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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 09/2013 

 

Data: 04/06/2013. 

Participantes Efetivos: Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – 

Presidente, Valcinea Correia da Silva – Assessora Especial, Débora Ribeiro 

Duarte – Diretora de Departamento Pessoal, Danielle Marques de Souza - 

Diretora Jurídica e Roberto Franco Pereira – Atuário e Secretário. 

Participantes Convidados: Maurício Saber Ribeiro – Controlador Interno, 

Jorge de Almeida Mussauer Segundo – Assessor de Gabinete, Igor 

Hermann Scheidt de Menezes Reis – Assistente da Presidência. 

 

Às dez horas do dia quatro de junho de dois mil e treze, atendendo a 

convocação, reuniram-se os participantes supramencionados, devidamente 

qualificados, passando-se a ser objeto de análise pelos presentes:  

 1) Fundo PIATÃ – Dando início aos trabalhos, a Dra. Edna Raquel 

evoca a necessidade de tomada de ações mais veementes no processo de 

saneamento e renegociação de dívidas relacionadas a ativos que compõem a 

carteira do Fundo Piatã. Dita necessidade se evidencia a partir do momento em 

que foi chegado ao IPMDC o Relatório da Assembléia Geral de Cotistas (em 

anexo), documentado pela Crédito&Mercado, onde se vislumbra significativas 

divergências entre o entendimento do IPMDC para com a empresa de 

Consultoria Crédito&Mercado, principalmente no Resultado de votação, onde 

se expressa: “Fomos contra essas propostas eis que, concluímos que se há 

garantias formalizadas, essas deveriam se executadas na forma da lei, pois 
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somente assim não haveria mais prejuízos aos RPPS´s dos que já foram 

suportados. Contudo, por maioria dos presentes que representavam 69% 

(sessenta e nove por cento) das quotas, a proposta foi aceita com 71,34% 

(setenta e um vírgula trinta e quatro por cento) com ressalvas abaixo 

transcritas, contra 5,16% (cinco virgula dezesseis por cento) e uma abstenção 

de 23,5% (vinte e três virgula cinco por cento). E ainda: “Reforçamos que a 

melhor alternativa para esse Fundo seria a execução das garantias e 

consequentemente sua liquidação, porém, com a aprovação das propostas de 

acordo o prazo de vencimento do Fundo passou para 2022, ou seja, mais 10 

(dez) anos de risco”. Levada à discussão, solicitou a palavra a Sra. Diretora 

Jurídica, instando ao Sr. Roberto Franco se a proposta aceita pelo IPMDC 

atende ao mínimo atuarial estabelecido no plano de custeio. Em resposta, o Sr. 

Roberto Franco, esclarece que a princípio, pelo que foi analisado nos 

documentos ora apresentados o retorno ainda encontra-se abaixo das 

necessidades mínimas de investimentos. Concluindo, a Dra. Edna Raquel 

entendeu que seja levantado o estágio do atual processo, estabelecendo 

contato com a Crédito & Mercado a fim de que seu corpo técnico, em especial 

a Dra. Elayne Martins, nos auxilie na composição do processo, avaliação de 

procedimentos, definição de metas e políticas de acompanhamento. 

Completando, ainda, requestou a presença, além da supra referida técnica na 

sede do IPMDC, do ex-presidente e ex-tesoureira do Instituto, em reunião do 

COMIN, prevista para o início de julho,  visando exposição da situação. Ficou o 

Sr. Franco encarregado do agendamento. 

2) Segregação de Massa –  Requestando a palavra, o Sr. Roberto Franco, 

a pedido da Dra. Edna Raquel, considerou os principais aspectos e 

procedimentos a serem adotados com a implantação de novo plano de contas 

contábil, bem como sua operacionalização no âmbito de todo o Instituto. Assim, 

o Sr. Roberto Franco, evidenciou que segregação da massa de segurados é 

uma separação de todos os segurados do IPMDC em dois grupos distintos, a 

partir da definição de uma data de corte, sendo um grupo intitulado de Plano 
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Financeiro e o outro de Plano Previdenciário, a saber: 1 - Plano Financeiro - é 

um sistema estruturado somente no caso de segregação da massa, segundo 

conceito do regime financeiro de Repartição Simples, onde as contribuições a 

serem pagas pelo ente federativo e pelos segurados vinculados (servidores 

ativos, inativos e pensionistas) são fixadas sem objetivo de acumulação de 

recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a 

constituição de Fundo Financeiro. 2 - Plano Previdenciário - é um sistema 

estruturado com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos 

compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS, sendo o seu plano 

de custeio calculado atuarialmente segundo conceitos dos regimes financeiros 

de Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples e, 

em conformidade com as regras dispostas na Portaria MPS nº 403/2008.  

Assim, ao final, como a massa de segurados do ente federativo é fechada, sem 

o ingresso de novos servidores, as obrigações previdenciárias deste grupo 

tendem a reduzir ao longo do tempo, até a eventual extinção da massa, 

restando então apenas o grupo de segurados custeados pelo regime de 

previdência, que apresentará equilíbrio financeiro e atuarial. Pelo o exposto, 

solicitando a palavra, Dra. Valcinea Correia questiona como se dará a 

separação dos recursos já acumulados, quando da segregação de massas. 

Voltando a palavra, o Sr. Roberto Franco esclarece que o Parecer Atuarial 

deverá demonstrar como se dará a separação dos recursos já acumulados pelo 

RPPS e dos recursos a receber por débitos de contribuições pretéritas, 

parcelados ou não, entre Plano Financeiro e Plano Previdenciário, não se 

admitindo a destinação de recursos para o Plano Financeiro no caso do Plano 

Previdenciário apresentar déficit atuarial. Uma vez implementada a segregação 

da massa, fica vedada qualquer espécie de transferência de segurados, 

recursos ou obrigações entre o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, não 

se admitindo, também, a presciência de destinação de contribuições de um 

grupo para o financiamento dos benefícios do outro grupo. As reavaliações 

atuariais anuais posteriores deverão apurar separadamente: Para o Plano 

Financeiro: o resultado atuarial e as projeções atuariais de receitas e despesas; 
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e Para o Plano Previdenciário: o resultado atuarial, o plano de custeio 

necessário e as projeções atuariais de receitas e despesas.  Pedindo a palavra, 

a Dra Edna Raquel enfatiza a importância e a absoluta prioridade nos 

trabalhos, reconhecendo que exigirá de início uma grande soma de esforços 

por parte dos técnicos do Instituto, na implantação desta sistemática, 

principalmente porque dita medida vem sendo postergada desde janeiro de 

2005, devendo o IPMDC recuperar informações de exercícios pretéritos, para, 

enfim, compor o banco de dados necessário à contabilização sob esta nova 

dinâmica. Aditou, ainda, a necessidade de se instituir, através de portaria, uma 

“força de trabalho” visando a execução dos trabalhos, definindo, além da sua 

composição, as atividades correlatas e o seu prazo de cumprimento. Com a 

palavra, a Dra. Valcinea Correia, visando o início imediato dessas atividades, 

solicitou ao Atuário que recomende a composição de equipe, visando validação 

pela Diretoria Executiva e ulterior invitamento dos membros. 

3) Propostas de alterações no Decreto 6.241/2012 – Na condição de 

secretário do COMIN, o Sr. Roberto Franco comentou sobre a necessidade de 

atualização do Decreto infra, de forma a atender aos seguintes aspectos: 1) 

incluir a previsão de suplentes dos membros do Comitê; 2) alterar do art. 6º do 

Decreto prevendo a realização de reunião, ordinariamente, uma vez ao mês e 

não duas vezes, conforme previsto atualmente. Discutida e reconhecida a 

necessidade de revisão do instrumento em foco, a Diretora Jurídica ficou 

encarregada da elaboração de proposta de alteração do Decreto, na forma 

deliberada por deste COMIN. 

 

 

4) Avaliação Econômico-Financeira –  O Banco Central elevou a taxa 

básica de juros (Selic) de 7,50% para 8,00% ao ano, melhorando a 

remuneração das aplicações de renda fixa atreladas aos juros, como a 

caderneta de poupança, os CDBs pós-fixados, fundos DI e Letras Financeiras 

do Tesouro, vendidas via Tesouro Direto. O aumento de 0,50 ponto percentual 
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foi um pouco superior à principal estimativa do mercado, que era de 0,25 ponto 

percentual, devido ao crescimento abaixo do esperado do Produto Interno 

Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2013. A elevação da Selic a 8,00% ao ano, 

contudo, ainda não foi suficiente para a poupança voltar à remuneração fixa de 

0,5% ao mês mais Taxa Referencial (TR). Essa forma de remuneração só volta 

a ser usada se a Selic ficar mais alta que 8,5%. Veja como fica a rentabilidade 

das aplicações de renda fixa a partir de agora: 

  

Prazo de 

investimento 

Velha 

poupança* 

Nova 

Poupança* 

CDB 90% do 

CDI 

Fundo DI com taxa de 

1,0% a.a. 

Tesouro 

Direto** 

6 meses 3,04% 2,73% 2,73% 2,65% 2,92% 

12 meses 6,17% 5,54% 5,74% 5,60% 6,14% 

18 meses 9,39% 8,42% 9,04% 8,85% 9,68% 

24 meses 12,72% 11,39% 12,26% 12,06% 13,16% 

25 meses 13,28% 11,89% 13,20% 12,99% 14,16% 

(*) A TR foi considerada zero, pois varia de acordo com a data de aniversário da 

aplicação e, atualmente, a taxa média mensal tem se aproximado de zero. 

(**) Foi considerado o investimento por meio de corretoras que não cobram taxa de 

administração para aplicações no Tesouro Direto 

 

 

As rentabilidades da tabela estão líquidas de Imposto de Renda, cobrado a 

todas as aplicações de renda fixa, com exceção da poupança. É por isso que a 

caderneta, mesmo sob as novas regras que a remuneram em 70% da Selic 

mais TR, chega a render mais que as demais aplicações nos prazos mais 

curtos, quando incide sobre os rendimentos da renda fixa uma alíquota de IR 

maior. A poupança não tem custos nem sofre a incidência de IR. Mas, no 

momento, CDBs devem pagar mais de 90% do CDI para serem tão ou mais 

rentáveis que a poupança, em função do imposto de renda. Já os fundos DI 
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precisam cobrar no máximo 0,7% ao ano para serem mais vantajosos que a 

poupança em qualquer prazo. Pelo mesmo raciocínio, para que as Letras 

Financeiras do Tesouro (LFTs) sejam mais vantajosas que a poupança em 

qualquer prazo, é preciso que a corretora não cobre mais que 0,4% ao ano de 

taxa de administração. Algumas chegam a “cobrar” taxa zero. Mas para quem 

está disposto a deixar o dinheiro aplicado por mais de um ano, a corretora pode 

cobrar uma taxa de até 0,8% ao ano que o Tesouro Direto mantém sua 

vantagem sobre a poupança. Isso porque o Tesouro Direto já tem um custo 

fixo, a taxa de custódia de 0,3% ao ano, cobrada pela Companhia Brasileira de 

Liquidação e Custódia (CBLC). A perspectiva de alta de juros vem prejudicando 

a rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto que se beneficiam da expectativa 

de queda na Selic. O aumento da pressão inflacionária se tornou uma ameaça 

para o ciclo de cortes nos juros iniciado em meados de 2011 e interrompido na 

última reunião do Copom, que reverteu essa tendência com o aumento da Selic 

de 7,25% para 7,50% ao ano. Com essa alta acima do esperado pelo mercado, 

é possível que esses títulos apanhem ainda mais. Mesmo assim, a meta dos 

analistas ouvidos pelo Boletim Focus, do Banco Central, é de 8,25% até o final 

de 2013. A maior parte dos títulos prefixados (LTNs e NTN-Fs) e dos títulos 

que tem parte da remuneração prefixada e a outra parte atrelada à inflação 

(NTN-Bs) acumulam quedas no ano. A NTN-B Principal com vencimento em 

2035, por exemplo, teve queda de 7,31% em 2013. Já a NTN-F com 

vencimento em 2023 acumula uma queda de 3,26%. No ano passado, quando 

os juros ainda estavam em queda, a NTN-B com vencimento em 2050 chegou 

a valorizar 50%. Isso não significa necessariamente que quem comprou esses 

títulos pelo Tesouro Direto vai perder dinheiro. A perda só ocorre se o 

investidor vender o título antes do vencimento em um momento de baixa. Caso 

carregue o título até o vencimento, o investidor vai receber exatamente a 

rentabilidade acordada no momento da compra. 

 



 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

            do Município de Duque de Caxias  
  

7 

 

5) Assuntos Gerais:   

5.1- Pedindo a palavra, o Sr. Roberto Franco registra que a Sra. Mariana 

encontra-se em plena recuperação pós cirurgia, devendo voltar às atividades 

no dia 24 deste mês. 

5.2 – Solicitando a palavra a Dra Débora Ribeiro aventa a hipótese de ser 

estudada a cobertura de risco de responsabilidade civil empresarial aos 

membros dos conselhos e comitê, considerando os riscos oriundos das 

funções. Pela aprovação unânime, ficou a mesma encarregada na prossecução 

da matéria. 

5.3 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 

18 de junho de 2013, às 15 horas. Nada mais. 

 

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

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                      Assessor Especial                                                  

 

 

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

 Igor Hermann S. de M. Reis                        Débora Ribeiro Duarte 

 Assistente da Presidência - Convidado         Diretora do Depto. Pessoal 

 

 

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

 Danielle Marques de Souza                        Roberto Franco Pereira                                  

 Diretora Jurídica                                          Atuário - Secretário                                           
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-------------------------------------------------------        --------------------------------------------------- 

Jorge de Almeida Mussauer Segundo         Maurício Saber Ribeiro                                    

Assessor de Gabinete (Convidado)                Controlador Interno  (Convidado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


