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Apresentaça o  

A RJPrev apresenta o Relatório de Atividades 2013 com esclarecimentos, dados e 

números sobre o desempenho da Fundação desde o início de suas atividades, em 

fevereiro de 2013. O documento presta contas dos dirigentes, descreve aspectos da 

governança corporativa, pontua resultados e traz demonstrações contábeis, 

financeiras, administrativas e de investimentos. Os custos da administração e dos 

planos de benefícios também estão detalhados, tendo em vista a transparência, a 

prestação de contas e a responsabilidade corporativa. 
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Mensagem da Diretoria 

Em setembro de 2013, a Fundação de 

Previdência Complementar do Estado do Rio 

de Janeiro (RJPrev) abriu as portas para o 

primeiro servidor participante do novo 

regime previdenciário implementado pelo 

Estado do Rio de Janeiro. Antes da 

possibilidade da adesão dos servidores, 

funcionários da Fundação já se dedicavam à 

elaboração do Plano considerado aderente 

aos cerca de 163 mil servidores civis dos 

Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário, do 

Ministério Público, do Tribunal de Contas, de 

autarquias e fundações do Estado. 

Como público-alvo da entidade, os recém-

empossados e antigos titulares de diferentes 

entes foram convidados a conhecer o Plano 

de Benefícios, cuja principal característica é a 

contribuição definida em que, conforme o 

caso, tanto o beneficiário quanto o Estado 

contribuem para conta individual do 

participante.  Ou seja, além dos estudos de 

viabilidade econômica, foi necessário planejar 

eficazes estratégias de divulgação do novo 

serviço. Por meio de palestras, destinadas a 

esclarecer as principais dúvidas sobre o 

sistema, a RJPrev conseguiu alcançar 

profissionais de setores distintos - autarquias, 

fundações e secretarias do Poder Executivo e 

demais poderes do Estado.  

O resultado não pode ser medido apenas em 

dados, gráficos ou tabelas. A Fundação inicia 

uma nova etapa, de consolidação dos seus 

serviços, com cerca de 350 participantes e 

uma expectativa e potencial de crescimento 

enormes.  

 

 

 

A equipe que trabalha para o sucesso da 

previdência complementar tem a mesma 

ambição de quem investe o próprio recurso 

financeiro em um fundo de pensão: ver o 

patrimônio se multiplicar. 

A RJPrev acredita que os primeiros passos 

para construir uma fundação de previdência 

complementar eficiente e reconhecida em 

todo o país foram bem sucedidos, mas a 

caminhada é longa e são muitos os desafios. 

Lidar com temas que as pessoas evitam 

tratar, principalmente quando estão no início 

ou auge da carreira – morte, invalidez ou 

limite de aposentadoria – requer paciência, 

cautela e dedicação diária. 

Com a certeza de que está trilhando uma 

trajetória de sucesso, a Diretoria Executiva 

agradece a confiança e reafirma o 

compromisso com uma gestão transparente, 

responsável e independente. Para isso, a 

maior aposta de 2014 é na comunicação 

direta com participantes e patrocinadores. 

Nos próximos meses, a Fundação deve criar 

meios para estreitar os laços com 

participantes e dirigentes de órgãos públicos, 

como informes periódicos e atualizações no 

portal (www.rjprev.rj.gov.br). Mais um 

importante compromisso para manter o 

cidadão informado e a conformidade legal 

dos atos praticados pela RJPrev. 

 

Boa Leitura. 

Diretoria Executiva 
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Perfil RJPrev  

O modelo de previdência complementar 

instituído pela Lei nº 6.243, de 21 de maio de 

2012, surgiu com a missão de amparar e 

assistir os servidores civis de cargo efetivo do 

Estado do Rio de Janeiro. Diante dos altos 

custos de aposentadoria e pensão e o 

consequente desequilíbrio no sistema 

previdenciário, o governo estadual criou a 

Fundação de Previdência Complementar do 

Estado do Rio de Janeiro (RJPrev), cujo 

principal papel é garantir a manutenção da 

qualidade de vida dos trabalhadores e 

familiares em casos de aposentadoria, morte, 

doença ou invalidez. 

De acordo com a legislação em vigor, aqueles 

que tomaram posse em cargo de provimento 

efetivo no serviço público após 4 de 

setembro de 2013, as aposentadorias estão 

submetidas ao teto do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) – atualmente R$ 

4.390,24. Estruturada na forma de Fundação 

pública de direito privado, com autonomia 

administrativa, financeira e gerencial, a 

RJPrev institui, administra e executa planos 

de benefícios de caráter complementar e sem 

fins lucrativos a esses servidores. A entidade 

está vinculada à Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão (SEPLAG). 

O participante tem a seu dispor e conforme a 

sua necessidade, a chance de escolher 

beneficiários no plano, que estarão 

protegidos em eventual morte ou 

incapacidade laboral. Com a adesão, forma-

se uma reserva de poupança visando a 

complementação à aposentadoria concedida 

pelo Rioprevidência. 

Importante lembrar que atualmente é 

oferecido um Plano de Benefícios, baseado 

na modalidade de Contribuição Definida, 

onde as contribuições, previamente 

escolhidas pelo servidor, serão vertidas em 

conta individual a favor do participante (com 

exceção para benefício de risco, morte e 

invalidez e sobrevivência, e para custeio 

administrativo).  

Para quem deseja usufruir uma 

aposentadoria mais confortável, o fundo de 

pensão torna-se uma alternativa atraente. No 

plano da RJPrev o participante ativo 

patrocinado deverá receber contrapartida de 

contribuição do patrocinador ao qual o 

servidor é vinculado, tais como: Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, Tribunal de 

Contas, Ministério Público, Defensoria 

Pública, autarquias e fundações. 

O participante ativo patrocinado terá, para 

formação de sua reserva, a própria 

contribuição, que pode ser de 5,5%; 6,5%; 

7,5% e 8,5%; e as contribuições paritárias do 

patrocinador. Há possibilidade ainda de 

usufruir do benefício fiscal, pelo qual se 

deduz até 12% da renda tributária na base de 

cálculo do Imposto de Renda (IR). Como a 

base para o cálculo do IR é reduzida, a 

restituição aumenta ou o valor a pagar 

diminui. Além dos serviços descritos acima, a 

RJPrev permanece em busca de vantagens 

para os servidores do Estado. 

 



 
 

  7 

Valores 

A fim de garantir a excelência no serviço 

prestado ao servidor do estado, a RJPrev 

observa padrões éticos de conduta e de 

comportamento, bem como valores morais e 

princípios a serem seguidos por todos os seus 

funcionários e parceiros, sejam eles membros 

dos órgãos colegiados, dirigentes, integrantes 

do quadro funcional, estagiários ou 

colaboradores externos. Tais critérios estão 

descritos no Código de Ética e Conduta, 

disponível para download na página 

www.rjprev.rj.gov.br. 

Agir com atenção e presteza no trato com os 

servidores, respeitando e valorizando o ser 

humano em sua privacidade, individualidade 

e dignidade é uma das preocupações de 

quem atende diretamente o público 

participante ou interessado no plano de 

previdência complementar. 

Por meio do atendimento pela web, 

telefônico e presencial, os funcionários da 

RJPrev lidam com responsabilidade, frente às 

expectativas e aos sonhos dos participantes, 

que serão materializados em uma 

aposentadoria tranquila ou na cobertura de 

situações como morte ou invalidez. 

Integridade, honestidade, transparência, 

eficiência e respeito aos participantes e 

patrocinadores são valores cobrados não só 

da equipe de frente da Fundação, como 

também de quem atua nos bastidores. 

Conselheiros e dirigentes devem ter 

capacitação técnica e gerencial para 

administrar de forma responsável e 

independente recursos de terceiros alocados 

em planos de benefícios que se converterão 

em renda futura de servidores do Estado do 

Rio de Janeiro e suas famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rjprev.rj.gov.br/
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Estrutura organizacional 

 

Organograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Deliberativo 

Órgão máximo da estrutura organizacional, 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 titulares 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.

DIREX 

Assessoria de 

Compliance 

Assessoria 

Jurídica  

 

Comitê de 

Investimentos 

Conselho 

Fiscal 

Conselho 

Deliberativo 

Diretor 

Presidente 

Diretoria de 

Administração 

Diretoria de 

Investimentos 

Diretoria de 

Seguridade 

Gerência de 

Seguridade 

Gerência de 

Administração 

Gerência de 

Investimentos 
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Titulares Suplentes 

Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins Francisco Antônio Caldas Andrade Pinto 

Regis Velasco Fichtner Pereira Leonardo da Cunha e Silva Espíndola Dias 

George André Palermo Santoro Paulo Sérgio Braga Tafner 

Gustavo de Oliveira Barbosa Roberto Moisés dos Santos 

     Lucia Lea Guimarães Tavares      Sérgio Eduardo dos Santos Pyrrho 

Agostinho Teixeira de Almeida Filho José Roberto Portugal Compasso 

 

 

Conselho Fiscal  

Órgão de controle interno da entidade, com papel controlador, fiscalizador e relator da gestão 

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 participantes e 

assistidos.

Titulares Suplentes 

Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes Amadeu da Costa Rodrigues 

Marcelo Alves Martins Pinheiro Carolina Durão Miranda 

Eduardo da Silva Lima Neto Marcelo Vieira de Azevedo 

Roberto Lúcio Cordeiro Manoel Augusto do Nascimento 

 

 

Diretoria Executiva 

É responsável pela administração geral da entidade, pela execução das diretrizes fundamentais e 

pelo cumprimento da política de administração estabelecida pelo Conselho Deliberativo. É 

composta por quatro membros nomeados pelo Conselho Deliberativo, mediante indicação do 

governador do Estado. 

 

Membros  

Diretor Presidente Halan Harlens Pacheco de Morais 
Diretor de Seguridade Halan Harlens Pacheco de Morais (Interino) 
Diretor de Administração Marcelo Fresteiro Dias Ferreira 
Diretor de Investimentos Marcelo Fresteiro Dias Ferreira (Interino) 
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Relacionamento com o participante  

Em uma primeira etapa de divulgação do serviço de aposentadoria complementar, o contato entre 

os servidores do Estado do Rio de Janeiro e a RJPrev ocorre por meio de palestras desenvolvidas e 

ministradas pela Fundação em entes públicos. O objetivo é apresentar, de forma simples e clara, o 

novo plano de previdência complementar. Uma realidade praticamente desconhecida pelo servidor 

público até então. 

Durante os seminários e videoconferências, são fornecidas informações essenciais sobre o 

programa. Todo o material informativo está reunido em cartilhas e folders distribuídos nos órgãos. 

Para facilitar o acesso ao conteúdo, a RJPrev criou a página virtual www.rjprev.rj.gov.br, onde estão 

disponíveis diversos links com a 

legislação, os planos, as dúvidas 

frequentes e um simulador de 

aposentadoria, capaz de calcular os 

valores do benefício. Na Área do 

participante, em fase de construção, 

será possível alterar dados cadastrais, 

imprimir segunda via do boleto de 

contribuição e consultar extratos e 

saldo do plano. 

A Entidade tem investido na 

orientação ao servidor, principalmente 

por meio das palestras, e-mails, 

contatos telefônicos e com 

atendimentos pessoais na sede da 

Fundação. Localizada na Avenida Rio 

Branco nº 185, sobreloja 203, a 

entidade recebe semanalmente 

dezenas de consultas sobre o novo 

regime de previdência complementar. 

O horário de funcionamento na sede 

da RJPrev é ininterrupto, de segunda a 

sexta-feira das 9h às 18h.  

 

 

 

 

http://www.rjprev.rj.gov.br/
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Planos 

A RJPrev criou o Regulamento do Plano de 

Benefícios com a finalidade de disciplinar o 

plano de natureza previdenciária e 

complementar denominado RJPrev-CD, 

estruturado na modalidade de contribuição 

definida, destinado aos servidores civis 

titulares de cargos efetivos e de cargos 

vitalícios do Estado do Rio de Janeiro. No 

documento, estão estabelecidas as normas, 

as condições de concessão e de manutenção 

dos benefícios e direito 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.  

Os participantes do plano estão classificados 

em cinco categorias, que definem a 

remuneração que servirá como base de 

incidência à alíquota correspondente às suas 

contribuições (salário de participação). 

I. Participante Ativo Patrocinado: servidor 

vinculado aos patrocinadores que aderirem 

ao plano, sendo sua aposentadoria e pensão 

concedidas pelo RPPS submetidas ao limite 

máximo estabelecido para os benefícios do 

RGPS e sua base de contribuição superior ao 

teto do RGPS (R$ 4.390,24). O salário de 

participação corresponde ao valor da sua 

remuneração que exceder o teto do Regime 

Geral (INSS).  

II. Participante Ativo Facultativo: servidor 

vinculado aos patrocinadores que optarem 

por se inscrever e contribuir para o plano sem 

a contrapartida das contribuições do 

patrocinador, estando enquadrado em uma 

das situações descritas abaixo. O salário de 

participação é correspondente ao valor da 

totalidade da sua remuneração. 

- As aposentadorias e pensões concedidas 

pelo RPPS não estão submetidas ao limite 

máximo estabelecido para os benefícios do 

RGPS;  

- possuam base de contribuição igual ou 

inferior ao teto do RGPS.  

III. Participante Assistido: participante ou 

beneficiário em gozo de benefício de 

prestação continuada. O salário de 

participação é correspondente ao seu 

benefício de prestação continuada. 

IV. Participante Autopatrocinado: aquele 

que, deixando de ser participante ativo 

patrocinado ou participante ativo facultativo, 

pelo rompimento do vínculo funcional com o 

patrocinador, ou no caso do participante 

ativo patrocinado, por ocorrência de perda 

parcial ou total da remuneração recebida, 

optarem pelo instituto do autopatrocínio, 

passando a recolher as contribuições 

determinadas para eles e para o 

patrocinador, caso exista, no plano de 

custeio. O salário de participação é 

correspondente ao seu salário de 

participação vigente no mês anterior ao da 

data da perda parcial ou total da 

remuneração. 

 

http://www.rjprev.rj.gov.br/planos.asp
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V. Participante Vinculado: aquele que, deixando de ser participante ativo patrocinado ou 

participante ativo facultativo pelo rompimento do vínculo funcional com o patrocinador antes do 

preenchimento dos requisitos de elegibilidade à aposentadoria programada, tenha optado pelo 

benefício proporcional diferido, conforme definido em legislação. O salário de participação é 

correspondente ao salário de participação vigente no mês anterior ao da data da perda de vínculo 

funcional. 

 

Tipos de contribuição para o plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuição Patrocinada 
Participante 

Patrocinador 

Paritário com o patrocinador 

limitado a 8,5% 

Alíquotas 

(5,5% | 6,5% | 7,5% | 8,5%) 

Contribuição Facultativa Participante 

Contribuição Voluntária Participante 

Portabilidade Participante 

Contribuição em valor fixo 
definido pelo servidor  

(eventual ou mensalmente) 

Recursos portados de outra 
Entidade de Previdência Aberta 

ou Fechada 

% de contribuição mensal 
definido pelo servidor 

(de 2,5% até 12%, escala de 
0,5%) 
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Benefí cios previdencia rios 

 

Os benefícios assegurados pelos planos são: 

I. Aposentadoria programada 

II. Aposentadoria por invalidez  

III. Pensão por morte  

 

 

IV. Benefício sobrevivência do assistido  

V. Benefício suplementar 

 

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 estável; 

b) companheiro (a), na constância de 

união estável homoafetiva;  

c) pai e/ou mãe, na ausência dos 

Beneficiários a que se referem as 

alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I e do inciso 

II deste artigo, e desde que 

comprovada a dependência 

econômica deles;  

d) ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) 

enquanto lhe for assegurada a 

percepção de alimentos, 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 

dependência econômica do 

Participante, e enquanto perdurar a 

invalidez ou a incapacidade.  
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Gesta o Administrativa 

Informações segregadas sobre as despesas de 2013 

Do total de despesas da RJPREV no exercício de 2013, cabe destacar que os valores mais 

significativos estão concentrados na despesa de pessoal. Esta concentração foi devido à fase 

de estruturação da entidade, que demanda um grande esforço de pessoal para iniciar as 

operações da Fundação. 

 

DESCRIÇÃO R$ (mil) 

PESSOAL E ENCARGOS         1.404  

  REMUNERAÇÃO         1.217  

DIRETORIA            494  

CONSELHO            231  

FUNCIONÁRIOS            492  

  ENCARGOS            169  

DIRETORIA              29  

CONSELHO              56  

FUNCIONÁRIOS              84  

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL              18  

DIRETORIA           

CONGRESSOS E SEMINÁRIOS               7  

VIAGENS E ESTADIAS                5  

FUNCIONÁRIOS              

CONGRESSOS E SEMININÁRIOS               5  
VIAGENS E ESTADIAS  
 

              1  
 

DESPESAS GERAIS           134 

TOTAL       1.556 
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Ínvestimentos 

A principal função da RJPrev é prover benefícios aos participantes e assistidos do Plano 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, dentro de uma 

adequada relação entre risco e retorno esperado, observando as restrições que incluem a 

necessidade de liquidez, horizonte de tempo, preferências e limites legais e regulatórios. 

Ao final de 2013, o total de recursos garantidores dos planos administrados pela RJPrev atingiu R$ 

3,9 milhões. Apesar da Política de Investimentos da entidade ter permitido alocações tanto nos 

segmentos de renda fixa quanto de renda variável, ao longo do ano, tendo em vista o porte e a fase 

inicial da fundação, os recursos foram investidos em sua totalidade no segmento de renda fixa. 

Informações detalhadas referentes à composição e enquadramento dos investimentos podem ser 

vistos no Anexo em Demonstrativo de Investimentos e Enquadramento. 

Em 2013, a partir de 03.05.2013, data da entrada de recursos dos planos, a rentabilidade do 

segmento de renda fixa, único segmento de aplicação, alcançou o resultado de 5,59% contra -8,39% 

do seu benchmark, índice composto por 10% do IMA-S mais 90% do IMA-B. O total dos 

investimentos da entidade também alcançou 5,59%, inferior ao índice de referência do plano, INPC 

+ 4,5%, porém superior à rentabilidade nominal esperada, INPC + 4,0% a.a., que obtiveram os 

resultados de 5,82% e 5,49%, respectivamente. Além disso, o desempenho da entidade superou os 

principais índices de referência de mercado como, por exemplo, o IMA-B e o Ibovespa, que tiveram 

desempenhos negativos de -9,86% e 7,17%, respectivamente. 

 

Quadro 1 - Rentabilidade 2013 

 

 

 

 

De: 03 / mai / 13

Até: 31 / dez / 13

RJPrev Investimentos 5,59%

Benchmark Inv. (INPC + 4,5% a.a. ) 5,82%

INPC + 4,0% a.a 5,49%

Renda Fixa 5,59%

Benchmark RF (10% IMA-S + 90% IMA-B ) -8,39%

IMA-S 5,67%

IMA-B -9,86%

IMA-B 5 1,32%

IMA-B 5+ -16,09%

IRF-M 0,94%

Renda Variável -

Benchmark RV (IBrX ) -1,46%

Ibovespa -7,17%

Rentabilidades em %
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Em relação ao demonstrativo de investimentos, foi elaborada tabela contendo informações sobre 

as alocações dos recursos da RJPrev, de forma consolidada e por plano, dentro dos respectivos 

segmentos de aplicação em números absolutos e em percentuais dos recursos garantidores. 

Quadro 2 – Total dos Investimentos 

 

Segue também tabela referente à distribuição dos recursos entre gestão própria e terceirizada, em 

valores absolutos e em percentuais relativos ao total dos investimentos. Além disso, em relação à 

gestão terceirizada, é demonstrada a distribuição entre gestores. 

Quadro 3 – Gestão Própria e Terceirizada 

 

As despesas com a gestão da carteira de investimentos estão descritas abaixo, discriminadas entre 

gestão interna e externa. 

Quadro 4 – Custos da Gestão dos Investimentos 

R$ (mil) % R$ (mil) % R$ (mil) %

3.943,07         100,0% 3.935,97         99,8% 7,11                0,2%

Renda Fixa 3.943,07             100,0% 3.935,97             99,8% 7,11                      0,2%

Renda Variável - - - - - -

Investimentos Estruturados - - - - - -

Investimentos no Exterior - - - - - -

Imóveis - - - - - -

Operações c/ Participantes - - - - - -

Consolidado PGA Plano

Total de Investimentos

R$ (mil) %

3.943,07         100,0%

Gestão Própria - -

Gestão Terceirizada 3.943,07              100,0%

Bradesco Asset Management 3.943,07              100,0%

Consolidado

Total de Investimentos
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Política de Investimento 2013 

A política de investimentos para os planos de Gestão Administrativa e de Benefícios foi 

aprovada pelo Conselho Deliberativo da entidade em sua 8ª Reunião ordinária, ocorrida em 30 

de setembro de 2013. 

Em conformidade com o estabelecido na legislação vigente, a RJPrev mantém a segregação das 

funções de gestão, administração e custódia dos investimentos. A Fundação identifica, 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 à mercado, seguindo 

os procedimentos acordados com o agente custodiante. A metodologia utilizada por essa 

instituição financeira está detalhada no Manual de Precificação de Ativos elaborado por ela e 

disponibilizado para a RJPrev. 

Tendo em vista o porte e a estrutura atual da Entidade nesta fase inicial, a RJPrev não oferece 

perfil de investimentos. A seguir apresentamos a síntese desta Política por plano. 

 

Política de Investimento do Plano de Gestão Administrativa (PGA) 
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Observação: O percentual máximo do capital total de uma mesma SPE é 0%. 
 

 
 

 
Observação: Embora o Plano de Benefícios RJPrev-CD tenha sido aprovado em setembro de 2013, entraram recursos antecipados, 
conforme previsto no art. 33 da Lei nº 6.243, de 21 de maio de 2012. Tais recursos entraram na Fundação a partir de maio de 2013 
e o resultado do seu investimento gerou, no período, a rentabilidade apresentada acima. 

 

       X 

          X 

          X 
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Política de Investimento do Plano de Benefícios RJPrev-CD 
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Observação: O percentual máximo do capital total de uma mesma SPE é 0%. 

 

 
 

 

 

Enquadramento dos Investimentos 

Em relação ao enquadramento dos investimentos frente à Resolução CMN n° 3.792 de 2009 e 

à Política de Investimentos de 2013, a Fundação encontrou-se enquadrada, conforme 

demonstrado nos quadros abaixo. 

De acordo com o determinado na Política de Investimentos de 2013 da RJPrev aprovada pelo 

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 segmento 

de renda variável, não foi permitido investimentos em debêntures com participações nos 

lucros, certificados CEPAC, RCE e representativo de ouro fixo. 
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Quadro 5 – Enquadramento Politica de Investimentos em 31.12.2013 

Segmento Aplicação 
% PL da 

Fundação 
% Mínimo % Máximo Status 

Renda Fixa 3.943.549,45 100,0% 0,0% 100,0% Enquadrado 

Títulos Públicos Federais 3.943.549,45 100,0% 0,0% 100,0% Enquadrado 
Títulos de Instituições Financeiras - 0,0% 0,0% 50,0% Enquadrado 
Debêntures - 0,0% 0,0% 50,0% Enquadrado 

Renda Variável - 0,0% 0,0% 100,0% Enquadrado 

Ações do Novo Mercado - 0,0% 0,0% 30,0% Enquadrado 
Ações do Nível 2 - 0,0% 0,0% 30,0% Enquadrado 
Ações do Nível 1 - 0,0% 0,0% 30,0% Enquadrado 
Ações do Bovespa Mais - 0,0% 0,0% 30,0% Enquadrado 
Outras Ações - 0,0% 0,0% 30,0% Enquadrado 
Fundos de Índice - 0,0% 0,0% 30,0% Enquadrado 

 

 

Quadro 6 – Enquadramento Res. CMN 3.792 em 31.12.2013 

Renda Fixa Valor Aplicado (%) Aplicado 
(%) Limite 
CMN 3.792 

Status 

Renda Fixa - Títulos Públicos Federais     
    LFT     2.262.858,78              57,40%   
    NTN-B     1.680.690,67 42,63%   
   Total     3.943.549,45 100,0% 100,0% Enquadrado 
Renda Fixa - Títulos Públicos     3.943.549,45                     100,0% 100,0% Enquadrado 
Renda Fixa - Títulos Privados                     0,00 0,0% 0,0% Enquadrado 

Renda Fixa     3.943.549,45 100,0% 100,0% Enquadrado 

Receitas e Despesas     
    Contas Pagar/Receber             (974,10)                   0,0%   
    Caixa                  2,37 0,0%   
   Total            (971,73)    

Total dos Recursos    3.942.577,72                 100,0%   
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Demonstraço es conta beis 

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2013 - Consolidado (em Reais mil) 

ATIVO 
Exercício 

Atual 

Exercício 

Anterior 
PASSIVO 

Exercício 

Atual 

Exercício 

Anterior 

Disponível 0 0 Exigível Operacional 5.285 0 

   Gestão Previdencial 0 0 
Realizável 3.943 0 Gestão Administrativa 5.285 0 
  Gestão Previdencial 0 0 Investimentos 0 0 

  Gestão Administrativa 0 0    

Investimentos 3.943 0 Exigível Contingencial 0 0 
Títulos Públicos 0 0 Gestão Previdencial 0 0 
Créditos Privados e Depósitos 0 0 Gestão Administrativa 0 0 

Ações 0 0 Investimentos 0 0 
Fundos de Investimento 3.943 0    
Derivativos 0 0 Patrimônio Social 

 
7 0 

Investimentos Imobiliários 0 0 Patrimônio de Cobertura do Plano 7 0 
Empréstimos 0 0 Provisões Matemáticas 7 0 
Financiamentos Imobiliários 0 0 Benefícios Concedidos 0 0 
Depósitos Judiciais / Recursais 0 0 Benefícios a Conceder 7 0 

Outros Realizáveis 0 0 (-) Provisões Matemáticas a Constituir 0 0 

Permanente 1.349 0 Equilíbrio Técnico 0 0 
Imobilizado 0 0 Resultados Realizados 0 0 
Intangível 1.349 0 Superávit Técnico Acumulado 0 0 
Diferido 0 0 (-) Déficit Técnico Acumulado 0 0 

   Resultados a Realizar 0 0 
   Fundos 0 0 
   Fundos Previdenciais 0 0 
   Fundos Administrativos 0 0 
   Fundos dos Investimentos 0 0 

 
 
 

Total do Ativo              5.292 0 Total Do Passivo                 5.292 0 

 *As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis                        

 

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social em 31 de dezembro de 2013 - Consolidado 
(em Reais mil) 

DESCRIÇÃO 
Exercício  

Atual 
Exercício  
Anterior 

Variação 
(%) 

 

 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
 
(-)  
(-) 
(-) 
(-) 
(-)  
(-)  
(-)  
(-) 
 
 

(+/-) 
(+/-) 
(+/-) 
(+/-) 
(+/-) 
(+/-) 
 
(+/-) 

A) Patrimônio Social - início do exercício  0 0 0 

1. Adições 
Contribuições Previdenciais 
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 
Reversão de Contingências - Gestão Previdencial 
Receitas Administrativas 
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa 
Reversão de Contingências - Gestão Administrativa  
Constituição de Fundos de Investimento 
Receitas Assistenciais 

1.563 
7 
0 
0 

1.349 
207 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 2. Destinações 
Benefícios 
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial  
Constituição de Contingências - Gestão Previdencial  
Despesas Administrativas 
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Administrativa  
Constituição de Contingências - Gestão Administrativa  
Reversão de Fundos de Investimento 
Despesas Assistenciais 

(1.556) 
0 
0 
0 

(1.556) 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) 
Provisões Matemáticas 
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 
Fundos Previdenciais  
Fundos Administrativos  
Fundos dos Investimentos  
Gestão Assistencial 

7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
   4. Operações Transitórias 

 Operações Transitórias 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)                      7 0                      0 

    *As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada) em 31 de dezembro de 2013 - 
consolidado (em Reais mil) 

DESCRIÇÃO Exercício 
Atual 

Exercício 
Anterior 

Variação 
(%) 

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 0 0 0 

1. Custeio de Gestão Administrativa 

1.1 Receitas 
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 

Custeio Administrativo dos Investimentos 
Taxa de Administração dos Empréstimos e Financiamentos 
Receitas Diretas 

Resultado  Positivo dos Investimentos 
Reversão de Contingências  

Reembolso da Gestão Assistencial 

Outras Receitas 

1.556 

1.556 
0 

0 
0 
0 

207 
0 

0 
1.349 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

2. Despesas Administrativas 

2.1 Administração Previdencial 
Pessoal e Encargos 

Treinamentos / congressos e seminários 
Viagens e estadias  

Serviços de terceiros  
Despesas gerais  

Depreciações e amortizações  
Contingências 
Outras despesas 

2.2 Administração dos Investimentos 
Pessoal e encargos 

Treinamentos / congressos e seminários 
Viagens e estadia 

Serviços de terceiros  
Despesas Gerais  

Depreciações e amortizações  
Contingências 
Outras Despesas 

2.3 Administração Assistencial 
2.4 Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios 

2.5 Outras Despesas 

(1.556)  

(1.556)  
(1.404) 

 (11) 
(7) 

0 
(134) 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 
3. Resultado Negativo dos Investimentos 0 0 0 

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa   (1-2-3) 0 0 0 

5. Constituição/ Reversão do Fundo Administrativo (4) 0 0 0 

6. Operações Transitórias 0 0 0 

B)  Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6) 0 0 0 

 * As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis                  
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Demonstração do ativo líquido por plano em 31 de dezembro de 2013 - consolidado 

(em Reais mil) 

 

 

Demonstração da mutação do ativo líquido por plano em 31 de dezembro de 2013 - plano 
RJPrev-CD (em Reais Mil) 

 

DESCRIÇÃO 
Exercício 

      Atual 
Exercício 
Anterior 

Variação 
    (%) 

 

 
(+) 
(+) 
(+) 

 
 

(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

 
(+/-) 
(+/-) 
(+/-) 

 
(+/-) 

 

 
 
 

 

 

(+/-) 
(+/-) 

A) Ativo Líquido - início do exercício 0 0 0 

1. Adições 
Contribuições 
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 
Reversão de Contingências - Gestão Previdencial 

7 
7 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2. Destinações 
Benefícios 
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial 
Constituição de Contingências - Gestão Previdencial 
Custeio Administrativo 

(0) 
0 

0 

0 
(0) 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 
Provisões Matemáticas 
Fundos Previdenciais 
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 

7 
7 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4. Operações Transitórias 
Operações Transitórias 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) 7 0 0 

C) Fundos não previdenciais 0 0 0 

Fundos Administrativos 
Fundos dos Investimentos 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 *As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis                         

 

 

DESCRIÇÃO 
Exercício 

Atual 
Exercício 

Anterior 
Variação 

(%) 

1. Ativos Disponível 
Recebível 
Investimento 

Títulos Públicos 

Créditos Privados e Depósitos 

Ações 

Fundos de Investimento 

Derivativos 

Investimentos Imobiliários 
Empréstimos Financiamentos 
Imobiliários 
Depósitos Judiciais / Recursais 

Outros Realizáveis 

Permanente 
2. Obrigações 

Operacional 
Contingencial 

3. Fundos não Previdenciais 
   Fundos Administrativos 
   Fundos dos Investimentos 
 4. Resultados a Realizar 
 5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 
    Provisões Matemáticas 
    Superávit/Déficit  
    Fundos Previdenciais 

7 
0 
0 
7 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
 *As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis                                         
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano em 31 De Dezembro 2013 - Plano RJPrev-CD 
(em mil reais) 

DESCRIÇÃO 
Exercício 

Atual 
Exercício 
Anterior 

Variação 
(%) 

Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) 7 0 0 

1.Provisões Matemáticas 

  1.1.Benefícios Concedidos 

          Contribuição Definida 

          Benefício Definido 

  1.2.Benefício a Conceder 

         Contribuição Definida 

Saldo de Contas - parcela patrocinador (es)/ instituidor(es)  

Saldo de contas - parcela participantes 

         Benefício Definido 

  1.3.(-)Provisões matemáticas a construir 

         (-) Serviço passado 

(-)Patrocinador(es) 

(-) Participantes 

         (-) Déficit Equacionado 

            (-)Patrocinador(es) 

            (-)Participantes 

            (-)Assistidos 

         (+/-)Por ajustes das contribuições extraordinárias 

           (+/-)Patrocinador(es)  

           (+/-)Participantes 

           (+/-)Assistidos 

7 

0 

0 

0 

7 

6 

2 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  2.Equilíbrio Técnico 

 2.1.Resultados Realizados 

Superávit técnico acumulado  

Reserva de contingência 

Reserva para revisão de plano 

      (-)Défict técnico acumulado 

  2.2.Resultados a realizar 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 3. Fundos 
    3.1. Fundos Previdenciais 
    3.2. Fundos dos Investimento – Gestão Previdencial 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

 4. Exigível Operacional 
4.1. Gestão Previdencial 
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

 5. Exigível Contingencial 
 5.1 Gestão Previdencial 
 5.2 Investimentos – Gestão Previdencial 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

 *As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 

 
 

Halan Harlens Pacheco de Morais 
Diretor Presidente 

Diretor de Seguridade Interino 
CPF: 035.393.417-81 

 

Marcelo Fresteiro Dias Ferreira 
Diretor de Administração 

Diretor de Investimentos Interino 
CPF: 052.822.597-96 

 
 

Luis Pereira de Freitas 
Contador 

CRC-RJ 034.521/O-9 
CPF: 215.018.587-34 
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Notas explicativas 

 

1. Contexto Operacional 

 

A Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro - RJPrev, instituída pela 

Lei Estadual nº 6243, de 21 de maio de 2013, aprovada pela Portaria nº 622, de 30 de outubro 

de 2013 da PREVIC/DITEC, é uma entidade fechada de previdência complementar, 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 Nacional de Previdência 

Complementar - PREVIC, e, das resoluções específicas do Conselho Monetário Nacional. 

Constituída como pessoa jurídica de direito privado, com a finalidade de administrar e executar 

plano de benefícios de caráter previdenciário complementar, estruturados na modalidade de 

contribuição definida, nos termos das Leis Complementares Federais nos 108 e 109, ambas de 29 

de maio de 2001. 

Os recursos de que a entidade dispõe para o cumprimento de seus objetivos são representados 

por contribuições de suas patrocinadoras e seus participantes, bem como de rendimentos 

resultantes das aplicações dessas contribuições. As aplicações financeiras obedecem às regras 

fixadas pela Resolução CMN nº 3792, de 24 de setembro de 2009, publicada no Diário Oficial da 

União de 28 de setembro de 2009, e suas alterações. 

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 

 

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis em 

vigor no Brasil e em observância à ITG 2001, aprovada pela Resolução CFC n° 1.272, de 22 de 

janeiro de 2010, Resolução MPAS/CNPC n° 12, de 19 de agosto de 2013 e Instrução SPC n° 34, 

de 24 de setembro de 2009.   

De acordo com o que consta no item 17, ANEXO C - NORMAS GERAIS, da Resolução MPAS/CNPC 

n° 12, de 19 de agosto de 2013, foram instituídos para apresentação anual, pelas Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, os seguintes demonstrativos contábeis, 

pareceres e manifestação, referentes ao exercício social: 

a) Balanço Patrimonial Consolidado comparativo com o exercício anterior; 
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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) Demonstração das Provisões Técnicas do Plano – DPT (por plano de benefício previdencial) 

comparativa com o exercício anterior; 

g) Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis consolidadas; 

h) Parecer dos Auditores Independentes; 

i) Parecer do Atuário, relativo a cada plano de benefícios previdencial; 

j) Parecer do Conselho Fiscal; e 

k) Manifestação do Conselho Deliberativo com aprovação das Demonstrações Contábeis. 

 

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis Adotadas 

 

As principais práticas adotadas pela entidade estão em conformidade com o item II – 

Procedimentos Operacionais, do Anexo A – Normas Complementares, da Instrução Normativa 

MPAS/SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, e, são resumidas a seguir: 

As adições, contribuições previdenciárias e deduções, pagamento de benefícios, são registradas 

por regime de caixa. 

As receitas e despesas do PGA, as rendas/variações positivas e as deduções/variações negativas, 

da gestão de investimentos, são registradas segundo o princípio da competência. 

Os fundos de investimentos são registrados pelo custo de aquisição, deduzidos das despesas 

diretas incorridas, refletidas na cota diária. A mensuração das cotas segue conforme 

determinação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 
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Os registros das despesas administrativas são realizados no Plano de Gestão Administrativa – 

PGA, por meio de sistema de alocações diretas, combinadas com rateios de despesas comuns à 

gestão previdencial e de investimentos. 

 

4. Gestão Previdencial 

 

4.1.       Custeio   

 

O Custeio do Plano de Benefícios RJPrev-CD determina que os Participantes Ativos Patrocinados, 

Participantes Ativos Facultativos e Participantes Autopatrocinados, possam escolher a alíquota 

de contribuição básica e facultativa, conforme o caso, incidente sobre o salário de participação, 

observado o percentual mínimo definido no referido plano de custeio e na legislação estadual. 

O atual Plano de Custeio determina que a alíquota da Contribuição Básica do Participante será 

de no mínimo de 5,5% e no máximo de 8,5% com incremento de 1,0% neste intervalo, e a 

Contribuição do Patrocinador, conforme definido no Regulamento do plano, de caráter 

obrigatório, correspondente a 100% da Contribuição Básica do Participante Ativo Patrocinado. A 

Contribuição Facultativa aportada pelo Participante Ativo Patrocinado, Participante Ativo 

Facultativo e Participante Autopatrocinado, incidente sobre o respectivo Salário de Participação, 

sem contrapartida do Patrocinador, pode variar de 2,5% a 12,0% com incremento de 0,5%. 

 

 

5.         Gestão de Investimento 

 

5.1       Realizável da Gestão de Investimento 

 

Em 31.12.2013, a carteira consolidada está composta em consonância com a Resolução CMN nº 

3.792, de 24.09.2009, publicada no Diário Oficial da União de 28.09.2009, e suas alterações, 

registrada conforme quadro demonstrativo abaixo: 

 

5.2 Demonstrativo da Composição Consolidada da Carteira de Investimentos 

 

 

 Exercícios findos em 

Descrição  31.12.13  31.12.12 

Fundos de Investimento                3.943   - 

  Bradesco Referenciado DI Federal Extra                 3.943   - 

     

Total da Gestão de Investimentos                 3.943   - 
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Em 31 de dezembro 2013, a RJPrev possuía na carteira própria, quotas de fundo de 

investimento, considerando-se os valores aplicados no segmento de renda fixa, no montante 

de R$ 3.943 mil.  

Para a precificação dos ativos financeiros, a Fundação adota a marcação a mercado, seguindo 

os procedimentos acordados com o agente custodiante. A metodologia utilizada por essa 

instituição financeira está detalhada no seu Manual de Precificação de Ativos e foi 

disponibilizada à RJPrev. 

 

5.1.2. Composição dos Títulos 

 

Títulos e Valores 
Mobiliários 

Gestão  Carteira 
Própria 

Saldo  Gestão  Carteira   Saldo 
Terceirizada 31.12.13  Terceirizada Própria  31.12.12 

              

Fundos de 
Investimento 

            

  Fundo Aberto           3.943   -              
3.943  

 -  -  - 

Subtotal       3.943   -        3.943   -  -  - 
              

Total       3.943   -        3.943   -  -  - 

 

 

5.1.3 Administração dos Investimentos 

 

A Entidade mantém contrato com o Banco Bradesco, credenciado na Comissão de Valores 

Mobiliários, para atuar como agente custodiante e responsável pelo fluxo de pagamentos e 

recebimentos relativos às operações nos segmentos de renda fixa e renda variável. A gestão dos 

investimentos pode ser exercida pela própria Entidade e por terceiros, observando o que dispõe 

sua Política de Investimento, devidamente aprovada pelo Conselho Deliberativo. 

 

5.1.4. Rentabilidade da Carteira 

 

A rentabilidade auferida pela carteira de investimentos, no período de 03.05.2013 (data da 

antecipação de contribuição prevista na Lei 6.243/12) a 31.12.2013, através do método de 

cotas, pode ser demonstrada conforme quadro abaixo. A meta atuarial do plano (INPC + 4,0% 

a.a.) no exercício de 2013, para o mesmo período obteve o resultado de 5,49%. 
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  Exercícios findos em 
Segmento de Aplicação 31.12.13  31.12.12 

Renda Fixa  5,59%  0,00% 
     

Total  5,59%  0,00% 

 

 

 

Em 2013, a partir de 04.09.2013, iniciou o funcionamento do Plano de Benefícios RJPrev-CD. A 

rentabilidade dos investimentos do RJPrev-CD, da data de início até o final de 2013, atingiu 

2,89%, inferior à meta atuarial do plano, INPC + 4,0% a.a., que alcançou 3,41%. 

 

  Exercícios findos em 
Segmento de Aplicação 31.12.13  31.12.12 

Renda Fixa  2,89%  0,00% 
     

Total  2,89%  0,00% 

 

 

6. 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 Fundação. 

 

 

6.1. No Plano de Gestão Administrativa – PGA estão registrados os compromissos a 

pagar, pertinentes a administração do respectivo Plano, conforme descrito no quadro 

abaixo: 

 

 

  Exercícios findos em 

Descrição  31.12.13  31.12.12 

Pessoal e Encargos   244  - 

Fornecedores  18  - 

Retenções a Recolher  23  - 

Receitas Antecipadas  5.000  - 

Total  5.285  - 

 

6.1.1. Na rubrica pessoal e encargos foram registrados os valores referentes ao 

provisionamento do ressarcimento dos servidores cedidos, equivalentes a R$ 213 mil. 
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6.1.2. Na rubrica receitas antecipadas foram registrados os valores referentes aos 

recebimentos relativos à antecipação de contribuição, recebidas do Poder Executivo, 

conforme Parágrafo único do artigo 33 da Lei Estadual nº 6243, de 21.05.2013, 

equivalentes a R$ 5.000 mil. 

 

7. 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 2013. 

Plano RJPrev-CD - A escolha do regime financeiro estabelece a maneira pela qual serão obtidos 

os recursos para o pagamento dos benefícios previdenciais. Cada benefício do plano deve 

possuir um regime financeiro específico que seja mais adequado às características de riscos 

associados. No RJPrev-CD são adotados os regimes financeiros de capitalização e capital de 

cobertura.  

Para o custeio dos benefícios programados e dos benefícios por sobrevivência, é adotado o 

regime financeiro de capitalização e, para os demais benefícios não programados, o regime de 

capital de cobertura. Destaque-se que parcela de alguns benefícios não programados é custeada 

pelo saldo da Conta Individual do participante, financiado pelo método de Capitalização 

Individual. 

O regime de capital de cobertura caracteriza-se por constituir provisões somente na concessão 

dos benefícios. No RJPrev-CD, a cobertura da parcela dos benefícios não programados sob esse 

regime é realizada a partir da transferência de recursos do Fundo de Cobertura dos Benefícios 

não Programados (FBnP) para a conta individual do participante na ocasião da concessão do 

benefício não programado. 

O regime financeiro de capitalização caracteriza-se por distribuir o custeio durante o período da 

vida ativa do participante e, no caso do RJPrev-CD, de forma individual ou agregada de acordo 

com o benefício, induzindo ao financiamento gradual dos benefícios futuros. Nesse regime de 

capitalização, a forma de distribuição, no tempo, do custo dos benefícios futuros, é determinada 

pelos métodos de financiamento. 
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No quadro abaixo está demonstrada a composição consolidada do Passivo Atuarial dos planos 

administrados pelo RJPrev em 31.12.2013. 

  

Exercícios findos em 
 Descrição 

 

31.12.13 
 

31.12.12 
 Provisões Matemáticas 

       Benefícios a Conceder 
 

7 
 

- 
      Contribuição Definida 

 

6 
 

- 
          Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores 

 

2 
 

- 
          Saldo de Contas - Parcela Participantes 

 

4 
              Benef. Def. Estrut. em Regime de Cap. não Prog. 

 

1 
 

- 
          Valor Atual dos Benefícios Futuros não Programados 

 

1 
 

- 
 Total Provisões Matemáticas 

 

7 
 

- 
 

       

8. Custeio Administrativo 

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 a seguir está apresentado o custeio para cada categoria de participante do RJPrev-

CD. 

Participante Taxa de Carregamento Taxa de Administração 
(1)

 

Ativo Patrocinado, 

Ativo Facultativo, 

Autopatrocinado e 

Vinculado 

4% sobre Contribuição Básica do 

Participante 

4% sobre Contribuição do 

Patrocinador 

4 % sobre Contribuição Facultativa 

0% sobre Contribuição Voluntária 

4% sobre Parcela Adicional de Risco 
(2)

 

0,7% sobre o saldo da Conta de Contribuição 

Voluntária 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  

Assistido 
2% sobre o valor do respectivo 

benefício 

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 

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

de cada mês. 

(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. 
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A RJPrev recebeu antecipação de contribuição patronal destinada ao seu início de 
funcionamento. 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 neste primeiro ano de implantação 
corresponderam a 39,46% do total dos recursos garantidores dos planos utilizando como 
referência o último dia do exercício de 2013, conforme apresentado no quadro de indicadores 
de gestão administrativa abaixo: 

  Indicadores de Gestão Administrativa 

  Exercícios findos em 

Descrição  31.12.13  indicador  31.12.12  indicador 

Custeio Administrativo   1.556         39,46%  -  -  

Recursos Garantidores  3.943    -  - 

 

Em observância aos indicadores de Gestão Administrativa e aos limites para custeio 

administrativo das entidades fechadas de previdência complementar disciplinados pela Lei 

Complementar 108/2001, e regulamentado pela Resolução CGPC 29/2009, que estabelece no 

seu artigo 9º um prazo de 60 (sessenta) meses para o enquadramento nos limites legais, a 

Entidade encontra-se enquadrada. 
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Parecer atuarial  

 

 

1. Introdução 

 

Parecer Atuarial relativo à Avaliação Atuarial do encerramento do exercício de 2013 do Plano 

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 

no dia 04.10.2013. 

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 estruturado 

na modalidade de Contribuição Definida. Nessa modalidade, os riscos intrínsecos aos planos de 

benefícios previdenciários, como os de mercado e biométricos, são, comumente, transferidos 

integralmente para os participantes, sendo a responsabilidade do patrocinador 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 contribuição 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 matemática e 

está posicionada em 31.12.2013 e é de excelente qualidade: as informações estão atualizadas e 

mostraram-se consistentes. 
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3. Métodos de financiamento 

 

No RJPrev-CD, conforme pode ser observado no Quadro 1, são adotados os regimes financeiros 

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, em conformidade com a Resolução nº 18 de 28/03/2006 / CGPC - 

Conselho de Gestão da Previdência Complementar, com base em boas práticas atuariais 

correntes e adequados às características do plano de benefícios. 

Quadro 1. Regimes Financeiros e Métodos de Financiamento dos Benefícios do Plano 

Benefícios Regime Financeiro Método de Financiamento 

Aposentadoria Programada Capitalização  Capitalização Individual 

Aposentadoria por Invalidez 
Repartição de Capital de 

Cobertura 
(*)

 
- 

Pensão por Morte do Participante Ativo 

Patrocinado, do Participante Ativo Facultativo, 

do Participante Autopatrocinado e do 

Participante Vinculado 

Repartição de Capital de 

Cobertura 
(*)

 
- 

Pensão por Morte do Participante Assistido 
 

 

Oriunda de Aposentado Programado Capitalização  Capitalização Individual 

Oriunda de Aposentado por Invalidez 
Repartição de Capital de 

Cobertura 
(*)

 
- 

Benefício por Sobrevivência  
 

 

Oriundo de Aposentado Programado Capitalização  Capitalização Agregada 

Oriundo de Pensão por Morte do 

Aposentado Programado 
Capitalização Capitalização Agregada 

Oriundo de Aposentado por Invalidez 
Repartição de Capital de 

Cobertura 
(*)

 
- 

Oriundo de Pensão por Morte do Ativo 
Repartição de Capital de 

Cobertura 
(*)

 
- 

Oriundo de Pensão por Morte do 

Aposentado por Invalidez 

Repartição de Capital de 

Cobertura 
(*)

 
- 

Benefício Suplementar Capitalização Capitalização Individual 

Nota:  
(*) Parte do benefício é custeada pelo saldo da Conta Individual do participante destinado à concessão de 
Aposentadoria Programada que é financiado pelo método de Capitalização Individual. 
Fonte: elaboração própria. 

 

4. Hipóteses Adotadas 

As hipóteses adotadas na avaliação de 31.12.2013 são mostradas no Quadro 2. Com exceção do 

Fator de Determinação do Valor Real Longo do Tempo do Benefício da Entidade (0,9708 na 

avaliação anterior), todas as premissas são as mesmas adotadas na avaliação de implantação do 

Plano RJPrev-CD. 
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Quadro 2. Hipóteses adotadas na avaliação de 31.12.2013 

Hipótese 31.12.2013 

Hipóteses Biométricas  

Tábua de Mortalidade Geral 

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 

Tábua de Mortalidade de Inválidos AT-83 (segmentada por sexo) 
Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas  

Hipóteses Demográficas  

Hipótese sobre Composição de Família de Pensionistas Cônjuge de mesma idade 

Hipóteses Econômicas Financeiras  

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

0,9691 

Indexador do Plano (Reajuste dos Benefícios)
(*)

 INPC 

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

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: Elaboração própria.  

 

O estudo de aderência das hipóteses adotadas na avaliação do encerramento do exercício de 

2013 do Plano RJPrev-CD mostra que as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e 

financeiras estão adequadas às características da massa de seus participantes e assistidos e ao 

seu regulamento. 

 

5. Plano de Custeio  

 

O Plano de Custeio terá validade a partir de 01.04.2014. No Quadro 3 é apresentado o custeio 

para o Fundo de Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP), Fundo de Cobertura da 

Longevidade (FCL), Fundo de Oscilação de Risco 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 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 Conta de 

Contribuição Facultativa. 

Destaque-se que está prevista a contratação de sociedade seguradora para a cobertura total dos 

benefícios não programados em 2014. Os valores de responsabilidade do Fundo de Cobertura 

dos Benefícios não Programados (FBnP) em caso de invalidez e morte dos participantes serão 

calculados pela RJPrev-CD de acordo com o regulamento do plano e informados para a 
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sociedade seguradora contratada, que assumirá a cobertura desses eventos. Dessa forma, o 

risco para os benefícios não programados do plano ficará bastante reduzido, remanescendo as 

diferenças entre a população estimada do plano, base do plano de custeio, e a observada.  

Outra variável que deve ser considerada é a diferença entre o custo calculado pela tábua e o 

prêmio cobrado pela sociedade seguradora. A partir de uma estimativa inicial, foi incluído o 

carregamento de 55% para absorver essa diferença.  

 

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

Patrocinado, sobre a Contribuição Básica do Patrocinador e sobre a Contribuição 

Facultativa 

Fundo de Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP) 6,8771% 

Aposentadoria por Invalidez 
(2)

 3,8363% 

Pensão do Ativo 
(2)

 3,0408% 

Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) 8,0946% 

Aposentadoria Programada 4,2624% 

Pensão Aposentado Programado 3,8314% 

Aposentadoria por Invalidez 0,0001% 

Pensão do Inválido 0,0003% 

Pensão do Ativo 0,0004% 

Fundo de Oscilação de Risco 
(1)

 2,1849% 

Fundo Administrativo 4,0000% 

Conta de Contribuição Básica 78,8434% 

Total 100,0000% 

Notas: (1) 10% sobre o custeio do Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) e 20% sobre o custeio do Fundo de 

Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP).  

(2) Inclui 55% de carregamento para absorver a diferença entre o custo calculado pela tábua e a estimativa do prêmio 

cobrado por sociedade seguradora a ser contratada em 2014 para a cobertura dos benefícios não programados e não 

incide sobre a Contribuição Facultativa. Não incidedência das alíquotas sobre as contribuições facultativas. 

Fonte: elaboração própria  

 

No Quadro 4 é apresentado o custeio do Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) e do Fundo 

de Oscilação de Risco sobre a Parcela Adicional de Risco e sobre o valor transferido do Fundo de 

Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP) a ser creditado, 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). 
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Quadro 4. Taxas de Custeio do Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) e do Fundo 

de Oscilação de Risco sobre a Parcela Adicional de Risco e sobre o valor transferido 

do Fundo de Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP)  

 

Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) 
 

Entrada em Invalidez 2,6060% 

Morte do Ativo 2,2012% 

Fundo de Oscilação de Risco 
(1)

  

Entrada em Invalidez 0,2606% 

Morte do Ativo 0,2201% 

Notas: (1) 10% sobre o custeio do Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL). 

Fonte: elaboração própria  

 

A parcela destinada ao Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) e ao Fundo de Cobertura dos 

Benefícios não-Programados (FBnP), ambos de natureza coletiva e de custeio agregado, 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 5. Custeio Plano de Gestão Administrativa – PGA da Entidade 

Participante Taxa de Carregamento Taxa de Administração 
(1)

 

Ativo Patrocinado, 
Ativo Facultativo, 

Autopatrocinado e 
Vinculado 

4% sobre Contribuição Básica do 
Participante 

4% sobre Contribuição do 
Patrocinador 

4 % sobre Contribuição Facultativa 
0% sobre Contribuição Voluntária 

4% sobre Parcela Adicional de Risco 
(2)

 

0,7% sobre o saldo da Conta de Contribuição 
Voluntária 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  

Assistido 
2% sobre o valor do respectivo 

benefício 

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 

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

mês. 

(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: elaboração própria  
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6. Provisões Matemáticas e Resultado Do Plano 

 s e   o   i ei o ano de   nciona en o do  lano  O valor das provisões matemáticas encerrou 

o exercício com o total de R$ 6.749,44, constituídas pelas contribuições de participantes e 

patrocinadores e pelos rendimentos dos investimentos. O Patrimônio de Cobertura do Plano é 

igual ao valor das Provisões Matemáticas apuradas evidenciando uma situação de equilíbrio do 

Plano, conforme apresentado no Quadro 6.  

 

Quadro 6. Resultado do Plano em 2013 

Rubrica Contábil - 2013 Valores (R$) 

(+) Patrimônio de Cobertura do Plano 6.749,44 

(-) Provisões Matemáticas 6.749,44 

Benefícios a Conceder 6.749,44 

(=) Resultado do Exercício 0,00 

Fonte: Elaboração própria e RJPrev. 

 

7. Fundos Previdenciais Atuariais 

O Fundo de Cobertura dos Benefícios não-Programados (FBnP), fundado  o   a cela da 

con  ib i  o do  a  ici an e e do  a  ocinado   co  o ob e i o de  e  e   on an es   con a 

mantida em favor do participante, nas situações de morte do participante e invalidez do 

participante. Em caso de terceirização do risco, o FBnP pode ser utilizado para custear eventuais 

diferenças entre o custeio do plano e o prêmio cobrado pela sociedade seguradora contratada. 

    ndo de  scila  o de  isco        c  a  inalidade    ini i a  a  ossibilidade de dese  ilíb io 

atuarial dos portfólios cole i os   e  se  c s eio de inido no  lano de   s eio An al de aco do 

co  o es abelecido nes a  o a   cnica A  a ial e   des inado   cobe    a de  iscos deco  en es 

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 honrar 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 em 2013. No período não houve utilização do 

fundo. Do saldo de R$ 109,71 do Fundo de Oscilação de Risco, R$ 48,62 foi constituído a partir 

do custeio do Fundo de Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP) e R$ 61,09 do custeio 

do Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL). 
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Quadro 7. Movimentação do Fundo de Benefício não Programado em 2013 

 
Fundo Oscilação de Risco 

Fundo de Cobertura dos Benefícios 

não Programados 

Em quotas Em R$ Em cotas Em R$ 

(+) Saldo inicial em 01.10.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Constituição 106,63 109,71 236,31 243,15  

(-) Utilização - -  - - 

(=) Saldo em 31.12.2013 106,63 109,71 236,31 243,15 

Fonte: Elaboração própria. 

Por fim, na posição de 31.12.2013 o balanço patrimonial do RJPrev-CD registrou no 

Programa de Gestão Administrativa - PGA um saldo que totaliza R$ 3.935.962,75, referente a 

antecipação de receitas do Patrocinador do Poder Executivo para custeio administrativos e/ou 

benefício de risco, nos termos da Lei 6243/12.  

 

8. Principais riscos atuariais do plano 

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 coletiva, por 

sua vez, poderão, eventualmente, desenvolver desequilíbrios atuariais, caso as hipóteses 

biométricas, demográficas, financeiras e econômicas não se confirmem ao longo do tempo. 

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 acompanhamento 

periódico de sua solvência.  

A despeito dessa particularidade, o RJPrev-CD dispõe, na sua arquitetura atuarial, de mecanismo 

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 

diversificadas 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 menor 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. 
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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, 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 eventos de 

entrada em invalidez e mortalidade de ativos através da contratação de sociedade seguradora 

para cobertura, parcial ou total, dos benefícios não programados. Essa transferência total está 

prevista para o primeiro semestre de 2014. 

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 anualmente 

revistas para que seja possível absorver imediatamente eventuais discrepâncias observadas 

nesses fundos coletivos. 

 

9. Conclusão 

Certificamos que o Plano RJPrev-CD administrado pela Fundação de Previdência Complementar 

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, 27 de fevereiro de 2014. 

 

Sérgio César de Paula Cardoso 

Atuário - MIBA No 2285 
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Parecer dos auditores independentes 

Aos Diretores da  

Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro – RJPREV 

 

Examinamos as demonstrações contábeis da RJPrev, que compreendem o balanço patrimonial 

(em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações da mutação do patrimônio social 

e do plano de gestão administrativa, e as demonstrações individuais por plano de benefício que 

compreendem a demonstração do ativo líquido, da mutação do ativo líquido, das provisões 

técnicas para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 

contábeis e demais notas explicativas.  

 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis  

 

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 

demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a 

entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC, e pelos 

controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 

demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 

fraude ou erro.  

 

Responsabilidade dos auditores independentes  

 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com 

base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 

auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 

demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.  

 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 

respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis da Entidade. Os 

procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 

riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 

fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 

para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para 

planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 

fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade.  

 

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 

razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da 

apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.  

  

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

nossa opinião.  
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Opinião  

 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e contábeis consolidada da Entidade 

RJPREV e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2013 e o desempenho de 

suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência 

Complementar - CNPC.  

 

Outros Assuntos 

 

A Entidade iniciou suas atividades em motivo pelo qual é a primeira vez que tem os seus 

demonstrativos revisados por auditores independentes.  

 

 

Rio de Janeiro, 14 de março de 2014. 

 

 

MACIEL AUDITORES S/S EPP 

 CRC RS – 005460/0-O – “S” – RJ 

 

Roger Maciel de Oliveira 

CRC RS – 71.505/O-3– “S” - RJ 

Responsável Técnico 

 

 

Rosangela Pereira Peixoto 

 CRC RS – 65.932/O-7– “S” - RJ 

Responsável Técnica 
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Parecer do Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro 

(RJPrev), no uso de suas atribuições legais e estatuárias, após haver procedido ao exame das 

demonstrações contábeis, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, concluiu, 

com base no parecer dos auditores independentes. Maciel Auditores S/S EPP, emitido em 14 

de março de 2014, que as referidas demonstrações refletem a posição patrimonial e 

financeira da Fundação, manifestando-se favoravelmente ao encaminhamento dos referidos 

documentos para apreciação do Conselho Deliberativo, opinando pela sua aprovação. 

 

Rio de Janeiro, 21 de março de 2014. 

 

Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes 
Conselheiro Fiscal Titular 
 
 
Marcelo Vieira de Azevedo 
Conselheiro Fiscal Suplente 

Marcelo Alves Martins Pinheiro 
Conselheiro Fiscal Titular 
 
 
Roberto Lúcio Cordeiro 
Conselheiro Fiscal Titular 
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 Parecer do Conselho Deliberativo 

O Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de 

Janeiro (RJPrev), no uso de suas atribuições legais e considerando: 

1. O Balanço Patrimonial, Demonstração da Mutação do Patrimônio Social, 

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa, Demonstrações do Ativo Líquido 

por Plano, Demonstrações da Mutação do Ativo Líquido por Plano, Demonstração 

das Provisões Técnicas do Plano, notas explicativas e o Parecer Atuarial do Plano de 

Benefícios reativos às Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 

31/12/2013, apresentados pela Diretoria Executiva da entidade; 

 

2. O parecer favorável dos Auditores Independentes, Maciel Auditores S/S EPP, 

emitido em 14 de março de 2014; 

 

3. O parecer favorável do Conselho Fiscal datado de 28 de março de 2014. 

 

Delibera por unanimidade,  

Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2013. 

Rio de Janeiro, 27 de março de 2014. 

 
 

Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins  
Presidente do Conselho Deliberativo  
 
 
Agostinho Teixeira de Almeida Filho 
Conselheiro Deliberativo Titular 
 
 
George André Palermo Santoro 
Conselheiro Deliberativo Titular 

 
      
 
 

     Gustavo de Oliveira Barbosa 
Conselheiro Deliberativo Titular 
 
 
Leonardo da Cunha e S. Espíndola Dias 
Conselheiro Deliberativo Suplente 
 
 
Sérgio Eduardo dos Santos Pyrrho 
Conselheiro Deliberativo Suplente 
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 Relato rio de Atividades  2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


