Fundo de Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP), fundo de natureza coletiva.

(²) Parte do benefício é custeada pelo saldo da Conta do Participante, financiada pelo regime financeiro de Capitaliza-
ção. Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

4. Hipóteses atuariais adotadas

As hipóteses adotadas na avaliação de 31.12.2015 são mostradas no Quadro 2. Com exce-
ção do Fator de Determinação do Valor Real Longo do Tempo do Benefício da entidade e a 
estimativa futura de inflação de longo prazo (Indexador do Plano), todas as premissas são 
as mesmas adotadas em 31.12.2014.

Benefícios Tipo do Benefício Modalidade do Benefício Regime Financeiro Método de Financiamento

Aposentadoria Programada Programado Contribuição Definida Capitalização Capitalização Individual

Aposentadoria por Invalidez Não Programado Contribuição Definida (1) Repartição de Capital de Cobertura (2) -

Contribuição Definida (1) Repartição de Capital de Cobertura (2)

Não Programado -

Pensão por Morte do Participante Assistido

          Oriunda de Aposentado Programado Programado Contribuição Definida Capitalização Capitalização Individual

          Oriunda de Aposentado por Invalidez Não Programado Contribuição Definida Repartição de Capital de Cobertura (2) -

Benefício por Sobrevivência

         Oriundo de Aposentado Programado Programado Contribuição Definida Capitalização Capitalização Coletiva

         Oriundo de Pensão por Morte do Aposentado Programado Programado Contribuição Definida Capitalização Capitalização Coletiva

         Oriundo de Aposentado por Invalidez Não Programado Contribuição Definida Repartição de Capital de Cobertura (2) -

         Oriundo de Pensão por Morte do Ativo Não Programado Contribuição Definida Repartição de Capital de Cobertura (2) -

         Oriundo de Pensão por Morte do Aposentado por Invalidez Não Programado Contribuição Definida Repartição de Capital de Cobertura (2) -

Benefício Suplementar Não Programado Contribuição Definida Capitalização Capitalização Individual

Pensão por Morte do Participante Ativo Patrocinado, do 
Participante Ativo Facultativo, do Participante Autopatrocinado e 
do Participante Vinculado

Parecer Atuarial
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Hipótese 31.12.2014 31.12.2015

Tábua de Mortalidade de Inválidos

Tábua de Entrada em Invalidez

Hipótese sobre Composição de Família de Pensionistas

Fator de Determinação do Valor Real Longo do Tempo do Benefício 
da Entidade

97,40% 97,65%

Indexador do Plano (Reajuste dos Benefícios) (*) INPC (5,00%) IPCA (4,50%)

Taxa Real Anual de Juros 4,0% a.a.

Tábua de Mortalidade Geral

Hipótese de Entrada em Aposentadoria

RP 2000 com taxas de mortalidade suavizadas em 10% em todas as idades, segmentada 
por sexo, com aplicação da escala de redução futura “AA” nas probabilidades de morte

AT-83 (segmentada por sexo)

Álvaro Vindas
Cônjuge de mesma idade
Para fins de elegibilidade, considerou-se que os participantes que ingressaram com mais 
de 25 anos de idade, contribuíram para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS 
durante 100% do período compreendido entre a data que ele completou 25 anos e a data 
do ingresso na RJPREV-CD.

Obs.: (*) Os benefícios do plano são reajustados em função do saldo da conta e da rentabilidade  dos investimentos. 

Essa hipótese é adotada na Política de Investimentos do plano.

Fonte: Atuarh.

Os estudos técnicos de adequação das hipóteses adotadas na avaliação do encerramen-
to do exercício de 2015 do PLANO RJPREV-CD mostram que as hipóteses biométricas, 
demográficas, econômicas e financeiras estão adequadas às características da massa de 
seus participantes e assistidos e ao seu regulamento.

5. Duração do plano

A duração (duration) do passivo do PLANO RJPREV-CD é de 59,89 anos. Destaque- se 
que essa duração, conforme estabelecido pela Resolução CGPC/MPS nº 18/2006, refere- 
se exclusivamente à parcela da obrigação do plano relativa ao Benefício de Longevidade 
a conceder, que se iniciará, após os futuros aposentados programados (e sua respectiva 
pensionista) ultrapassarem a expectativa de vida na data da concessão do benefício a con-
ceder.

6. Plano de custeio

O Plano de Custeio terá validade a partir de 01.04.2016. No Quadro 3 é apresentado  o 
custeio para o Fundo de Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP), Fundo de Co-
bertura da Longevidade (FCL), Fundo de Oscilação de Risco (FOR) e Fundo Administrativo.
 
A Contribuição Básica do Participante e do Patrocinador é a base de custeio para os Fundos 
FBnP, FCL, Fundo de Oscilação de Risco (FOR) e Fundo Administrativo, sendo o restante 
destinado a Conta de Contribuição Básica.

A Contribuição Facultativa é base de custeio para os Fundos FCL, Fundo de Oscilação de 
Risco (parcela referente ao FCL) e Fundo Administrativo, sendo o restante destinado a Con-
ta de Contribuição Facultativa.

Parecer Atuarial

Quadro 2. Hipóteses adotadas na avaliação de 31.12.2014
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Ressalte-se que a seguradora Icatú é contratada pela RJPrev para a cobertura total bene-
fícios não programados do plano. Os valores de responsabilidade do Fundo de Cobertura 
dos Benefícios não Programados (FBnP), em caso de invalidez e morte dos participantes, 
são calculados pela RJPREV-CD de acordo com o regulamento do plano e informados para 
a sociedade seguradora contratada, que assumirá a cobertura integral desses eventos. Em 
contrapartida, a entidade pagará os prêmios que são definidos em contrato por idade e por 
tipo de evento para cada R$ 100 mil de capital segurado.

Quadro 3. Distribuição do Custeio sobre a Contribuição Básica do Participante Ativo 
Patrocinado, sobre a Contribuição Básica do Patrocinador 

e sobre a Contribuição Facultativa

Notas: (1) 20% sobre o custeio do Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) e 20% sobre o custeio do Fundo de 

Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP).

Fonte: Atuarh.

No Quadro 4 é apresentado o custeio do Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) e do 
Fundo de Oscilação de Risco (FOR) sobre a Parcela Adicional de Risco e sobre o valor 
transferido do Fundo de Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP) a ser credita-
do, em caso de entrada em invalidez ou morte do ativo, na Conta Individual de Benefício por 
Invalidez (CBI) ou na Conta Individual de Benefício Pensão por Morte (CBPM).

 
Quadro 4. Taxas de Custeio do Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) e do Fundo 
de Oscilação de Risco (FOR) sobre a Parcela Adicional de Risco e sobre o valor trans-

ferido do Fundo de Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP)

Parecer Atuarial

Rubrica 2015 2016 Variação
Fundo de Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP) 4,65% 3,72% -20,08%

Aposentadoria por Invalidez 2,45% 1,93% -21,02%

Pensão do Ativo 2,20% 1,78% -19,03%

Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) 7,22% 7,23% 0,15%

Aposentadoria Programada 4,28% 4,28% -0,08%

Pensão Aposentado Programado 2,93% 2,94% 0,42%

Aposentadoria por Invalidez 0,00% 0,00% 166,67%

Pensão do Inválido 0,00% 0,00% 133,33%

Pensão do Ativo 0,00% 0,00% 175,00%

Fundo de Oscilação de Risco (FOR) (1) 2,37% 2,19% -7,78%

Fundo Administrativo 4,00% 5,00% 25,00%

Conta de Contribuição Básica 81,76% 81,86% 0,13%

Total 100,00% 100,00% -
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Rubrica 2015 2016 Variação

Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL)

Entrada em Invalidez (1) 3,32% 3,71% 11,81%

Morte do Ativo (2) 2,69% 2,84% 5,57%

Fundo de Oscilação de Risco (FOR) (3)

Entrada em Invalidez 0,66% 0,74% 11,80%

Morte do Ativo 0,22% 0,57% 5,57%

Notas: (¹)Inclui carregamento de 29,7% calculado a partir da diferença entre o custo médio e o obtido no percentil 85% 

da distribuição dos custos.

(²)Inclui carregamento de 29,0% calculado a partir da diferença entre o custo médio e o obtido no percentil 85% da 

distribuição dos custos.

(³)20% sobre o custeio do Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL). Fonte: Atuarh.

A parcela destinada ao Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) e ao Fundo de Cobertu-
ra dos Benefícios não-Programados (FBnP), ambos de natureza coletiva e de custeio agre-
gado, pode variar, principalmente, em função da estrutura de idade, salário e sexo do grupo 
de participantes do plano. Entretanto, o custo agregado do RJPREV-CD está atualmente 
limitado em 17% de acordo com o estabelecido na legislação estadual.

As despesas administrativas serão custeadas através de Taxa de Carregamento, incidente 
sobre a contribuição ou benefício do participante, e de Taxa de Administração, incidente 
sobre o saldo da conta individual de cada participante. Em função das diferentes situações 
de cada tipo de participante, o custeio administrativo terá alíquotas distintas. No Quadro 5 é 
apresentado o custeio para cada categoria de participante do RJPREV-CD.

Quadro 6. Custeio Plano de Gestão Administrativa – PGA da entidade

Notas: (¹) A taxa de administração equivalente mensal (0,0581%) é aplicada sobre o saldo da conta no final de cada 

mês.

Participante Taxa de Carregamento Taxa de Administração (¹)
0,7% sobre o saldo da Conta de Contribuição Voluntária do 
Participante

5% sobre Contribuição Básica do Participante

0,7% sobre o saldo de Recursos Portados 0% sobre o 
saldo da Conta de Contribuição Básica do Participante, da 
Conta de Contribuição Básica do Patrocinador e da Conta 
de Contribuição Facultativa do Participante

Ativo Patrocinado, Ativo 
Facultativo, Autopatrocinado e 
Vinculado

5% sobre Contribuição do Patrocinador 5% 
sobre Contribuição Facultativa 0% sobre 
Contribuição Voluntária
5% sobre Parcela Adicional de Risco (2)

0% sobre o saldo da Conta Individual de Benefício 
Programado, da Conta Individual de Benefício 
Suplementar, da Conta Individual de Benefício por 
Invalidez e da Conta Individual de Benefício Pensão por 
Morte

Assistido 2% sobre o valor do respectivo benefício

Parecer Atuarial
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(²) O Conselho Deliberativo poderá autorizar a alteração da alíquota da Parcela Adicional de Risco durante o exercício 

sem a necessidade de revisão do Plano de Custeio. Fonte: Atuarh.

6.1. Evolução dos custos

A parcela destinada ao Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) e ao Fundo de Cobertu-
ra dos Benefícios não-Programados (FBnP), ambos de natureza coletiva e de custeio agre-
gado, pode variar, principalmente, em função da estrutura de idade, salário e sexo do grupo 
de participantes do plano. Entretanto, o custo agregado (parcela patrocinada) do RJPREV-
-CD está atualmente limitado em 17% de acordo com o estabelecido na legislação estadual.

7. Provisões matemáticas e resultado do plano

O valor das provisões matemáticas encerrou o exercício com o total de R$ 9.906,90 mil, 
constituídas pelas contribuições de participantes e patrocinadores e pelos rendimentos dos  
investimentos.  O  Patrimônio  de  Cobertura  do  Plano  na  mesma  posição  é  de   R$ 
9.929,09 evidenciando uma situação de superávit acumulado do Plano em R$ 22,19 mil, 
conforme apresentado no Quadro 6.

Quadro 6 – Provisões Matemáticas e Resultado do Plano RJPREV-CD1

Obs.: (1) Valores em R$ 1.000.

(2) Valorização real em relação à variação do INPC de 11,28% ocorrida em 2015. Fonte: Atuarh / RJPrev.

7.1. Variação das provisões matemáticas

As variações relativas são decorrentes principalmente do recebimento 
das contribuições no ano de 2015 comparadas com a base de 31.12.2014.

Rubrica Contábil 31.12.2014 31.12.2015 Variação Nominal Variação Real
(+) Patrimônio de Cobertura do Plano 2.455,84 9.929,09 303,40% 263,32%
( - )  Provisões Matemáticas 2.435,14 9.906,90 306,83% 265,59%

Benefícios a Conceder 2.435,14 9.906,90 306,83% 265,59%
Contribuição Definida 2.237,44 9.096,68 306,57% 265,35%

Conta Total do Participante (CTPART) 2.237,44 9.096,68 306,57% 265,35%
Conta de Contribuição Básica do Participante (CBPART) 904,15 3.758,47 315,69% 273,55%
Conta de Contribuição Básica do Patrocinador (CBPATR) 909,07 3.718,92 309,09% 267,62%

Conta de Contribuição Facultativa do Participante (CFPART) 345,36 1.513,52 338,24% 293,82%
Conta de Contribuição Voluntária do Participante (CVPART) 21,66 43,69 101,68% 81,23%
Conta de Recursos Portados de EFPC (CRPF) 57,19 62,08 8,55% -2,46%
Conta de Recursos Portados de EAPC (CRPA) - - - -

Benefício Definido 197,7 810,22 309,82% 268,28%
Cobertura Benefício de Longevidade 197,7 810,22 309,82% 268,28%

Aposentadoria Programada 115,64 476,7 312,22% 270,43%
Pensão Aposentado Programado 82,06 333,52 306,44% 265,24%

(=) Resultado do Exercício 20,7 22,19 7,20% -3,67%

Parecer Atuarial
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7.2. Variação e natureza do resultado

O resultado atuarial acumulado do RJPREV-CD, em 31.12.2015, é superavitário em R$ 
22,19 mil, acréscimo de R$ 1,49 mil. Esse resultado decorre de ganhos atuarias na Provi-
são Matemática de Benefício a Conceder relativa à Cobertura Benefício de Longevidade 
(diferença entre a provisão matemática calculada de R$ 810.221,33 e a constituída no ano 
de R$ 832.411,04).

Os desequilíbrios atuariais, déficits ou superávits, nos planos de benefícios podem ter natu-
reza conjuntural, quando originados de fatores sazonais ou ocasionais, que estão sujeitos 
à reversão no curto prazo. Quando a origem os desequilíbrios são de fatores mais estáveis, 
com baixa probabilidade de reversão em curto ou médio prazo, eles são classificados como 
de natureza conjuntural.

O resultado acumulado superavitário do RJPREV-CD de R$ 22.189,71 do exercício origina-
do de ganhos atuariais pode ser classificado como de natureza conjuntural.

8. Fundos previdenciais atuariais

O Fundo de Cobertura dos Benefícios não-Programados (FBnP), fundado por parcela da 
contribuição do Participante e do Patrocinador, com o objetivo de verter montantes à conta 
mantida em favor do participante, nas situações de morte do participante e invalidez do par-
ticipante. Em caso de terceirização do risco, o FBnP pode ser utilizado para custear even-
tuais diferenças entre o custeio do plano e o prêmio cobrado pela sociedade  seguradora 
contratada.

O Fundo de Oscilação de Risco (FOR), cuja finalidade é minimizar a possibilidade  de de-
sequilíbrio atuarial dos portfólios coletivos, tem seu custeio definido no Plano de Custeio 
Anual de acordo com o estabelecido nesta Nota Técnica Atuarial e é destinado à cobertura 
de riscos decorrentes de desvios das hipóteses adotadas nas avaliações atuariais. Assim, 
a critério do atuário do Plano, caso o Fundo de Cobertura dos Benefícios não Programados 
(FBnP) ou o Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) mostrem-se insuficientes para hon-
rar seus compromissos futuros apurados na avaliação atuarial anual, recursos do Fundo de 
Oscilação de Risco podem ser transferidos para os respectivos fundos.

No Quadro 7 pode ser observado o demonstrativo da variação do Fundo de Benefício não 
Programado e do Fundo de Oscilação de Risco (FOR) em 2015. No período não houve uti-
lização de nenhum dos fundos.

Parecer Atuarial
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Quadro 7. Movimentação do Fundo de Benefício não Programado em 2015

Valores em milhares Fonte: Atuarh / RJPRev.

O Fundo de Recursos não Resgatados (FRnR), cuja finalidade é atender às necessidades 
de cobertura de eventuais insuficiências em quaisquer outros fundos, quando recomenda-
da e justificada por parecer atuarial e aprovada pelo Conselho Deliberativo da entidade. É 
constituído de transferências dos seguintes valores: a) Saldos remanescentes verificados   
em   Contas   Individuais   dos   Participantes;   b)   Saldos   remanescentes  de
 
Assistidos cujos benefícios vierem a se extinguir pela inexistência de Beneficiários e que 
não sejam reivindicados por eventuais herdeiros legais; e c) Recursos não contemplados 
no direito do Participante que perdeu o vínculo funcional e optou pelo instituto do Resgate. 
Em  31.12.2015  o  saldo  do  Fundo  de  Recursos  não  Resgatados  (FRnR)  totaliza      R$ 
5.264,05.

Por fim, na posição de 31.12.2015 o balanço patrimonial do PLANO RJPREV-CD registrou  
no  Programa  de  Gestão   Administrativa   -   PGA   um   saldo   que   totaliza R$ 443.794,78, 
referente às contribuições regulares dos participantes e patrocinadores. Ressalte-se que, 
no exercício de 2015, houve antecipação de receitas do Patrocinador do Poder Executivo 
para a cobertura das despesas administrativas da entidade, nos termos da Lei 6243/12, de 
R$ 4.288.633,00, que foi registrado na conta de Receitas Antecipadas do Patrocinador do 
Poder Executivo, totalizando  um  saldo  acumulado  de  antecipação  de R$ 14.288.633,00 
em 31.12.2015.

9. Principais riscos atuariais

Os benefícios pagos integralmente a partir de contas de natureza individual (Aposentadoria 
Programada e Benefício Suplementar) apresentam proteção integral contra o surgimento 
de desequilíbrios atuariais nas fases de recebimento de contribuições e de pagamento de 
benefícios. Os benefícios pagos com aportes do Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) 
e do Fundo de Cobertura dos Benefícios não-Programados (FBnP), ambos de natureza co-
letiva, por sua vez, poderão, eventualmente, desenvolver desequilíbrios atuariais, caso as 
hipóteses biométricas, demográficas, financeiras e econômicas não se confirmem ao longo 
do tempo.

Em quotas Em R$ Em cotas Em R$

(+) Saldo inicial em 31.12.2014 45,99 52,4 116,33 132,55

(+) Constituição 141,65 169,8 295,03 352,96

(-) Utilização 0,05 0,06 151,08 182,37

(=) Saldo em 31.12.2015 187,59 233,64 260,28 324,17

Fundo Oscilação de Risco Fundo de Benefícios não Programados

Parecer Atuarial
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Assim, esse dois fundos são as únicas fontes de possível desequilíbrio atuarial e, por isso, 
devem ser objeto de especial atenção na definição de seu custeio anual e no acompanha-
mento periódico de sua solvência.

A despeito dessa particularidade, o RJPREV-CD dispõe, na sua arquitetura atuarial, de me-
canismo para a mitigação desses riscos.

A natureza dos benefícios cobertos por esses dois fundos favorece essa  compensação, 
pois alguns deles possuem correlações negativas entre si. Podendo-se observar o mesmo 
comportamento amplamente conhecido de redução de risco em carteiras de ativos diversi-
ficadas no portfólio passivo sob comento.

Como exemplo para a redução da variabilidade das obrigações agregadas determinadas 
pelos fundos mutualistas do plano, apresenta-se a seguinte situação: a elevação do número 
de mortes esperadas de Participantes Ativos eleva o custeio para o Fundo de Cobertura dos 
Benefícios não-Programados (FBnP) mas determinará, em contraponto, um número me-
nor esperado de Participantes sobreviventes para o  recebimento de suas aposentadorias, 
reduzindo-se o custeio do Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) para os benefícios 
programados.

Ademais, apesar de serem custeados de forma independente, o Conselho de Deliberativo 
pode autorizar, a partir de estudo atuarial, a transferência de recursos entre fundos caso 
observe-se a tendência de insuficiência em um e de superávit no outro.
Além desse hedge natural entre os portfólios passivos do RJPREV-CD, ressalte-se que 
os custeios dos fundos mutualistas são calculados com uma margem de carregamento 
destinada  a  constituição  do  Fundo  de  Oscilação  de  Risco  (FOR),  ampliando  assim, 
a probabilidade dos recursos recebidos serem suficientes para honrar os compromissos 
assumidos pelos fundos.

Ainda assim, é facultada à administração da RJPREV-CD a transferência do risco dos even-
tos de entrada em invalidez e mortalidade de ativos através da contratação de sociedade 
seguradora para cobertura, parcial ou total, dos benefícios não programados.  Essa trans-
ferência total foi realizada em 2014 com a contratação da Seguradora Icatú.

Outra importante fonte de mitigação de risco do plano é a regra de reajuste dos benefícios, 
mesmo nos portfólios mutualistas, ser dependente da rentabilidade do plano, implicando 
que RJPREV-CD não assumirá o risco de taxa de juros. Ainda assim, a parcela do passivo 
do RJPREV-CD com essa característica é reduzida.

Ressalte-se ainda, que as premissas atuariais utilizadas e as taxas de custeio serão anu-

Parecer Atuarial
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almente revistas para que seja possível absorver imediatamente eventuais discrepâncias 
observadas nesses fundos coletivos.

10. Conclusão

Certificamos que o PLANO RJPREV-CD administrado pela Fundação de Previdência Com-
plementar do Estado do Rio de Janeiro - RJPrev está atuarialmente equilibrado. O valor do 
Patrimônio de Cobertura do Plano é igual ao valor das Provisões Matemáticas apuradas. 
Ressalte-se, ainda, que o plano conta com saldo nos fundos de natureza não previdenciais 
com a finalidade de mitigar o surgimento de desequilíbrios atuariais no  plano.

Fortaleza, 2 de março de 2016.
Sérgio César de Paula Cardoso
Atuário – MIBA N° 2.285

Parecer Atuarial
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Parecer dos Auditores Independentes

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Participantes, Patrocinadora, Conselheiros e Diretores da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊN-
CIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RJPrev Rio de Janeiro – RJ

1. Escopo dos exames

Auditamos as demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SER-
VIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RJPrev, que compreendem o balanço 
patrimonial consolidado, em 31 de dezembro de 2015, e as respectivas demonstrações 
consolidadas da mutação do patrimônio social, e do Plano de Gestão Administrativa e as 
demonstrações individuais que compreendem a demonstração do ativo líquido, da mutação 
do ativo líquido e das provisões técnicas, para o exercício findo naquela data, assim como 
o resumo das principais contábeis e demais notas explicativas.

2. Responsabilidade da Administração

A Administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação des-
sas demonstrações de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC, e pela 
determinação dos controles internos considerados necessários para evitar que as mesmas 
contenham distorção relevante, independentemente se causados por fraude ou erro.

3. Responsabilidade dos Auditores Independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contá-
beis com base em nossos exames, conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, que requerem o cumprimento de exigências éticas de nossa parte e 
que os nossos trabalhos sejam planejados e executados com o objetivo de obter segurança 
razoável de que as citadas demonstrações estejam livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evi-
dências a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis, 
segundo julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a ela-
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boração e adequada apresentação dessas demonstrações para planejar os procedimentos 
de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a eficácia desses controles.

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas 
e da razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração da entidade e da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a ela-
boração e adequada apresentação dessas demonstrações para planejar os procedimentos 
de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a eficácia desses controles. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação 
das práticas contábeis utilizadas e da razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
Administração da entidade e da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em 
conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

4. Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, referidas no parágrafo 1, apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira conso-
lidada e individual por plano de benefícios, da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLE-
MENTAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RJPrev, em 31 de dezembro de 2015 e o 
desempenho consolidado e por plano de benefícios, de suas operações para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis ás 
entidades reguladas pelo CNPC.

5. Outros Assuntos

O exame das demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2014 foi conduzido por auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria sem 
modificação, com data de 23 de janeiro de 2015.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2016

Fernando Motta & Associados
Auditores Indepententes

CRCMG – 757/O - F - RJ

Parecer dos Auditores Independentes
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Parecer do Conselho Fiscal

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Fundação de previdência Complementar do Estado do Rio de Janei-
ro – RJPrev, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e estatuárias, depois de ter 
examinado os seguintes documentos:

1. O Balanço Patrimonial – BP, Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS, 
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMALP, Demonstra-
ção do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DALP, Demonstração do Plano de Gestão 
Administrativa – DPGA, Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – 
DPT, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis; o Demonstrativo Atuarial, Estudo de 
Aderência e o Parecer do Atuário do Plano de Benefícios, referentes ao exercício findo em 
31/12/2015, apresentados pela Diretoria Executiva da entidade; e

2. O parecer favorável dos Auditores Independentes, Fernando Motta & Associados Au-
ditores Independentes, emitido em 16 de março de 2016.

Opina favoravelmente à aprovação das Demonstrações Contábeis, Atuariais e Financeiras, 
relativas ao exercício de 2015, razão pela qual encaminha o presente Parecer favorável à 
aprovação pelo Conselho Deliberativo da RJPrev.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2016.

Marcelo Pereira Haddad 
Conselheiro Fiscal Titular

Eduardo da Silva Lima Neto 
Conselheiro Fiscal Titular

Marcelo Alves Martins Pinheiro
Conselheiro Fiscal Titular

Roberto Antonio Pereira Otsuka 
Conselheiro Fiscal Titular



65 Relatório Anual 2015

Parecer do Conselho Deliberativo

PARECER CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo da Fundação Complementar do Estado do Rio de Janeiro – RJ-
Prev, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e estatuárias, depois de ter exami-
nar os seguintes documentos:

1. O Balanço Patrimonial – BP, Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS, 
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMALP, Demonstra-
ção do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DALP, Demonstração do Plano de Gestão 
Administrativa – DPGA, Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – 
DPT, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis; o Demonstrativo Atuarial, Estudo de 
Aderência e o Parecer do Atuário do Plano de Benefícios, referentes ao exercício findo em 
31/12/2015, apresentados pela Diretoria Executiva da entidade; e

2. O parecer favorável dos Auditores Independentes, Fernando Motta & Associados Au-
ditores Independentes, emitido em 16 de março de 2016.

3. O parecer favorável do Conselho Fiscal datado de 29 de março de 2016.

Delibera por unanimidade, a aprovação das demonstrações contábeis, atuariais e financei-
ras, relativas ao exercício de 2015.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2016.

Cláudia Uchôa Cavalcanti
Presidente do Conselho Deliberativo

Roberto Moisés dos Santos 
Conselheiro Deliberativo Titular

Francisco Antônio Caldas Andrade Pinto
Conselheiro Deliberativo Titular

Marcelo Gomes Rodrigues
Conselheiro Deliberativo Titular
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Patrocinadores

PATROCINADORES DO PLANO
Agência Reguladora de Serviço Público de Transporte do Estado do RJ
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do RJ

Centrais de Abastecimento do Estado do RJ
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do RJ
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
Departamento de Recursos Minerais do Estado do RJ
Departamento de Trânsito do Estado do RJ
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do RJ
Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do RJ
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa
Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Casa França Brasil
Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado RJ
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste
Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do RJ
Fundação Departamento de Estradas e Rodagem
Fundação Estadual Norte Fluminense
Fundação Instituto de Pesca do Estado do RJ
Fundação Leão XIII
Fundação Museu Imagem e do Som
Fundação para Infância e Adolescência
Fundação Santa Cabrini

Fundação Theatro Municipal
Fundação Universidade do Estado do RJ
Fundo Único de Previdência Social do Estado do RJ
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do RJ
Instituto de Pesos e Medidas
Instituto de Segurança Pública
Instituto de Terras e Cartografia do Estado do RJ
Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura
Instituto Estadual do Ambiente
Instituto Estadual do Meio Ambiente
Junta Comercial do Estado do RJ
Loteria do Estado do RJ
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Polícia Civil do Estado do RJ
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do RJ
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
Secretaria de Estado de Desen Econ Energia Ind e Serviços
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Reg Abastecimento e Pesca
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química
Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor
Secretaria de Estado de Segurança
Secretaria de Estado de Transportes
Secretaria de Estado de Turismo
Secretaria de Estado do Ambiente
Secretaria de Estado do Trabalho
Secretaria de Estado da Casa Civil
Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária
Secretaria de Estado de Cultura
Secretaria de Estado de Defesa Civil
Secretaria de Estado de Educação
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria de Estado de Governo
Secretaria de Estado de Habitaçao
Secretaria de Estado de Obras

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Secretaria de Estado de Saúde
Superintendência de Desportos do Estado do RJ
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
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