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APRESENTAÇÃO 
 
A Fundação de Previdência 

Complementar do Estado do Rio de 

Janeiro – RJPrev tem o prazer de 

apresentar o Relatório Anual de 

Informações de 2016. Nele constam 

as informações relevantes sobre o 

desempenho da Entidade.  

 

O documento é uma prestação de 

contas dos dirigentes, onde são 

apresentadas as demonstrações 

contábeis, financeiras, e atuariais. 

 

Também são destacados  aspectos 

relevantes da governança 

corporativa e  elencados os 

resultados da Gestão  

Administrativa, Previdenciária e dos 

Investimentos. 



Mensagem da Diretoria 
 

 
É com muita satisfação que a diretoria executiva presta contas de mais um 
exercício financeiro. Estar a frente da entidade que tem um papel 
fundamental na reestruturação da previdência do Estado do Rio de Janeiro é 
motivo de muita honra.  
 
A responsabilidade de garantir os benefícios previdenciários de nossos pares 
é o sentimento que, como servidores e gestores públicos estaduais, pauta as 
nossas decisões na Fundação.  
 
Temos orgulho de podermos contribuir para a qualidade de vida dos nossos 
participantes, assistidos e beneficiários e de alguma forma, ainda que singela, 
para a melhoria dos serviços públicos estaduais. 
 
Acreditamos que é possível sermos cada dia melhores e que cada servidor 
tem no seu íntimo a vontade de participar de uma Fundação que preza pela 
excelência na gestão. A grande responsabilidade e o desafio que assumimos 
foram por essas crenças. 
  
Nessas breves páginas, mais do que prestar contas, esperamos conseguir 
transmitir a todas as partes interessadas a mensagem de comprometimento, 
ética, respeito, foco nos resultados e visão de longo prazo.  
 
Agradecemos a oportunidade e desejamos a todos uma ótima leitura! 



Governança 

Conselho  

Deliberativo 

Conselho  

Fiscal 

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. 

Missão  

A RJPrev tem como missão instituir, administrar e 
executar planos de benefícios de previdência 
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. 

Diretoria 

Executiva 

Comitês 

Assessoria 

Jurídica 
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Missão  

A RJPrev tem como missão instituir, administrar e 
executar planos de benefícios de previdência 
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. 

Diretoria 

Executiva 

Comitês 

Assessoria 

Jurídica 

Organograma 
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Governança 

Conselho  

Deliberativo 

Conselho  

Fiscal 

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. 

Missão  

A RJPrev tem como missão instituir, administrar e 
executar planos de benefícios de previdência 
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. 

Diretoria 

Executiva 

Comitês 

Assessoria 

Jurídica 

Titulares Suplentes 

Gustavo de Oliveira Barbosa  (Presidente) Em Indicação 

Luiz Carlos de Almeida Capella Em Indicação 

Raphael Baddini de Queiroz Campos Em Indicação 

Roberto Moises dos Santos Jorge Leonardo Mosquera Torres de Oliveira 

Flávio Câmara Carreiro Rodrigo Ribeiro da Luz 

Marcelo Gomes Rodrigues Judith Almeida de Mello 

Conselho Deliberativo 

O Conselho Deliberativo é o órgão máximo da estrutura organizacional da RJPrev. É responsável pela definição da 

política geral de administração da Entidade e dos seus Planos de Benefícios. 

 

A sua composição é estabelecida por seis membros titulares e seis suplentes, sendo três membros titulares e 

respectivos suplentes indicados pelos patrocinadores e três membros titulares e respectivos suplentes eleitos 

diretamente pelos participantes e assistidos do Entidade. 
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Deliberativo 

Conselho  

Fiscal 

Visão  
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Diretoria 

Executiva 

Comitês 

Assessoria 

Jurídica 

 
Titulares 

 
Suplentes 

Eduardo da Silva Lima Neto Marcelo Vieira de Azevedo 
 
 

Marcelo Alves Martins Pinheiro Em Indicação 

Marcelo Pereira Haddad  (Presidente) Leonardo Braga Habib Silva 
 
 

Roberto Antônio Pereira Otsuka Oswaldo Meirelles Alves Neto 
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Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal exerce funções de relevância para o controle interno, fiscalização e monitoramento dos resultados 

e assegura o cumprimento dos Regimentos e Código de Ética da Entidade. 

 

A sua composição é estabelecida por quatro membros titulares e quatro suplentes, sendo dois membros titulares e 

respectivos suplentes indicados pelos patrocinadores e dois membros titulares e respectivos suplentes eleitos 

diretamente pelos participantes e assistidos do Entidade. 
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dos participantes, assistidos e beneficiários, por meio 
da excelência dos serviços prestados. 

Diretoria 

Executiva 

Comitês 

Assessoria 

Jurídica 

Principais Deliberações 
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 Aprovação dos Critérios e Parâmetros para a 
habilitação de Instituições Financeiras 

 

 Aprovação da atualização dos valores recebidos 
a título de adiantamento de contribuições 
(art.33 da Lei 6.243/2012) 

 

 Aprovação das Demonstrações Contábeis - 2015 
 

 Aprovação do Plano de Custeio - 2016 
 

 Definição das Metas dos Indicadores de Gestão 
PGA - 2016 

 

 Posse dos novos  Conselheiros 
 

 Aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e 
Remunerações da RJPrev 

 

 Aprovação do Relatório Anual de Informações - 
2015 

 

 Aprovação do Orçamento do PGA - 2017 
 

 Aprovação da Política de Investimentos - 2017 
 

Conselho Deliberativo 
12 Reuniões Ordinárias 

 Exame e parecer sobre as demonstrações 
contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios 
relativos ao exercício de 2015 

 

 Emissão de relatórios de Controles Internos, nos 
termos do artigo 19 da CGPC 13/2004 

 

 Exame das demonstrações contábeis mensais , 
enquadramento , desempenho e liquidez dos 
investimentos 

 

 Monitoramento dos riscos, indicadores de 
gestão e certificações dos conselheiros 
 

 

Conselho Fiscal 
12 Reuniões Ordinárias 



Governança 

Conselho  

Deliberativo 

Conselho  

Fiscal 

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. 

Missão  

A RJPrev tem como missão instituir, administrar e 
executar planos de benefícios de previdência 
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. 

Diretoria 

Executiva 

Comitês 

Assessoria 

Jurídica 

Halan Harlens Pacheco de Morais Diretor-Presidente 

Marcelo Fresteiro Dias Ferreira Diretor de Administração 

Halan Harlens Pacheco de Morais  (interino) Diretor de Seguridade 

Marcelo Fresteiro Dias Ferreira  (interino) Diretor de Investimentos 

Diretoria Executiva 

A Diretoria Executiva é o órgão de administração geral da RJPrev. É composta de quatro membros nomeados pelo 

Conselho Deliberativo: Diretor Presidente, Diretor de Administração, Diretor de Seguridade e Diretor de 

Investimentos. A diretoria executa as diretrizes e as políticas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo. 

 

Composição 

Em 2016 foram realizadas 26 reuniões ordinárias deste colegiado. 
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Governança 

Conselho  

Deliberativo 

Conselho  

Fiscal 

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. 

Missão  

A RJPrev tem como missão instituir, administrar e 
executar planos de benefícios de previdência 
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. 

Diretoria 

Executiva 

Comitês 

Assessoria 

Jurídica 
Marcelo Fresteiro Dias Ferreira  (Presidente) Gabriel Gonçalves do Vale Monteiro 

Halan Harlens Pacheco de Morais Rômullo Oliveira de Freitas 

Rodrigo Porto Menezes 

Comitê de Investimentos 

O Comitê de Investimentos é um órgão de caráter consultivo, composto por cinco membros. É responsável por  

assessorar a Diretoria Executiva na gestão econômico-financeira dos recursos administrados pela RJPrev,  elaborar 

previsões de cenários macroeconômicos e aplicar as políticas de investimentos da entidade aprovada pelo Conselho 

Deliberativo. 

Composição 

Em 2016 foram realizadas 52 reuniões ordinárias deste comitê. 

Assessoria Jurídica 

A Assessoria Jurídica tem como função precípua o controle da legalidade dos atos administrativos praticados pela 

RJPrev. É responsável pela análise de editais de licitação, contratos, convênios, termos de cooperação, além de 

atender solicitações  consultivas da Diretoria Executiva e dos Conselhos. 

Christiano Taveira  (Procurador do Estado do RJ) 
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Governança 

Conselho  

Deliberativo 

Conselho  

Fiscal 

Visão  
A RJPrev tem como visão ser referência no 
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gestão previdenciária, por meio das melhores 
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Missão  

A RJPrev tem como missão instituir, administrar e 
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Diretoria 

Executiva 

Comitês 

Assessoria 

Jurídica 

Arquitetura de Processos 
e Gestão de Riscos 

O Mapeamento de Processo é uma ferramenta gerencial e de comunicação que tem a finalidade de ajudar a 

melhorar os processos existentes, também auxilia a RJPrev a enxergar claramente os pontos fortes, pontos fracos 

(pontos que precisam ser melhorados tais como: complexidade na operação, reduzir custos, gargalos, falhas de 

integração, atividades redundantes, tarefas de baixo valor agregado, retrabalhos, excesso de documentação e 

aprovações), além de ser uma excelente forma de melhorar o entendimento sobre os processos e aumentar a 

performance da Entidade. 

 

Desde 2015 a RJPrev tem os seus principais processos mapeados e avaliados no que tange os seus riscos de 

natureza interna e externa. Por meio de trabalho de todos os colaboradores da Entidade foi possível executar em 

2016 os planos de ação para melhoria dos controles internos.  
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Diretoria 

Executiva 

Comitês 

Assessoria 

Jurídica 

Tecnologia da Informação 

A RJPrev, na busca do melhor 

gerenciamento das informações 

relacionadas aos processos operacionais, 

administrativos e gerenciais, possui um 

sistema de informação integrado que 

auxilia nas tomadas de decisão. 

 

A principal vantagem que um sistema  

Enterprise Resource Planning (ERP) 

possui é a maior confiabilidade e 

confidencialidade dos dados, pois as 

informações são disponibilizadas de 

forma centralizada, que se converte na 

diminuição do retrabalho e, 

consequentemente, de custos. 

 

Na busca das melhores práticas da 

Gestão Eletrônica de Documentos (GED), 

a RJPrev finalizou em 2016 a 

digitalização de todos os documentos 

físicos referentes aos seus participantes, 

garantindo assim, maior agilidade na 

recuperação da informação junto a 

central de atendimento e a redução do 

custo com o espaço físico para 

armazenamento.  
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ERP 
Enterprise  
Resource  
Planning 



Seguridade 
 



Plano RJPREV-CD 
CNPB: 2013.0013-47 
 
Atualmente a RJPrev possui somente um Plano de Benefícios: PLANO RJPREV-CD. Estruturado na 
modalidade de contribuição definida, é destinado a todos os servidores públicos civis titulares de 
cargos efetivos do Estado do Rio de Janeiro.  

 Patrocinadores: 
 
• Poder Executivo 
• Assembleia Legislativa do Estado do RJ 
• Tribunal de Justiça do Estado do RJ 
• Tribunal de Contas do Estado do RJ 
• Ministério Público do Estado do RJ 
• Defensoria Pública do Estado do RJ 
• Autarquias e fundações públicas do 

Estado do RJ 

 Participantes: 
 

      Benefícios 
• Aposentadoria programada 
• Aposentadoria por invalidez 
• Pensão por morte 
• Benefício Suplementar 
• Cobertura adicional para os riscos 

de morte e/ou invalidez 
 

      Institutos 
• Autopatrocínio 
• Benefício proporcional diferido 
• Resgate 
• Portabilidade 
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Distribuição de Participantes 
Evolução de Participantes 
 
Em um período de grandes desafios no Estado do Rio de 
Janeiro, a  RJPrev encerrou o exercício de 2016 com 1.808 
participantes. Num comparativo quantitativo com o ano 
anterior, houve um crescimento de 16%. 

59% 
28% 

13% 

Patrocinado Facultativo Autopatrocinado

  799                           1009 
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Evolução  de Participantes 
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Por Sexo 



Participantes por Remuneração 

17,77% 

23,95% 

34,15% 

10,28% 
13,85% 

R$ 5.531,31 a
R$ 6.084,44

R$ 6.084,45 a
R$ 7.301,45

R$ 7.301,35 a
R$ 9.491,75

R$ 9.491,77 a
R$ 14.237,65

Acima de R$
14.237,67

Idade  Masculino Feminino 

0 a 24 1% 0% 

25 a 34 49% 56% 

35 a 44 37% 32% 

45 a 54 9% 9% 

55 a 64 3% 3% 

65 a 74 0,2% 0,1% 

Participantes por Idade e Sexo 

Participantes por Faixa Etária Participantes por Patrocinadores 
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Relacionamento 
 

com o Participante 
 



14800 

7300 

1200 

PORTAL RJPREV

SIMULADOR

ÁREA PARTICIPANTE
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Site 
Na página eletrônica da RJPrev o usuário tem 

acesso a notícias, detalhes sobre os planos, 

legislação, formulário de adesão e informações 

sobre benefícios de risco. Além disso, tem à sua 

disposição um simulador de renda para 

aposentadoria e, no caso dos participantes, uma 

área exclusiva para acompanhamento do 

patrimônio previdenciário. 

Acesse: www.rjprev.rj.gov.br 

Acessos  aos Canais 

Canais de Comunicação 
A RJPrev também se utiliza de ferramentas eletrônicas para comunicar, promover a transparência de 

suas ações e estabelecer maior contato com os seus participantes. Entre os recursos disponíveis estão 

o site, a área do participante, a área de governança, as redes sociais  e os boletins informativos. 

Área do Participante 
O participante, por meio de um login e senha, 

tem acesso a área restrita do site. Neste local 

poderá acompanhar a evolução da sua conta 

previdenciária. Dentre outras funções é possível 

visualizar extrato e saldo das aplicações 

financeiras, imprimir a 2ª via do seu boleto 

bancário, fazer alterações cadastrais e realizar 

contribuições adicionais.  

Simulador 
O simulador possibilita o cálculo aproximado 

do valor que estará disponível quando o 

servidor se aposentar. O usuário precisa apenas 

de informações elementares para prever a 

quantia que acumulará durante o período 

laborativo. 

Basta informar o salário bruto, o percentual de 

contribuição desejado, a idade atual e a idade 

na qual pretende aposentar-se. Também é 

possível simular a utilização contribuições 

adicionais (aportes), bem como portabilidades 

de recursos de outras instituições.  



Atendimento ao Participante 

655 

680 

95 

2853 

E-MAIL

PESSOAL

WHATSAPP

TELEFONE

1 

3 

15 

2 

5 

1 

3 
2 

6 

INEA UERJ TJ MPRJ TCE ALERJ SEAP PCERJ RJPREV

Palestras realizadas nos  Patrocinadores 

67 

20 

210 
235 

65 3 

3377 

300 

ALTERAÇÃO CADASTRAL

CANCELAMENTO

ARRECADAÇÃO

DECLARAÇÃO DE IR

INSTITUTOS

SOLICITACÃO DE
BENEFÍCIOS

PROSPECÇÃO

OUTROS
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Investimentos 
 



38,94% 

7,57% 

14,56% 
10,54% 

14,00% 

18,11% 

 

O ano de 2016 foi de grandes realizações da gestão de 

investimentos da RJPrev. O período ficou marcado pela 

performance dos investimentos da entidade, que alcançou a 

marca de 18,11%.  

 

A rentabilidade superou o Benchmark dos investimentos, que 

atingiu 18,00% no período. O resultado ficou bem acima do 

principal índice de referência do Plano, IPCA + 4%, que no 

período foi de 10,54%. 
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A RJPrev, em 2016, 
alcançou uma 
rentabilidade de 
18,11%  



Se olharmos em um horizonte de longo prazo, desde de o início de funcionamento do plano de benefícios até o final de 

2016 o resultado dos investimentos alcançou 46,22%. Esse número superou o seu principal índice de referência do 

mesmo período, que acumulou 45,17% (IPCA + 4%).   

 

Os resultados não são por acaso. A cada ano a entidade aperfeiçoa sua estrutura de gestão visando a performance 

necessária para cumprir suas obrigações previdenciárias, dentro de uma adequada relação entre risco e retorno 

esperado. 

 

A gestão dos investimentos da RJPrev ocorre de forma mista, ou seja, uma parte da carteira é gerida diretamente pela 

Entidade e a outra parte é gerida por fundos de investimentos (gestão terceirizada).  
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Nos últimos três anos, 
a RJPrev atingiu a 
rentabilidade de 
43,15%, superando o 
seu principal índice de 
referência Ibovespa Poupança EFPC IPCA+4% CDI RJPrev

16,93% 

24,48% 

29,06% 

40,79% 
43,03% 43,15% 



 

Desde o final de 2015 a RJPrev vem realizando compras 

diretas de ativos para o seu portfólio. Estas alocações são 

basicamente aquisições de títulos públicos federais: Notas 

do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B).  

 

A parte da carteira gerida diretamente pela entidade ganhou 

representatividade no ano de 2016. Em janeiro, representava 

pouco mais de 5% dos ativos e, no final do ano, atingiu 

aproximadamente 30% dos investimentos.  

 

Estes títulos estão sendo marcados na curva e serão 

mantidos na carteira da Fundação até o seu vencimento. 

Isso é possível devido à entidade está em sua fase inicial de 

operações, onde o prazo médio do fluxo de caixa de suas 

obrigações previdenciárias é mais longo do que o prazo 

médio destes títulos. 
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Além destes títulos o portfólio de investimentos da RJPrev 

também é composto de fundos de investimentos alocados 

no segmento de renda fixa. Todos estes fundos são 

compostos por títulos de emissão do Tesouro Nacional e 

ou operações compromissadas lastreadas em títulos 

públicos federais. 

 

Exclusivamente com o objetivo 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, é admitido nesses fundos operações nos 

mercados de derivativos. 



Como pode ser visto, apesar das 

variações ao longo do ano, em 

termos percentuais, a posição 

em IMA-S (ativos livre de riscos 

de mercado) permaneceu 

representando aproximadamente 

40% da carteira no final do 

exercício.  

Já a parte IMA-B marcada a mercado foi reduzida em 

termos percentuais, sendo a posição ocupada pelos Títulos 

Públicos Federais adquiridos diretamente pela entidade e 

marcados na curva.  

 

O total de recursos investidos aumentou cerca de 63% no 

ano, atingindo o patrimônio aproximado de R$ 30 milhões 

em dezembro de 2016.  
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Destes recursos, aproximadamente R$ 23,2 milhões pertenciam ao Plano de Benefícios RJPREV-CD e R$ 6,3 milhões ao 

Plano de Gestão Administrativa (PGA). 



A gestão dos investimentos é custeada 

pelas receitas oriundas do Plano de 

Gestão Administrativa - PGA da RJPrev. 

Em termos relativos aos recursos 

garantidores do Plano de Benefício 

RJPREV-CD, os custos reduziram, de 

12,3% para 9,8 %. 

 

Em termos financeiros, como pode ser 

observado, os custos internos no 

exercício de 2016 aumentou em 

relação ao ano de 2015.  

 

Deve-se esclarecer que tal aumento foi 

devido à apropriação, no ano de 2016, 

das despesas de atualização monetária 

dos recursos recebidos à título de 

adiantamento de contribuições 

previstos no artigo 33 da Lei 6.243 de 

2012, conforme definido pelo 

Conselho Deliberativo, e dos tributos 

oriundos de tal apropriação. 
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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, 2015 e 2016. 

  

Despesas com a 
Gestão dos 
Investimentos 
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A Política de Investimentos de 2016 para os Planos de Gestão Administrativa e de Benefícios 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 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. 

Política de Investimentos 

Para a precificação dos ativos financeiros, a Fundação adota a marcação a mercado e marcação na curva, seguindo os 

métodos e as fontes de referência estabelecidos pelo seu Custodiante Qualificado.  

 

A  metodologia   utilizada   por essa instituição financeira está  detalhada no Manual de Precificação de Ativos, que é 

disponibilizado para a RJPrev. 

   

Controle de Riscos

Risco de Mercado Risco de Contraparte

Risco Legal Risco Sistêmico

Dispõe de Manual: Sim

Dispõe de Manual: Não

Risco de Liquidez

Risco Operacional

Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Sim

Possui modelo proprietário de risco: Não

Realiza Estudos de ALM: Não

Precificação dos Ativos 
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Para os segmentos de alocação 

são definidas na Política de 

Investimentos 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, enquanto 

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% 

referente ao desempenho do 

índice IMA-B e 30% referente ao 

desempenho do índice IMA-S. 

 

 

Política de Investimentos:  
Índices de Referência 
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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.  

 

Conforme determinado na Política de 

Investimentos de 2016 da RJPrev, 

aprovado 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 aprovada alocação em 

títulos públicos federais, títulos de 

instituições financeiras (CDB, RDB, DPGE 

e LF) e debêntures.  

 

No segmento de renda variável, não 

foram permitidos investimentos em 

debêntures com participações nos 

lucros, certificados CEPAC, RCE e 

representativo de ouro fixo. 

Demonstrativo de 
Investimentos e 
Enquadramento 



Administração 



As despesas do exercício 

de 2016 tiveram uma 

ligeira alta de 2,36% em 

relação ao ano anterior, 

cabendo comentar o 

aumento nos gastos com 

serviços de terceiros que 

ocorreu devido alguns 

reajustes previstos nos 

contratos vigentes e a 

terceirização dos serviços 

de contabilidade, realizada 

no exercício. 

Gestão  
Administrativa 
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Para iniciar as atividades da RJPrev, a  Lei  6.243,  de  21  de maio de 2012, autorizou ao Estado promover o aporte de 

até R$ 20 milhões, a título de adiantamento de Contribuições, para a cobertura de despesas administrativas e/ou de 

benefícios de Riscos.  

 

Por se tratar de adiantamento, no momento em que a entidade estiver com o porte adequado, deverá devolver ao 

patrocinador os recursos antecipados. Visando manter o valor destes recursos no tempo, o Conselho Deliberativo 

decidiu que a Fundação deveria atualizar o montante pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, registrando 

o fato contabilmente. 

  

A atualização* vem sendo realizada mensalmente. Entretanto, em 2016, quando da decisão do Conselho, a entidade 

realizou a atualização de todo o acumulado do índice, desde o ingresso de cada recurso antecipado. Assim, grande 

parte dos R$ 2,8 milhões refere-se a exercícios anteriores. 

 



Durante o ano de 2016, o Departamento de Compras e Licitações da RJPrev em 

atenção às demandas da Entidade e primando pela celeridade, economicidade e 

eficiência, realizou os certames licitatórios na modalidade Pregão Eletrônico. Esses 

certames geraram um percentual médio de redução de 46% frente os valores 

estimados. 

 

Cabe destaque a contratação de empresa especializada, para a realização de 

eleição, via internet, para a escolha dos representantes dos participantes no 

Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal. 

 

Durante o exercício também foram realizadas as prorrogações dos contratos 

fundamentais às atividades da Fundação: Licença de uso de software para a análise 

e acompanhamento de fundos de investimentos, Suporte técnico e atualização de 

programas junto ao software Oracle Database Standard Edition One e Licença de 

uso de software de monitoramento de riscos e controles - padrão COSO. 

Compras e  
Licitações 

 165.639,94  

 14.261,60  

43.541,40  

Pregão Eletrônico

Capacitação

Prorrogação contratual

 

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – AMBIMA e o Instituto de Certificação 

Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social foram as entidades de reconhecida capacidade técnica utilizada 

pela entidade para a certificação de membros dos conselhos deliberativo e fiscal no período. 

 

Para a área de Investimentos, destaca-se a contratação da plataforma eletrônica de negociação de ativos. A utilização 

dessa plataforma permitirá um aumento da transparência e velocidade das negociações, uma melhor formação de 

preços de ativos, redução de custos operacionais. Esses ganhos incrementam eficiência na execução das operações e 

no gerenciamento dos riscos envolvidos. 
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A entidade entende que o 

Treinamento, Capacitação e 

Certificação de Conselheiros, 

Dirigentes e Funcionários são 

fundamentais para desenvolver 

competências que permitirá o alcance 

dos melhores resultados na execução 

das suas atividades.  

  

Visando a qualificação do capital 

humano da RJPrev, e em atenção a 

melhoria permanente e a Educação 

Continuada, a entidade contratou 

diversos cursos voltados para EFPC, no 

formato à distância, da Universidade 

Corporativa da Previdência 

Complementar – UNIABRAPP.    

 

Além dessas contratações, deve-se 

destacar a participação de membros 

da diretoria em congressos 

promovidos pela ABRAPP, encontros 

regionais, além de participação dos 

funcionários em cursos promovidos 

por outros órgãos, como a 

Procuradoria Geral do Estado e o 

Tribunal de Contas do Estado.  

Gestão de Pessoas 

 9 

3 

 2 

Conselho

Diretoria

Funcionários
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24% 

48% 

7% 

21% 
Cursos

Certificações

Congressos

Seminários

11% 

26% 

62% 

Conselho

Diretoria

Funcionários

Certificações 

Treinamentos 

Carga Horária 



Demonstrações 
Contábeis 
 



BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais) 

Ativo 2016 2015 Passivo 2016 2015 

DISPONÍVEL            - 16 EXIGÍVEL OPERACIONAL 5.247 14.973 

   Gestão Previdencial  5 - 

REALIZÁVEL  29.612   18.203    Gestão Administrativa      5.242  14.973 

   Gestão Administrativa  33 36 

   Investimento 29.756 18.167 PATRIMÔNIO SOCIAL 24,368 10.936 

      Títulos Públicos 

      Fundos Investimentos 

            8.616        

 20.963 

987 

17.180 

   Patrimônio de Cobertura do Plano 

      Provisões Matemáticas 

          Benefícios a Conceder 

 

    Equilíbrio Técnico 

       Resultados Realizados 

          Superávit técnico Acumulado 

22.037 

21.854 

21.854 

 

183 

183 

183 

9.929 

9.907 

9.907 

 

22 

22 

22 

PERNAMENTE  3 7.690 FUNDOS 2.331 1.007 

   Imobilizado                                                

      Intangível 

3                                 

- 

3  

7.687 

   Fundos Previdenciais                                  

   Fundos Administrativos 

1.186 

1.145 

563 

444 

TOTAL DO ATIVO 29,615 25,909 TOTAL DO PASSIVO 29,615 25,909 
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

SOCIAL CONSOLIDADO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais) 

DESCRIÇÃO 2016 2015 Variação 

A) Patrimônio Social - início do exercício 10.936 2.749 297,82% 

1. Adições 20.383 11.864 71,81% 

   (+) Contribuições Previdenciais 10.590 7.503 41,14% 

   (+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 2.558 537 376,35% 

   (+) Receitas Administrativas 6.030 3.291 83,23% 

   (+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão 

Administrativa 
1.025 533 126,08% 

2. Destinações (6.951) (3.677) 89,04% 

   (-) Benefícios (417) (189) 120,63% 

   (-) Despesas Administrativas (6534) (3488) 87.33% 

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) 13.432 8.187 64,06% 

   (+/-) Provisões Matemáticas 

   (+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 

   (+/-) Fundos Previdenciais 

   (+/-) Fundos Administrativos 

11.947 

161 

623 

701 

7.473 

2 

376 

336 

59,87% 

7.950,00% 

65,69% 

108,63% 

B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3) 24.368 10.936 122,82% 
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO 

POR PLANO DE BENEFÍCIOS 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais) 

DESCRIÇÃO 2016 2015 Variação 

A) Ativo Líquido - início do exercício 10.492 2.641 297,97% 

1. Adições 13.732 8.353 64,40% 

   (+) Contribuições 11.174 7.816 42,96% 

   (+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 2.558 537 376,35% 

2. Destinações (1.001) (502) 99,40% 

   (-) Benefícios (417) (189) 120,63% 

   (-) Despesas Administrativas (584) (313) 86,58% 

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) 12.731 7.851 62,16% 

   (+/-) Provisões Matemáticas 

   (+/-) Fundos Previdenciais 

   (+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 

11.947 

623 

161 

 

7.473 

376 

2 

59,87% 

65,69% 

7.950,00% 

 

B) Ativo Líquido- final do exercício (A+3) 23.223 10.492 121,34% 

C) Fundos não Previdenciais 1.145 444 157,88% 

   (+/-) Fundo Administrativo 1.145 444 157,88% 
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO 

DE BENEFÍCIOS 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais) 

DESCRIÇÃO 2016 2015 Variação 

1. Ativos 24.373 10.936 122,87% 

   Disponível               - 10 -100,00% 

   Recebível 1.145 444 157,88% 

   Investimento 23.228 10.483 121,58% 

       Títulos Públicos 6.766 570 1087,02% 

       Fundos Investimentos 16.462 9.913 66,06% 

2. Obrigações 5                -                 - 

   Operacional 5                -                          - 

3. Fundos não Previdenciais 1.145 444 157,88% 

    Fundo Administrativo 

 

1.145 444 157,88% 

5. Ativo Líquido (1-2-3) 23.223 10.492 121,34% 

    Provisões Matemáticas 

    Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 

    Fundos Previdenciais 

 

21.854 

183 

1.186 

9.907 

22 

563 

120,59% 

731,82% 

110,66% 
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DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA) 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais) 

DESCRIÇÃO 2016 2015 Variação 

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 444 108 311,11% 

1. Custeio da Gestão Administrativa 7.325 3.824 89,20% 

   1.1. Receitas 7.325 3.824 89,20% 

         Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 583 313 86,26% 

         Resultado  Positivo Líquido dos Investimentos 1.205 533 126,08% 

         Outras Receitas 5.447 2.977 82,97% 

2. Despesas Administrativas 6.534 3.488 87,33% 

    2.1 Administração Previdencial 4,261 2.192 94,39% 

          Pessoal e Encargos 

          Treinamentos / congressos e seminários 

          Viagens e estadias 

          Serviços de terceiros 

          Despesas gerais 

          Tributos 

          Outras despesas 

1.545 

6 

6 

226 

365 

225 

1.888 

1.455 

9 

12 

183 

412 

121 

                  - 

6,19% 

-33,33% 

-50,00% 

23,50% 

-11,41% 

85,95% 

                - 

    2.2 Administração dos Investimentos 2.273 1.296 75,39% 

          Pessoal e Encargos 

          Treinamentos / congressos e seminários 

          Viagens e estadias 

          Serviços de terceiros 

          Despesas gerais 

          Tributos 

          Outras despesas 

883 

11 

3 

120 

199 

113 

944 

907 

11 

6 

101 

210 

61 

                      - 

-2,65% 

0% 

-50,00% 

18,81% 

-5,24% 

85,25% 

                        - 

6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2) 701 336 108,63% 

7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) 701 336 108,63% 

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7) 1.145 444 157,88% 
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DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO 

PLANO DE BENEFÍCIOS 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais) 

DESCRIÇÃO 2016 2015 Variação 

Provisões Matemáticas (1+2+3) 23.223 10.492 121,34% 
 

1. Provisões Matemáticas 21.854 9.907 120,59% 

     1.2. Benefício a Conceder 21.854 9.907 120,59% 

            Contribuição Definida 21.854 9.097 140,23% 

                  Saldo de Contas – parcelas patrocinadores 8.164 3.719 119,52% 

                  Saldo de Contas – parcelas participantes 12.062 5.378 124,28% 

                  Benefício Definido 1.628 810 100,99% 

2. Equilíbrio Técnico 183 22 731,82% 

   2.1. Resultados Realizados 183 22 731,82% 

          Superávit  Técnico Acumulado 183 22 731,82% 

                Reserva de Contingência 183 22 731,82% 

3. Fundos Previdenciais 1.186 563 110,66% 

    3.1. Fundo Previdenciais 
 

1.186 563 110,66% 

4. Exigível Operacional 5 9 -44,44% 

    4.1. Gestão Previdencial 5 9 -44,44% 
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Notas  
Explicativas 
 



NOTAS EXPLICATIVAS 
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, e pelo Decreto nº 43.658 de 

03/07/2012, aprovada pela Portaria nº 622, de 30.10.2013 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.  

  

Fundação Pública, 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 29.05.2001.  

 

Os recursos de que a entidade dispõe para o cumprimento de 

seus objetivos são constituídos por contribuições de suas 

patrocinadoras e seus participantes, bem como de 

rendimentos resultantes das aplicações financeiras que 

obedecem 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 dar cobertura às despesas administrativas e/ou 

benefícios de risco da Fundação, assegurando os custos com 

as instalações iniciais e com a estrutura organizacional. 

  

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 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. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
Em milhares de Reais 

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 prazo 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 circulante, 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 

Administrativa) e o Fluxo dos Investimentos, que é comum às 

Gestões Previdencial e Administrativa, segundo a natureza e 

a finalidade das transações, formando um conjunto de 

informações 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. 

  

 

• Investimentos: registro e controle referentes à aplicação 

dos recursos de cada Plano de Benefícios e do Programa 

de Gestão Administrativo. 

 

  

Conforme determinado no artigo 2º da Instrução nº 25, de 

17 de dezembro de 2015, os modelos 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:  
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já é contemplado no Demonstrativo DPGA “V” consolidado, 

sendo, conforme legislação, facultativa a sua divulgação. 

 

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS ADOTADAS  
 
As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade estão 

resumidas a seguir: 

 
 

Resultado das operações 

  

O resultado das operações é apurado em conformidade com 

o regime de competência. Adicionalmente, as contribuições 

vinculadas ao plano de benefício do tipo contribuição 

definida, são registrados pelo regime de caixa. 

  

a) Ativo Realizável 

  

• Gestão Previdencial: representa os recursos a receber de 

cada Plano de Benefícios, relativos às contribuições dos 

patrocinadores, participantes e autopatrocinados, 

observando-se o plano de custeio vigente. 

 
• Gestão Administrativa: representa os valores recebidos 

pela Fundação em garantias dos contratos firmados entre 

a RJPREV e seus fornecedores conforme §1, art. 56 da Lei 

nº 8.666/93.  

 

  

 

 

I. Balanço Patrimonial Consolidado comparativo com o 

exercício anterior;  
 

II. Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS 

(consolidada) comparativa com o exercício anterior;  
 

III. Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL (por 

plano de benefício previdencial) comparativa com 

exercício anterior; 
 

IV. Demonstração do Ativo Líquido – DAL (por plano de 

benefício previdencial) comparativa com exercício 

anterior;  
 

V. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA 

(consolidada) comparativa com o exercício anterior;  

 

VI. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por 

Plano de Benefícios – DPGA – (Facultativa) - comparativa 

com o exercício anterior;  
 

VII. Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de 

Benefícios – DPT - comparativa com exercício anterior.  

  
 

A Fundação RJPrev por possuir somente um plano de 

Benefício não elabora o Demonstrativo DPGA “VI” pois o 

mesmo já é contemplado no Demonstrativo DPGA “V” 

consolidado, sendo, conforme legislação, facultativa a sua 

divulgação. 
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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 (inputs) que são 

observáveis para o ativo ou passivo, 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 temporis” 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, independentemente do prazo a 

decorrer da data da aquisição, ajustados pelo valor de 

mercado. 

  

• Investimentos: as diretrizes de aplicações dos recursos 

garantidores dos planos administrados estão em 

consonância com as respectivas Políticas de Investimentos 

dos Planos 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 Contabilidade 

– 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 avaliação 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: 
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b.2) Intangível  

  

A função e funcionamento do Intangível é registrar as 

despesas que contribuirão para formação de resultados de 

mais de um exercício social, tais como: organização e 

implantação da EFPC, instalações em imóveis de terceiros, 

reorganização de setores, desenvolvimento de sistemas, 

entre outros. Debitada pela realização da despesa e creditada 

pela baixa na amortização após a aprovação do plano pela 

PREVIC (Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011, item 28.2 do 

anexo C).  

  

Os valores registrados nesse grupo contábil, representavam 

as despesas administrativas que foram custeadas com os 

recursos de adiantamentos de contribuição. Deve-se observar 

que esse valor não corresponde a totalidade das despesas, 

pois as rentabilidades desses recursos também foram 

utilizadas para cobrir parte das despesas administrativas.  

 

Assim, buscando melhor apresentar os  recursos   recebidos a 

 

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. 

  

• Fundos de Investimentos 

  

São contabilizados pelo valor efetivamente desembolsado nas 

aquisições de cotas e incluem, se for o caso, taxas e 

emolumentos. Os montantes relativos aos fundos de 

investimento são representados pelo valor de suas cotas na 

data de encerramento do balanço. 

  

b) Permanente   

b.1) Imobilizado 

  

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. O valor em 

31/12/2016 é de R$ 3 mil. 

 

As taxas anuais utilizadas para depreciação e amortização dos 

bens registrados são as demonstradas a seguir: 
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Autopatrocinados, possam escolher 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. As contribuições 

Previdenciais são destinadas aos Fundos Previdenciais, as 

Contas de Contribuições Básica, Facultativa e para custeio 

Administrativo são repassadas ao Plano de Gestão 

Administrativo – PGA.  

 

título de adiantamento de contribuição, sua utilização e 

atualização monetária, além da necessidade de utilizar um 

prazo superior aos sessenta dias para alcançar o ponto de 

equilíbrio entre receitas e despesas administrativas e, 

consequentemente, iniciar a  amortização dos valores 

antecipados, os valores registrados no intangível foram 

transferidos para o Passivo, em Dezembro de 2016, sob a 

escrituração da Fonte de Custeio Administrativa. Os critérios 

adotados foram embasados nas Normas Contábeis e 

respeitaram a legislação específica do segmento das EFPC, 

conforme descrito na nota 7, e no quadro abaixo. 

 

4. GESTÃO PREVIDENCIAL E 
ADMINISTRATIVA 
  

 4.1 - ADIÇÔES  

 

O Custeio do Plano de Benefícios RJPREV-CD determina que 

os Participantes  Ativos  Patrocinados,   Ativos   Facultativos  e 

Importante mencionar que em 31/12/2016 existiam nos 

controles gerenciais R$ 134.436,34 em contribuições vencidas 

e encargos a receber que não foram expostos nas 

demonstrações haja visto os registros contábeis relativos às 

contribuições de participantes e patrocinadores serem 

efetuados na data do efetivo recebimento. Entretanto, 

também deve-se destacar que nas demonstrações constam 

R$ 282.298,12 efetivamente recebidos antes do vencimento 

da obrigação estabelecido na 45ª Reunião do Conselho 

Deliberativo. 
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7), resultando em um aumento nas despesas de R$ 2.832 mil. 

 

4.2 – DEDUÇÕES 

 

As deduções refere-se aos pagamentos de Resgates e Outras 

despesas referentes ao Benefício de Riscos de morte e 

invalidez pagos a seguradora contratada. Durante o exercício 

de 2016, foram registrados a partir de maio as despesas 

referentes à terceirização das coberturas de Benefício de 

Risco de morte e invalidez na conta Outras deduções, para 

melhor representação dos resultados, pois a entidade não 

possui pagamentos de Pecúlios stricto sensu nos exercícios: 

 

Atualmente, os percentuais do Plano de Custeio incidentes 

sobre   as    contribuições    previdenciárias   para   o   custeio 

Administrativo da RJPrev são destinados a constituição de 

Fundo   Administrativo.  Entretanto,  os  recursos  recebidos a 

título de adiantamento de contribuições, e suas respectivas 

rentabilidades, são utilizados para darem cobertura às 

despesas administrativas. Quando a Entidade alcançar o seu 

ponto de equilíbrio administrativo, ou seja, suas fontes de 

custeio e o resultado dos investimentos cobrirem as despesas 

administrativas sem mais a necessidade de utilizar receitas 

antecipadas do Patrocinador, a RJPrev deverá aprovar em 

Conselho Deliberativo o seu plano de devolução dos valores 

registrados a título de antecipação de contribuição e, 

consequentemente, amortizar este passivo com o 

Patrocinador.  

Em 2016 as despesas administrativas cresceram 

consideravelmente em relação a 2015, pois a entidade 

realizou neste exercício  a  correção  dos  valores  recebidos  a 

título de adiantamento de contribuição do Patrocinador (Nota 

5. GESTÃO DE INVESTIMENTO  
  
A gestão dos recursos tem como objetivo buscar os 

resultados necessários de forma a cumprir suas obrigações 

previdenciárias. 
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de fundos sob gestão terceirizada. Neste último caso, 

embora os gestores externos estejam sujeitos aos mandatos 

e regulamentos próprios, a entidade, como cotista, deve 

observar os limites impostos pela legislação em vigor e por 

sua Política de Investimentos. 

 
  
DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS POR 

TIPO DE GESTÃO 

Neste contexto, por meio de sua Política de Investimentos (PI) 

devidamente aprovada pelo Conselho Deliberativo, a Entidade 

estabelece a estrutura para a Gestão dos Investimentos a 

estrutura, os objetivos, as restrições, os critérios, as metas 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 

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  
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Conforme determinado na PI, a gestão dos investimentos 

pode  ser  realizada  diretamente  pela Fundação ou por meio 

 

(Em R$ mil)

Inst ituição 31/ 12/ 2016 31/ 12/ 2015

8.616 987

Tesouro Nacional 1.426 -

Tesouro Nacional 4.867 987

Tesouro Nacional 2.323 -

20.962 17.180

Bradesco 3.992 3.451

Votorantim - 3.192

Banco do Brasil 3.873 -

Itáu 3.830 -

Banco do Brasil - 79

Banco do Brasil 1.494 10.458

Bradesco 3.887 -

Santander 3.887 -

29.579 18.167

Bradesco Ref DI Fed Extra/BRAM

Bradesco Inst Renda Fixa IM A-B/BRAM

D escrição

Exercí cio s F indo s em:

T í tulo s P úblico s F ederais

F undo s de Invest imento s

NTN-B 2050

NTN-B 2055

NTN-B 2045

T o tal da Gestão  de Invest imento s

Santander IM A-B Inst TPF FIC RF LP/SAM

BB IM A-B TP Renda Fixa Prev/BB

BB IRF-M  TP Renda Fixa Prev/BB

Itaú Sober Ref DI LP Fic/IAM

BB Inst Federal FIC Renda Fixa/BB

Votorantim Sober FI Ref DI/VAM

Titulos e Valores 

M obiliários

Gestão 

Terceirizada

Carteira 

Própria

Saldo em 

30/12/2016

Gestão 

Terceirizada

Carteira 

Própria

Saldo em 

31/12/2015

Títulos Públicos Federais

NTN-B 2045 - 1.426 1.426 - - -

NTN-B 2050 - 4.867 4.867 - 987 987

NTN-B 2055 - 2323 2323 - - -

Subtotal - 8.616 8.616 - 987 987

Fundos de Investimentos

Fundos Abertos 20.962 - 20.962 17.180 - 17.180

Subtotal 20.962 - 20.962 17.180 - 17.180

Total 20.962 8.616 29.579 17.180 987 18.167

(Em R$ mil)
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Investimentos e nas diretrizes de Marcação a Mercado da 

ANBIMA.  

 

A Fundação mantém contrato com o Banco Bradesco S.A., 

pessoa jurídica credenciada na Comissão de Valores 

Mobiliários, para prestar os serviços de Custódia Qualificada e 

Controladoria, 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 2016 e 2015 alcançou respectivamente 

18,08% e 9,31%. 
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Titulos e Valores 

M obiliários

Títulos p/ 

Negociação

M antidos até 

o Vencimento

Saldo em 

30/12/2016

Títulos p/ 

Negociação

M antidos até 

o Vencimento

Saldo em 

31/12/2015

Títulos Públicos Federais

NTN-B 2045 - 1.426 1.426 - - -

NTN-B 2050 - 4.867 4.867 - 987 987

NTN-B 2055 - 2323 2323 - - -

Subtotal - 8.616 8.616 - 987 987

Fundos de Investimentos

Fundos Abertos 20.962 - 20.962 17.180 - 17.180

Subtotal 20.962 - 20.962 17.180 - 17.180

Total 20.962 8.616 29.579 17.180 987 18.167

(Em R$ mil)

(Em R $  mil) Vencimento s(em ano s)

T í tulo s P úblico s F ederais 1 a 5 6 a 10 A cima de 10

NTN-B 2045 - - 1.426

NTN-B 2050 - - 4.867

NTN-B 2055 - - 2.323

T o tal - - 8.616

Exercí cio s F indo s em:

Segmento  de A plicação 30/ 12/ 2016 31/ 12/ 2015

Renda Fixa 18,08% 9,31%

T o tal 18,08% 9,31%
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A meta atuarial do plano, INPC + 4,0% a.a., nos exercícios de 

2016 e 2015, obteve o resultado de 10,54% e 15,73%, 

respectivamente. 

  

  

NOTAS DO TESOURO NACIONAL – AJUSTE DE 

PRECIFICAÇÃO 

  

O Ajuste de Precificação dos Títulos Públicos Federais de que 

trata a Resolução CGPC Nº 26/2008 e suas alterações 

corresponde à diferença entre o valor dos títulos públicos 

federais atrelados a índice de preços classificados na 

categoria títulos mantidos até o vencimento, calculados 

considerando a taxa de juros real anual utilizada na 

respectiva avaliação atuarial, e o valor contábil desses títulos. 

 

O referido ajuste está restrito aos títulos públicos federais 

atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos 

mantidos até o vencimento cujos prazos e montantes de 

recebimento de principal e  juros  sejam  iguais  ou  inferiores 

aos prazos e montantes de pagamentos de benefícios que 

tenham seu valor ou nível previamente estabelecidos e cujo 

custeio seja determinado atuarialmente. 

  

O plano de benefícios RJPREV- CD é da modalidade de 

Contribuição Definida, entretanto possui o Fundo de 

Cobertura de Longevidade - FCL, que por sua natureza, 

possui benefícios que têm seu valor ou nível previamente 

estabelecidos e custeio determinado atuarialmente.  

Apresentamos a seguir demonstrativo posicionado em 31 de 

dezembro de 2016, com a composição dos Títulos Públicos 

da Carteira Administrada da RJPrev pertencentes ao FCL, 

selecionados para o cálculo do ajuste de precificação, 

conforme estabelece a Resolução CGPC Nº 4/2002, 

acrescidos dos valores que correspondem à apuração do 

“Ajuste de Precificação dos Títulos Públicos Federais”, de 

acordo com a Resolução CNPC No. 16/2014: 

  

O ajuste de precificação referente ao final do exercício de 

2016 foi de R$ 209 mil.  A justificativa para tal fato refere-se à 

aquisição de títulos com taxas de retorno acima da meta 

atuarial do plano. 
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Tipo Vencimento
Quantida-

de FLC (1)

Pu 

M ercado 

(2)

Valor 

Contabil (3) 

=(1)*(2)

Pu Re-

calculado 

(4)

Valor 

A justado 

(5)=(1)*(4)

Ajuste  

= (5)-(3)

NTN-B 15/05/2045 15,31 2.477,02 37.927,81 3.677,14 56.303,90 18.376,09

NTN-B 15/05/2045 19,60 2.521,29 49.415,20 3.677,14 72.069,00 22.653,80

NTN-B 15/05/2050 3,06 2.652,52 8.123,00 3.778,43 11.570,98 3.447,98

NTN-B 15/05/2050 11,64 2.644,75 30.777,15 3.778,43 43.969,72 13.192,57

NTN-B 15/05/2050 9,80 2.615,15 25.627,42 3.778,43 37.027,13 11.399,71

NTN-B 15/05/2050 14,70 2.554,95 37.556,25 3.778,43 55.540,70 17.984,45

NTN-B 15/05/2050 14,39 2.551,42 36.722,94 3.778,43 54.383,60 17.660,66

NTN-B 15/05/2050 25,11 3.011,82 75.631,25 3.778,43 94.882,03 19.250,78

NTN-B 15/05/2050 28,17 2.969,64 83.666,15 3.778,43 106.453,01 22.786,86

NTN-B 15/05/2055 14,70 2.507,89 36.864,47 3.777,72 55.530,15 18.665,68

NTN-B 15/05/2055 10,11 2.458,61 24.846,35 3.777,72 38.176,98 13.330,63

NTN-B 15/05/2055 14,70 2.517,29 37.002,58 3.777,72 55.530,15 18.527,57

NTN-B 15/05/2055 14,70 2.964,21 43.572,06 3.777,72 55.530,15 11.958,09

Total 195,99 527.732,63 736.967,52 209.234,89
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6. PERMANENTE  
  

Composto pelo Imobilizado, que representa os valores dos 

registros dos bens utilizados no desempenho das atividades 

operacionais da RJPREV, cujo valor em 31.12.2016, totalizou 

R$ 3 mil, e, pelo intangível o qual foi reclassificado para o 

Passivo conforme Nota 7.  

  

 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 Fundação.  

  

Até o final deste exercício a Fundação não possuía obrigações 

relacionadas a Gestão de Investimento. 

  

7.1. - NA GESTÃO PREVIDENCIAL 

 

Estão registrados as retenções a pagar referente ao resgate 

sobre as reservas de poupança. 

 

7.2. - NA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

 PGA estão registrados os compromissos a pagar, pertinentes 

a administração do respectivo Plano, conforme descrito no 

quadro abaixo:  

 

a) Na rubrica pessoal e encargos foram registrados os 

valores referentes ao salário, encargos e provisões da 

folha de salário, equivalentes a R$ 357 mil. 

 

b) Fornecedores diversos a pagar. 

 

c) A rubrica ressarcimento de despesas são registrados os 

valores a serem ressarcidos referente às despesas relativas 

ao imóvel sede da Fundação, que em razão do Termo de 

Cessão de Uso do Imóvel firmado entre o Rioprevidência 

e a RJPrev, devem ser  pagas pela  cessionária.  Compõem 
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essas despesas: locação de equipamentos de  informática, 

telefonia fixa, energia elétrica, condomínio, serviços de 

segurança, copa e depreciação de móveis de escritório. A 

liquidação dessas despesas depende do encaminhamento do 

cedente da documentação que permita a apuração dos 

valores devidos.  

  

d) Retenções referente de tributos sobre folha e prestadores 

de serviços. 

 

e) Na rubrica receitas antecipadas foram registrados os 

valores referentes aos recebimentos relativos ao 

adiantamento de contribuição, recebidos do Poder 

Executivo, conforme Parágrafo único do artigo 33 da Lei 

Estadual nº 6.243, de 21.05.2012. No exercício de 2016 

após estudo técnico a Gestão reclassificou esses recursos 

como outras exigibilidades, visto que, não se tratar de 

antecipação de contribuição do plano e sim do 

Patrocinador, o qual deverá ser devolvido. 

 

f) Na rubrica outras exigibilidades estão registrados: 

 

i – Créditos Diversos – Valores referentes as garantias 

contratuais da Fundação RJPREV com seus fornecedores 

conforme previsto no § 1º, art. 56  da Lei nº 8.666/93 e  as 

contribuições pagas a maior a serem devolvidas aos 

patrocinadores, equivalentes em 31/12/2016 a R$ 337 mil.  

  

ii– Saldo Adiantamento de Contrib. – Patrocinador: 

Adiantamento Contribuições - A Lei 6.243/2012, no art. 33 e 

o Decreto nº 43.658 em seu at. 3º autoriza o Estado do Rio 

de Janeiro a fazer aportes financeiros a título de 

adiantamento de contribuições do patrocinador, 

denominado Créditos Especiais para cobertura de despesas 

administrativas, litteris: 

 

“Art. 33. Fica o Estado do Rio de Janeiro 

autorizado, em caráter excepcional, no ato de 

criação da RJPREV, a promover o aporte de até 

R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) a 

título de adiantamento de contribuição, para 

cobertura de despesas administrativas e/ou de 

benefícios de risco”. 

  

 “Art. 3º - As despesas de implantação da 

Fundação de Previdência Complementar do 

Estado Rio de Janeiro - RJPREV, correrão à 

conta dos créditos especiais até o limite de R$ 

20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nos 

termos das disposições da Lei estadual nº. 

6.243, de 21 de maio de 2012”. 

 

Destaca-se que esse adiantamento de contribuições, 

previsto na Lei, detém caráter de obrigação legal (passivo) 

para a RJPrev, não sendo possível o seu registro como 

Dotação Inicial, sendo classificado como Adiantamento de 

Contribuição   no   Plano  PGA,  pois   o   mesmo   deve   ser 
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devolvido e corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - IPCA. Também não está classificado como 

Receitas Antecipadas, pois a antecipação é do Patrocinador e 

não do Plano de Benefícios, sendo que o Plano não possui o 

registro na conta do Realizável Custeio Administrativo 

Antecipado. 

 

Atualização Adiantamento Contribuição - As parcelas 

repassadas pelo Estado do Rio de Janeiro estão corrigidas 

pelo IPCA, tomando-se como termo inicial a data que houver 

sido efetuado o aporte da parcela e como termo final a data 

em que deva ocorrer a efetiva restituição ao Patrocinador. 

 

resultado do PGA, como necessidades de Receitas para cobrir 

o Fluxo Administrativo até a data do seu equilíbrio e lançados 

na conta 4.1.9 Outras receitas, para não afetarem a regra de 

consistência, a qual determina que “a soma da 

movimentação a debito e a credito das contas 3.4.2 + 4.1.1.1 

tem que ser igual a zero”. 

  

  

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 2016. 

  

As provisões matemáticas são constituídas e ajustadas 

anualmente com o objetivo de apresentar uma estimativa de 

compromissos com os benefícios correntes e futuros, e de 

demonstrar o mínimo de recursos garantidores suficientes 

para esta cobertura. 

  

Considerando que o Plano de Benefícios RJPREV-CD não 

possui participantes assistidos, todas as provisões 

matemáticas correspondem aos participantes ativos, que 

estão registradas em Provisão Matemática de Benefícios a 

Conceder. 

  

Na  busca  de  mitigar os   riscos  atuariais  na  cobertura  dos 

(-) Utilização Fonte de Custeio: A conta retificadora do passivo 

operacional, representa os valores que são utilizados da 

rubrica Adiantamento de contribuição, apropriados na 

competência, como outras fontes de custeio administrativo 

para cobertura das despesas administrativas mensais, 

cobrindo o resultado deficitário do PGA, sendo o saldo 

apresentado em 31/12/2016 de R$ 13.130.  

 

Os valores dessa rubrica  são  reconhecidos  mensalmente  no 
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benefícios não programados de morte e invalidez, a RJPrev 

terceirizou, por meio de contrato com uma seguradora, os 

capitais que deverão integralizar as contas previdenciárias dos 

participantes na ocorrência de algum risco (morte/invalidez) 

estabelecido no Regulamento do Plano de Benefícios RJPREV-

CD. 

  

No quadro abaixo está demonstrada a composição 

consolidada do Passivo Atuarial dos planos administrados 

pelo RJPREV em 31.12.2016. 

mil, e a constituída no ano, de R$ 1.811 mil). 

  

No quadro abaixo é apresentado o resultado atuarial do 

RJPREV-CD que, em 31/12/2016, mostrou-se superavitário em 

R$ 183 mil (R$ 22 mil em 31/12/2015). Esse resultado decorre 

de ganhos atuarias na Provisão Matemática de Benefício a 

Conceder relativa à Cobertura Benefício de   Longevidade 

(diferença entre a provisão matemática calculada,  de R$ 1.628 

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 pagamento do seu benefício.  

  

Os Fundos de Oscilações de Riscos (FOR), cuja finalidade 

minimizar a possibilidade de desequilíbrio atuarial dos 

portfólios   coletivos,   têm  seu  valor  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.  
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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. 

  

O Fundo de Recursos não Resgatados (FRnR) atenderá às 

necessidades de cobertura de eventuais insuficiências em 

quaisquer outros fundos, desde que recomendada e 

justificada por parecer atuarial e aprovada pelo Conselho 

Deliberativo da Entidade, e esta sendo 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. 

  

10. FUNDO ADMINISTRATIVO  
  
Constituído com base no excedente verificado na apuração 

do resultado do Plano de Gestão 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 

31.12.2016, totalizou R$ 1.145 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 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 as despesas administrativa da RJPREV 

no exercício de 2016 corresponderam a  22,09%  (19,18%  em 
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2015) do total dos recursos garantidores dos planos 

utilizando como referência o último dia do exercício de 2016 e 

2015, conforme demonstrado no quadro de indicadores de 

gestão administrativa abaixo: 

demonstrações contábeis da RJPrev foram realizadas as 

seguintes eliminações no balancete auxiliar no exercício de 

2016:  

Parte do percentual de 22,09% de despesas administrativas 

sobre os Recursos Garantidores, 9,57% refere-se a despesa de 

correção dos valores recebidos a título de adiantamento de 

contribuição do patrocinador cfe. Nota 4. 

  

No que tange aos indicadores de Gestão Administrativa e aos 

limites para custeio administrativo das entidades fechadas de 

previdência complementar, cabe destacar que a RJPrev se 

encontra em funcionamento por um período inferior a cinco 

anos. 

 

12. REGRA DE CONSOLIDAÇÃO 
 

As demonstrações contábeis foram preparadas em 

conformidade com os princípios  de  consolidação,  emanados 

da legislação societária brasileira e em atendimento ao item 

30 letra "l" da Instrução 34 – Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar. No processo de consolidação  das  

 
13. ASPÉCTOS TRIBUTÁRIOS  
  
Os valores referentes ao PIS e à COFINS são calculados 

mensalmente, de acordo com as alíquotas de 0,65% e 4%, 

respectivamente, sobre o somatório das receitas 

administrativas da Entidade e o resultado das aplicações do 

Fundo Administrativo, conforme Instrução Normativa SRF nº 

1.285 de 13/08/2012, alterada pela Lei Nº 12.973 de 

13/05/2014. 

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC 

estão isentas de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), 

desde janeiro de 2005, de acordo com a Lei nº 11.153, de 

29/12/2004.  

A Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência 

Complementar é recolhida quadrimestralmente à Previc, 

calculada com base nos recursos garantidores de cada plano 

de benefício administrado pela Entidade e seu recolhimento 

é quadrimestral de acordo com a Instrução MPS/Previc nº 03, 

de 10/10/2012.  
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PARECER ATUARIAL – PLANO RJPREV-CD 
Encerramento exercício 2016 

1. OBJETIVO 
 

Parecer Atuarial relativo à Avaliação Atuarial do encerramento do exercício de 2016 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 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 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 está posicionada em 31.12.2016 e é 

de excelente qualidade: as informações estão atualizadas e mostraram-se consistentes, não sendo necessário realizar ajustes na 

base recebida. 
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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, 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 

Capitalização. 

Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial. 
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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 CGPC nº 18 de 28/03/2006, 

com base em boas práticas atuariais correntes e adequados às características do plano de benefícios. 

 

 
4. MODALIDADE DO PLANO 

 

A Lei Estadual nº 6.243/2012 estabelece, em seu artigo 20, que os planos de benefícios deverão ser instituídos sob a 

modalidade de Contribuição Definida. De acordo com a Resolução CGPC 16/2005, um plano é classificado como Contribuição 

Definida quando os benefícios programados têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo de conta mantido em favor do 

participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores 

aportados e os benefícios pagos.  

 

No RJPREV-CD, todos os benefícios programados possuem características de Contribuição Definida e, portanto, é classificado na 

modalidade de Contribuição Definida, de acordo com os termos da Resolução CGPC 16/2005 e às determinações da 

mencionada Lei. 

 

 

5. HIPÓTESES ATUARIAIS ADOTADAS 
As hipóteses adotadas na avaliação de 31.12.2016 são mostradas no Quadro 2. Com exceção da Taxa Real Anual de Juros, todas 

as premissas são as mesmas adotadas em 31.12.2015. 

 

Quadro 2. Hipóteses adotadas na avaliação de 31.12.2015 e 31.12.2016 
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Os estudos técnicos de adequação das hipóteses adotadas na avaliação do encerramento do exercício de 2016 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. 

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.  
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6. DURAÇÃO DO PLANO 
 
A duração (duration) do passivo do Plano RJPREV-CD é de 58,74 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 conceder.  

 

 

7. PLANO DE CUSTEIO 
 
O Plano de Custeio terá validade a partir de 01.04.2017. 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 (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 Conta de Contribuição Facultativa. 

 

Ressalte-se que a seguradora Icatú é contratada pela RJPREV para a cobertura total benefícios 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 
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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 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).  

 

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

Notas:  

(1) Inclui carregamento de 33,9% calculado a partir da 

diferença entre o custo médio e o obtido no percentil 

85% da distribuição dos custos. 

(2) Inclui carregamento de 34,5% 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. 
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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 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. 

(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.  
7.1 EVOLUÇÃO DOS CUSTOS 
 

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 
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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.  

 

 

8. PROVISÕES MATEMÁTICAS E RESULTADO DO PLANO 
 
O valor das provisões matemáticas encerrou o exercício com o total de R$ 21.854,04 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$ 22.037,10 evidenciando uma situação de superávit acumulado do Plano em R$ 183,06 mil, conforme apresentado no 

Quadro 6.  
 

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

 

Obs.:  

(1) Valores em R$ 1.000. 

(2) Valorização real em relação à 

variação do INPC de 6,29% ocorrida em 

2016. 

Fonte: Atuarh / RJPREV. 
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8.1. VARIAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS 
 

As variações relativas são decorrentes principalmente do recebimento das contribuições no ano de 2016 comparadas com a 

base de 31.12.2015. 

 

8.2. VARIAÇÃO E NATUREZA DO RESULTADO 
 

O resultado atuarial do RJPREV-CD no exercício, o resultado foi superavitário de R$ 160,87 mil e proveio, principalmente, de 

ganhos atuariais e perdas atuariais ocorridas no exercício de 2016. A mudança na hipótese da taxa real anual de juros de 4,0% 

para 4,5% trouxe um ganho de R$ 171,37 mil, enquanto que foi observada uma perda de R$ 10,50 mil na Provisão Matemática 

de Benefício a Conceder relativa à Cobertura Benefício de Longevidade (quando considerada a provisão matemática calculada 

com a hipótese anterior de 4,0% de R$ 1.799,96 mil em comparação com a provisão constituída pelo método de recorrência de 

R$ 1.789,46 mil).  

 

Esse resultado elevou o superávit acumulado na posição de 31.12.2016 para R$ 183,06 mil (superávit de R$ 22,19 mil em 

31.12.2015). 

 

Os desequilíbrios atuariais nos planos de benefícios, déficits ou superávits, podem ter natureza 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 

estrutural. Ainda que a hipótese de taxa de juros, principal fator para o superávit no ano, possa ser alterada no curto prazo, sua 

estimativa leva em consideração o longo prazo e, portanto, o superávit observado no exercício pode ser classificado de 

estrutural. 

 

Em novembro de 2015, foi publicada a Resolução CNPC no 22 alterando a Resolução CGPC no 26, que estabeleceu limites para 

que a Entidade seja obrigada, em função da duration do passivo de cada plano de benefícios, a elaborar plano de 

equacionamento de déficit e a destinar resultado superavitário à constituição de reserva de contingência.  
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Considerando a duration do passivo do RJPREV-CD de 58,74 anos, conforme estabelecido pela Resolução CGPC no 26, o limite 

para o caso de déficit técnico é de 57,74% das Provisões Matemáticas (R$ 940,34 mil) e, para o caso de superávit, de 25% das 

Provisões Matemáticas (R$ 407,15 mil). O superávit do RJPREV-CD de R$ 183,06 mil, que correspondente a 11,24% do total das 

provisões matemáticas na modalidade BD, é inferior ao limite de R$ 407,15 mil, devendo ser, portanto, registrado na Reserva de 

Contingência. 

 

O valor do ajuste de precificação do RJPREV-CD, em 31.12.2016, foi apurado em R$ 209,23 mil (R$ 296,52 mil em 31.12.2015). 

Dessa forma, o Equilíbrio Técnico Ajustado do plano totaliza R$ 392,29, que corresponde a 24,09 % do total das provisões 

matemáticas de benefício definido. 

 

9. 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 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. 

 

O Fundo de Oscilação de Risco (FOR), cuja finalidade é minimizar a possibilidade de desequilíbrio 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 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 (FOR) em 2016.  

 

Quadro 7. Movimentação do Fundo de Benefício não Programado em 2016 
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O Fundo de Recursos não Resgatados (FRnR), cuja finalidade é atender às necessidades de cobertura de eventuais insuficiências 

em quaisquer outros fundos, quando recomendada 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 31.12.2016 o saldo do Fundo de Recursos não Resgatados 

(FRnR) totaliza R$ 65,89 mil. 

 

Por fim, na posição de 31.12.2016 o balanço patrimonial do Plano RJPREV-CD registrou no Programa de Gestão Administrativa - 

PGA um saldo que totaliza R$ 1.144,57 mil (R$ 443,79 mil em 31.12.2015), referente às contribuições regulares dos participantes 

e patrocinadores. Ressalte-se que, no exercício de 2016, não houve antecipação de receitas do Patrocinador do Poder Executivo 

para a cobertura das despesas administrativas da Entidade, permanecendo o saldo acumulado de antecipação de R$ 

14.288.633,00. Entretanto, por meio de decisão do Conselho Deliberativo, foi efetuado o registro contábil da atualização 

monetária dos valores recebidos a título de antecipação de contribuição no valor de R$ 2.832.490,47 em 31.12.2016. 
 

10. 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 

Valores em milhares 

Fonte: Atuarh / RJPRev. 
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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. 

 

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 à 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  eventos  de  entrada  em invalidez e 
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mortalidade de ativos através da contratação de sociedade seguradora para cobertura, parcial ou total, dos benefícios não 

programados. Essa transferência total foi realizada em 2014 com a contratação da Seguradora Icatu. 

 

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. 

 
 

11. CONCLUSÃO 
 
A apuração dos valores das obrigações previdenciais do plano e de seu custeio foi realizada com base em regime financeiro, 

métodos de financiamento e hipóteses atuariais adequados às características do plano de benefícios, nas formulações contidas 

na Nota Técnica Atuarial do Plano e de acordo com as normas em vigor e melhores práticas atuariais, tendo sido utilizado 

dados cadastrais de participantes consistentes. Em nossa opinião, as Provisões Matemáticas do Plano, na posição de 31.12.2016, 

de R$ 21.854,04 mil, retratam adequadamente as obrigações previdenciais do Plano RJPREV-CD e o resultado superavitário 

acumulado de R$ 183,06 mil, de natureza estrutural, aponta o estado de solvência econômica do plano e, conforme 

demonstrado neste relatório é inferior ao limite de Restabelecido pela Resolução MPS/CGPC no 26 e, por isso, deve ser 

contabilizado como Reserva de Contingência no final do exercício. 

 

É este o nosso parecer. 

Fortaleza, 1 de março de 2017.  
  
 
  
 



Parecer Auditor  
Independente 



PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

 

RELATÓRIO DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Aos Participantes, Conselheiros e Diretores da RJPREV – 

Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio 

de Janeiro.  

 

1. OPINIÃO  
 

Examinamos as demonstrações contábeis da RJPREV – 

Fundação de Previdência Complementar do Estado do RJ, 

que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 

de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações 

consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de 

gestão administrativa, das demonstrações individuais do 

plano de benefícios do ativo líquido, da mutação do ativo 

líquido, das provisões técnicas e do plano de gestão 

administrativa, do exercício findo naquela data, assim como 

as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 

das principais políticas contábeis.  

 

 Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 

referidas representam adequadamente, em todos os aspectos 

relevantes, a posição patrimonial e  financeira consolidada da 

RJPEV  –  Fundação de  Previdência Complementar do Estado 

do RJ e individual do Plano de Benefícios em 31 de dezembro 

de 2016, o desempenho consolidado e por Planos de 

Benefícios de suas operações do exercício findo naquela data 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de 

Previdência Complementar - CNPC.  
 

2. BASE PARA OPINIÃO  
 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria e nossas 

responsabilidades, em cumprimento a tais normas, estão 

descritas no tópico 6 adiante. Somos independentes em 

relação à Entidade, de acordo com os princípios previstos no 

Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 

profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 

- CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 

acordo com essas normas. Acreditamos que as evidências de 

auditoria obtidas são suficientes e apropriadas para 

fundamentar nossa opinião. 
 

3 AUDITORIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
 

As demonstrações contábeis do exercício de 2015, ora 

apresentadas para fins de comparação, foram por nós 

examinadas e o nosso relatório sobre as mesmas, datado de 16 

de março de 2016, não conteve modificação.  

 

4. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE 
ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO AUDITOR.  
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A Administração da Entidade é responsável por outras 

informações que constam do Relatório Anual de Informações, 

do Plano de Benefícios, que tem prazo para sua divulgação 

até 30 de abril de 2017 e, nesta data, ainda não está 

concluído.  

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 

nossa responsabilidade é a de ler o referido relatório, e 

considerar se o conteúdo está consistente com as 

informações apresentadas nas demonstrações contábeis. Não 

temos nada a relatar sobre o mesmo dado à sua inexistência 

nessa data.  
 

5. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
E DA GOVERNANÇA  
 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada 

apresentação das demonstrações contábeis de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 

entidades reguladas pelo 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.  

Na elaboração das demonstrações contábeis, a 

Administração é responsável pela avaliação da perenidade 

dos Planos de Benefícios e do Plano de Gestão 

Administrativa, divulgando, quando aplicável, os assuntos 

relacionados com a solvência e liquidez desses planos, pela 

avaliação da capacidade da Fundação continuar operando, 

divulgando,  quando  aplicável,  os  assuntos  relacionados  a 

perenidade dos Planos e o uso dessa base contábil na 

elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 

administração e a governança desejem liquidar os Planos, ou 

não tenham alternativas realistas para evitar a extinção dos 

mesmos.  

Os responsáveis pela Governança são aqueles, com 

responsabilidades pela elaboração, supervisão e aprovação das 

demonstrações contábeis, bem como, pela perenidade dos 

planos de benefícios assegurando sua liquidez e solvência.  
 

6. RESPONSABILIDADE DO AUDITOR 
  

Nossos objetivos são de obter segurança razoável de que as 

demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres 

de distorção relevante, independentemente se causada por 

fraude ou erro, e expressar opinião sobre as mesmas. 

Segurança razoável não é uma garantia de que a auditoria, 

realizada de  acordo  com as  normas brasileiras e 

internacionais aplicáveis sempre detecta eventuais distorções 

relevantes existentes. As distorções podem ser internacionais 

aplicáveis sempre detecta eventuais distorções relevantes 

existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 

erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 

em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 

razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 

base nas referidas demonstrações contábeis.  

Como parte da auditoria, realizada de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais aplicáveis, exercemos julgamento 

profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo dos 

trabalhos. Além disso:  
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a. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 

nas demonstrações contábeis, independentemente se 

causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 

procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 

como obtivemos evidências de auditoria apropriadas e 

suficientes para fundamentar nossa opinião. O risco de 

não detecção de distorção relevante resultante de fraude 

é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 

pode envolver o ato de burlar os controles internos, 

conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

intencionais;  

 

b. Obtivemos entendimento dos controles internos 

relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 

mas não com  o  objetivo  de  expressar  opinião  sobre  a 

eficácia dos controles internos da Entidade;  

 

c. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 

e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração;  

 

d. Concluímos sobre a adequação do uso, pela 

Administração, da base contábil de perenidade dos Planos 

de Benefícios e de Gestão Administrativa e de 

continuidade operacional da Entidade e, mediante as 

evidências de auditoria obtidas, que não existe incerteza 

relevante em relação a eventos ou condições que possam 

levantar dúvida significativa em relação a perenidade dos 

Planos e capacidade de continuidade operacional da 

 

Entidade. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 

evidências de auditoria obtidas até a data deste relatório. 

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 

liquidação dos planos e de não manter a continuidade 

da Fundação;  

 

e. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 

conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 

divulgações e se elas representam as correspondentes 

transações e os eventos de maneira compatível com o 

objetivo de apresentação adequada.  

 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela Governança a 

respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado dos 

exames, da época das visitas e das constatações relevantes 

de auditoria, dentre as quais, não abrangem eventuais 

deficiências significativas nos controles internos da 

Entidade.  

 

 

Rio de Janeiro, 10 de março de 2017.  

FERNANDO MOTTA & ASSOCIADOS  

Auditores Independentes  

CRCMG - 757/O – F – RJ  

 

 

 

Luiz Alberto Rodrigues Mourão  

Contador – CRCRJ – 046.114/O  
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O Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro - RJPrev, no uso de suas atribuições 

legais, regulamentares e estatutárias, 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, Demonstrações 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 Convergência entre a hipótese da taxa de juros e a taxa de 

retorno projetada para aplicação dos recursos garantidores e o Parecer do Atuário do Plano de Benefícios RJPREV-CD, 

referentes ao exercício findo em 31/12/2016, apresentados pela Diretoria Executiva da entidade; e 

 

2. O parecer favorável dos Auditores Independentes, Fernando Motta & Associados Auditores Independentes, emitido em 10 de 

março de 2017. 

  

Opina favoravelmente à aprovação das Demonstrações Contábeis, Atuariais e Financeiras, relativas ao exercício de 2016, razão 

pela qual encaminha o presente Parecer favorável à aprovação pelo Conselho Deliberativo da RJPrev. 

  

Rio de Janeiro, 16 de março de 2017. 
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O Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro - RJPrev, no uso de suas 

atribuições legais, regulamentares e estatutárias, 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, Demonstrações 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 Convergência entre a hipótese da taxa de 

juros e a taxa de retorno projetada para aplicação dos recursos garantidores e o Parecer do Atuário do Plano de Benefícios 

RJPREV-CD, referentes ao exercício findo em 31/12/2016, apresentados pela Diretoria Executiva da entidade; e 

2. O parecer favorável dos Auditores Independentes, Fernando Motta & Associados Auditores Independentes, emitido em 10 

de março de 2017. 

  

Delibera por unanimidade, a aprovação das demonstrações contábeis, atuariais e financeiras, relativas ao exercício de 2016. 

 

Rio de Janeiro, 16 de março de 2017. 
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PATROCINADORES 
Agência Reguladora de Serviço Público de Transporte do ERJ 

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do ERJ 

Centrais de Abastecimento do Estado do RJ 

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do ERJ 

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 Edu. Superior à Distância do 

ERJ 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 

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 Desenv. Reg Abastecimento e Pesca 

 Secretaria de Estado de Assist. Social e Direitos Humanos 

 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

 Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualid.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 Habitação 

 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 



www.rjprev.rj.gov.br 

+55 (21) 2333-4161 

+55 (21) 96507-2122 

atendimento@rjprev.org.br 

facebook.com/rjprev 

twitter.com/rjprev 


