
1 R E V I S T A R P P S D O B R A S I L . C O M . B R



2 R E V I S T A R P P S D O B R A S I L . C O M . B R

Oi gatona! Olá poderoso!

Nessa edição o nosso destaque é o 18º Congresso da ANEPREM, que 
fechou o calendário de eventos de 2019 com chave de ouro. Você vai 
conferir todos os detalhes desse evento realizado com muito carinho 
pela diretoria da Associação.

Vai conferir também no espaço que destinamos à opinião de nossos 
articulistas um artigo sobre  segurança da Informação, com um ques-
tionamento feito por Thiago Gonçalves:

Seu RPPS mantém rotinas de backup atualizadas e efetivas?; Nossa 
Diana Lima fechando mais uma série com o título: Especificidades do 
Registro Contábil das Contribuições, Pagamentos de Benefícios Previ-
denciários e Taxa de Administração – IPC 14; Data de ingresso no ser-
viço público, expectativa de direito e aplicação das regras de transição 
de aposentadoria nos RPPSs foi o tema do advogado Fernando Ferreira 
Calazans;  A situação previdenciária dos RPPSs do estado do Tocantins 
foi esmiuçada pelo atuário Lucas Azevedo Fonseca. 

Na nossa sessão A voz do Mercado conversamos com José França, da 
Privatiza, Victor Watkins,  do BTG Pactual e Vinícius Borini, da CAIXA. 
Confira as dicas.

Entrevistamos  o Subsecretário de Previdência, Allex Albert Rodrigues,  
sobre as expectativas pra 2020; Também foi entrevistado por nossa 
equipe, o Conselheiro Substituto do TC/MT, Ronaldo Ribeiro de Olivei-
ra, sobre as Diretrizes na área previdenciária, defendidas pela ATRICON.  

Na coluna Esse Espaço é Seu, nosso consultor Bruno Martins responde 
o questionamento da presidente do Fundo de Seguridade da Estância 
Turística de São Roque, Margareth Andreoli.

No espaço Palavra de Presidente, destaque para dois defensores da 
previdência pública: Lázaro Martins Araújo à frente da Associação Ma-
ranhense e Luciane Rabha, a mulher que comanda a AEPREMERJ pelos 
próximos anos.

E no nosso RAIO X, demos uma paradinha na bela Tocantins para mos-
trar como a gestão dos RPPSs de Guaraí e Colinas do Tocantins tem 
gerado resultados positivos.

Você pode conferir muito mais conteúdo se nos seguir nas redes so-
ciais! Seja bem-vindo!

Gratidão, em nome de nossa equipe, por acreditar no nosso trabalho e 
juntos, fazermos a diferença em prol do RPPS brasileiro.

Boa leitura, divulgue, compartilhe, afinal, INFORMAÇÃO é tudo.

E aguarde a próxima edição, um especial mostrando belos exemplos 
de GESTÃO.

EDITORIAL

e Equipe
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Ser convidado para fazer parte do Corpo Editorial de uma revista é uma honra para qualquer profissional, 
uma vez que tal convite é um reconhecimento à sua capacidade técnica e científica, qualificando-o para 
avaliar criticamente os trabalhos enviados para a revista, sendo o seu parecer o maior parâmetro para a 
seleção do que deve ser publicado. 

E a Revista RPPS do Brasil lança mão, a partir desta edição, de nomes fortes que atuam em áreas diferentes 
e que militam diretamente no mercado do Regime Próprio para ter um resultado editorial que venha 
atender ainda mais a demanda por informações/notícias e orientações na área. 

Com toda certeza, a ÚNICA revista específica de RPPS do Brasil vai ficar muito melhor com o trabalho 
sério e eficiente a ser desempenhado pelos prestimosos Conselheiros: Márcio Apolinário (presidente 
da APEPREV); Fernando Calazans (advogado indicado pelo IEPREV); Heliomar Santos (presidente 
ANEPREM); Wilma Torres (atuária indicada pelo IBA)); e Ronaldo Oliveira (consultor).

Você também pode fazer parte da Revista RPPS do Brasil.
Participe enviando suas dúvidas e sugestões através 
do e-mail: contato@revistarppsdobrasil.com.br

CONSELHO EDITORIAL

Márcio Apolinário

7revistarppsdobrasil.com.br

Fernando Calazans
Heliomar Santos

7revistarppsdobrasil.com.br

Wilma Torres

7revistarppsdobrasil.com.br

Ronaldo Oliveira
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A VOZ DO MERCADO

A sua revista RPPS do Brasil 
ouviu especialistas sobre 
as novas oportunidades de 
investimento para os RPPSs 
e a importância da educação 
financeira
Nessa edição da nossa coluna A Voz do Mercado, 
conversamos com José França, diretor da Privatiza, Victor 
Watkins, diretor da área de distribuição do BTG Pactual e 
Vinícius Borini, gerente executivo na vice-previdência de 
Fundos de Investimento da CAIXA. Confira as dicas!

O atual cenário brasileiro em termos de economia de-
safia os agentes que atuam com foco na parte de in-
vestimentos para o RPPS. Para Victor Watkins, Diretor 
da área de Distribuição do BTG Pactual Asset Manage-
ment, todos os envolvidos nesse segmento precisam 
agregar no sentido de ajudar os RPPSs a terem ges-
tão de investimentos assertiva. “Nesse momento de 
“novo Brasil’’, com taxa de juros baixa e inflação con-
trolada, está cada vez mais claro que os RPPSs terão 
que diversificar sua alocação para buscar atingir as 
metas atuariais. Um movimento natural é a migração 
para o segmento de Renda Variável – os Fundos de In-
vestimento em Ações encerraram 2019 com uma cap-
tação líquida de R$ 86.2 Bi, melhor resultado anual e 
com a maior captação líquida da indústria. Enquanto 
isso, o segmento de Renda Fixa apresentou a maior 
saída líquida nos últimos anos, na ordem de R$ 69 Bi’’.   

 Watkins acrescenta que “adicionalmente é muito im-
portante que os agentes de investimento dos RPPSs 
se qualifiquem cada vez mais. O processo de edu-
cação financeira é essencial para que as pessoas te-
nham cada vez mais conhecimento e saibam tomar a 
melhor decisão ao fazer alocações de seus recursos 
visando o futuro de independência financeira”, des-
taca.

Victor Watkins representa o BTG Pactual
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A VOZ DO MERCADO

Quem também demonstra preocupação em relação a in-
vestimentos é o gerente executivo na Vice-Previdência de 
Fundos de Investimento da CAIXA, Vinícius Borini. Ele fala da 
nova previdência e compartilha orientações para te ajudar 
na hora de pensar em investir os recursos do RPPS. “Vive-
mos períodos em que os títulos públicos tiveram um ajuste 
bastante significativo em suas taxas, em virtude das conse-
cutivas reduções na taxa Selic ao longo dos últimos anos, 
todas ancoradas principalmente pela queda da inflação. Du-
rante mais de dois anos os resultados destes ativos foram 
substanciais para o cumprimento da meta atuarial, porém 
diante do nível das taxas praticadas atualmente a relação 
risco x retorno desse papeis se torna cada vez menos saudá-
vel. Como os RPPSs obterão retornos próximos de IPCA + 6% 
a.a., com a NTN-B vencimento 2021 pagando taxa abaixo de 
1,0 a.a., e as mais longas pagando taxas próximas a 3,5% a.a. 
Inevitavelmente o retorno obtidos por fundos compostos ex-
clusivamente por títulos públicos estarão aquém do objetivo 
atuarial dos RPPSs. Portanto, há necessidade de se assumir 
mais riscos na carteira de investimentos.”

Borini destaca que estamos iniciando o processo de recu-
peração econômica e para que esse processo se consolide 
é preciso evoluir nas outras reformas. “O grande entrave do 
Brasil hoje é a situação fiscal. Em 2019 tivemos um desfe-
cho favorável para a Reforma da Previdência consolidando 
melhores perspectivas para as contas do Governo. Os da-
dos econômicos mencionados anteriormente já demons-
tram boas perspectivas para a retomada de crescimento 
da economia, no entanto em 2020 para que esse processo 
se consolide é preciso elevar a confiança da população, dos 
empresários, dos investidores, e para que isso ocorra pre-
cisamos avançar com as PECs do Plano Mais Brasil, com a 
Reforma Tributária, a Reforma Trabalhista, além das pautas 
relacionadas ao setor de infraestrutura. Não há recuperação 
sustentável com este nível de infraestrutura no Brasil. Como 
ainda temos um elevado nível de incertezas sobre estes fa-
tores, adicionados aos riscos geopolíticos presentes no ce-
nário global, os RPPSs não podem abrir mão da cautela nos 
movimentos de exposição adicional.”

As taxas dos títulos públicos revelam o risco do país, e como 
estamos trabalhando com níveis muito baixos, prêmios limi-
tados, acaba beneficiado quem está com investimentos atre-
lados ao setor econômico. “Nossa orientação é que o RPPS 
preze pela diversificação. Neste quesito, a renda variável tem 
um papel fundamental no equilíbrio da carteira, pois possi-
bilita usufruir de melhores resultados devido as oportuni-
dades geradas pela recuperação econômica do país. Porém 
faz-se necessária a manutenção de posições defensivas (de 
proteção) na carteira, a fim de mantermos níveis de exposi-
ção compatíveis ao retorno exigido (meta atuarial). Carteiras 
excessivamente expostas, ou excessivamente conservado-
ras estarão suscetíveis às condições adversas do mercado 
e impactarão na solidez da carteira, cada uma de sua forma.

Ele salienta que outro ponto imprescindível é ter gestão 
ativa, não ficar nas mãos da alta volatilidade prevista para 
2020. É preciso acompanhar o desempenho da carteira dia-
riamente, e sempre pautar pelo cenário prospectivo, e seus 
níveis de convicção. “Histórico de rentabilidade serve pra 
você comparar duas estratégias iguais, para escolha das es-
tratégias de investimento procure se concentrar nas expec-
tativas de cenário futuro e os seus riscos inerentes. Procure 
produtos flexíveis, capazes de contribuir para o processo de 
diversificação de carteira como o todo. Carteiras excessiva-
mente expostas, ou excessivamente conservadoras, em con-
dições adversas de mercado gerarão impactos relevantes na 
solidez do RPPS. A tomada de decisão na manutenção da 
carteira ou em sua modificação se torna cada vez mais rele-
vante para a obtenção de melhores resultados. “Em termos 
de longo prazo estamos vislumbrando cenário de recupe-
ração. O Governo está bem engajado, e se essas reformas 
não saírem agora, dificilmente sairão em outro momento. As 
perspectivas são positivas, mas não descartamos momentos 
adversos capazes de gerar impactos relevantes na precifi-
cação dos ativos, e consequentemente elevação dos níveis 
de incertezas. Ano de eleições, calendário curto, riscos in-
ternacionais, entraves políticos... Acredite, desacreditando, 
sempre!”, finaliza Borini.

Vinícius Borini representa a Caixa
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A VOZ DO MERCADO

Mediador da palestra do ex-ministro da fazenda e econo-
mista Maílson da Nobrega, José França, um dos diretores da 
Privatiza, fez leitura positiva do atual cenário econômico.  “A 
reforma da previdência aprovada em prazo mais curto do 
que se imaginava, com economia estimada em 800 bilhões, 
acima das projeções iniciais, representa um importante 
ponto de inflexão na retomada do crescimento econômico 
do país”. Outro ponto valorizado foi a questão de estarmos 
trabalhando com taxas de juros no menor nível histórico do 
país, isso melhora as condições para incremento na ativida-
de econômica e cria uma expectativa de recuperação nos 
níveis de emprego. 

França afirma que há algum tempo tem defendido uma ex-
posição maior em renda variável nas carteiras para o seg-
mento de RPPS. “Como no Brasil não temos a cultura de 
investimento em renda variável ainda consolidada, isso exi-
girá um esforço adicional para adequação à nova realidade, 
mudar a mentalidade será obrigatório. Não podemos des-
prezar o fato de que nos últimos 3 anos esse tema ter sido 
recorrente nos eventos promovidos pelas diversas associa-

ções, a consequência tem sido uma elevação nos níveis de 
investimentos em renda variável, esse movimento faz muito 
sentido para os próximos períodos,  salvo aconteça alguma 
tragédia, o RPPS vai se expor mais reduzindo os aportes em 
renda fixa. Outro ponto importante será a discussão dos 
atuais níveis de meta atuarial, afinal não dá pra exigir um 
resultado que não tenha correlação com as opções de inves-
timento mais conservadoras de mercado, particularmente 
em renda fixa, ou seja, buscar uma meta que seja mais ade-
quada ao momento econômico que estamos vislumbrando 
com os juros mais civilizados. 

Outro aspecto importante  levantado por ele é em relação 
a educação financeira. “Isso perpassa pela educação bási-
ca, essa é uma responsabilidade pra termos um futuro mais 
equilibrado do ponto de vista financeiro pro país. Importan-
te pra melhoria da qualidade de vida do brasileiro, trazendo 
isso pra hoje, no RPPS, a educação financeira é muito impor-
tante, as certificações, o entendimento dos temas por parte 
dos participantes do regime próprio é de suma importância. 
Não tem outro caminho, se não a qualificação/educação”.

“Como no Brasil não temos a cultura de investimento em 
renda variável ainda consolidada, isso exigirá um esforço 

adicional para adequação à nova realidade, mudar a 
mentalidade será obrigatório”, defende França.

José França representa a Privatiza
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Segurança da 
Informação

Thiago Fonseca Gonçalves, 
diretor do departamento de TI do 
SEPREV - Indaiatuba/SP

ARTIGO

As organizações públicas e priva-
das são totalmente dependen-
tes dos sistemas informatizados 
e dos dados que os alimentam, 
pois fornecem o suporte essen-
cial para a operação de negócio 
funcionar. Aquelas planilhas 
eletrônicas do tipo Excel e os 
documentos do tipo Word com 
inúmeras portarias, resoluções, 
ofícios, memórias de cálculo, pa-
receres jurídicos, são indispen-
sáveis para a existência de uma 
entidade de previdência. 

E se os dados eletrônicos do seu 
RPPS fossem “sequestrados”? 
Ou, pior ainda, se os dados da 
folha de pagamento ficassem 
indisponíveis às vésperas do 
pagamento dos aposentados e 
pensionistas, por falhas, roubos 
ou qualquer outro motivo, sem 
que houvesse uma cópia de se-
gurança ou um procedimento 
de contingência que permitisse 
restaurar o sistema de folha?

Várias Prefeituras e também RPPSs fo-
ram prejudicados nos últimos anos por 
não terem backups de seus arquivos e de 
seus sistemas. 

Por isso, este artigo destaca que há pro-
cedimentos simples que podem ser 
adotados para evitar que problemas 
desse tipo prejudiquem seu RPPS. Talvez 
você nunca precise utilizá-los, porém é 
melhor prevenir.

O backup é a única forma de garantir a 
restauração de documentos e arquivos 
em caso de alguma falha, que pode ser 
causada por problemas técnicos, por ví-
rus, por atividades criminosas, ou até por 
desastres naturais.

Confira:

1. Estabeleça uma Política de Backup, de-
finindo:

• Quais arquivos, sistemas ou bancos 
de dados devem ser copiados?

• Qual a frequência que essas cópias 
devem ocorrer? Dependendo do ne-
gócio, pode ser preciso fazer cópias de 
segurança a cada minuto, mas no caso 
dos RPPSs, um backup diário pode ser 
suficiente.

• Onde as cópias de segurança deverão 
ser armazenadas? O armazenamento 
em nuvem demonstra ser a opção mais 
barata e segura para essa necessidade. 

• Por quanto tempo os backups devem 
ser mantidos?

• Como as cópias serão realizadas? Exis-
tem aplicativos gratuitos que podem 
ser programados para executar tare-
fas de backup em determinados dias 
e horários.

• E o mais importante: quem será o res-
ponsável por esse procedimento, e 
como será verificada a integridade des-
sas cópias de segurança. Afinal, de que 
adianta fazer inúmeros backups se eles 
não funcionarem quando for preciso?

2. Exija das empresas que seu RPPS man-
tém contrato, que informem quais são as 
rotinas de backup e quais são os planos 
de contingência que elas adotam para ga-
rantir que os SEUS dados estão seguros.

3. Em caso de dúvidas, contrate uma em-
presa que possa auxiliar nesse processo.

Lembre-se! A Lei de Acesso à Informação, 
em vigor desde 2012, prevê que é dever 
da Administração Pública garantir a segu-
rança da Informação.

Até a próxima!

Seu RPPS mantém rotinas de backup 
atualizadas e efetivas?
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Os profissionais que atuam no mercado de RPPS podem contar com mais 
um canal para se orientar. A Revista RPPS do Brasil, através de parceria 
com Bruno Sá Freire Martins, advogado e colunista da RPPS do Brasil, 
disponibiliza um espaço na edição impressa e também na nossa página 
na web revistarppsdobrasil.com.br para que você, gestor e demais 
profissionais que atuam nos Institutos, envie DÚVIDAS e TEMAS ligados 
ao RPPS para serem ESCLARECIDOS pelo nosso consultor.

Sua participação, que pode ser identificada ou anônima, deverá ser feita 
através do email:
contato@revistarppsdobrasil.com.br

ESSE ESPAÇO É SEU

Participe! Este é o seu espaço!
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Bruno Sá Freire Martins, servidor público efetivo do 
Estado de Mato Grosso; advogado; consultor jurídico 
da ANEPREM e da APREMAT; pós-graduado em Direi-
to Público e em Direito Previdenciário; professor da 
LacConcursos e de pós-graduação na Universidade 
Federal de Mato Grosso e no ICAP – Instituto de Capa-
citação e Pós-graduação (Mato Grosso); membro do 
Conselho Editorial da Revista de Direito Prática Previ-
denciária da Paixão Editores e do Conselho de Parece-
ristas ad hoc do Juris Plenun Ouro ISSN n.º 1983-2097 
da Editora Plenum; escreve todas as terças-feiras para 
a Coluna Previdência do Servidor no Jornal Jurid Digi-
tal (ISSN 1980-4288) endereço www.jornaljurid.com.
br/colunas/previdencia-do-servidor, e para o site fo-
cocidade.com.br, autor dos livros DIREITO CONSTITU-
CIONAL PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO, A 
PENSÃO POR MORTE, REGIME PRÓPRIO – IMPACTOS 
DA MP n.º 664/14 ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 
e MANUAL PRÁTICO DAS APOSENTADORIAS DO SER-
VIDOR PÚBLICO, todos da editora LTr e de diversos 
artigos nas áreas de Direito Previdenciário e Direito 
Administrativo.

AS 
MUDANÇAS 
NA 
AVALIAÇÃO 
ATUARIAL 
DOS RPPSs

Recentemente recebemos o seguinte ques-
tionamento:

A Avaliação Atuarial deste ano deve ser rea-
lizada em conformidade com os ditames da 
Portaria nº 464, a nossa última avaliação foi 
pela Portaria nº 403.
Gostaria de saber o que muda por essa 
nova Portaria?
Se o RPPS estiver em déficit, com essa nova 
Portaria, esse cenário pode melhorar ou 
piorar?

O então Ministério da Fazenda, hoje, Minis-
tério da Economia, ainda no ano de 2.018, 
editou Portaria n.º 464/18 com novos pa-
râmetros para a realização das avaliações 
atuarias por parte dos Regimes Próprios de 
Previdência Social.

Portaria essa que encontra fundamento de 
validade no poder orientativo e normati-
vo outorgado à União pela Lei federal n.º 
9.717/98, cujo teor, inicialmente foi edi-
tado com base na competência da União 
para elaborar normas gerais atinentes aos 
Regimes Próprios e a partir do advento da 
Emenda Constitucional n.º 103/19, ganhou 
status de lei complementar de caráter ge-
ral, reguladora dos Regimes Próprios, de 
forma que sua edição encontra amparo 
constitucional.

E ao se analisar seu teor, verifica-se que o 
artigo 79 traz a seguinte previsão:

Art. 79. A aplicação dos parâmetros previstos 
nesta Portaria é facultativa para a avaliação 
atuarial relativa ao exercício de 2019, posicio-
nada em 31 de dezembro de 2018, e obriga-
tória para as avaliações atuariais seguintes.

Já o artigo 87 fala em entrada em vigor na 
data da sua publicação.

Merecendo destaque o teor do parecer SEI 
Nº 24/2019/CAP/PGACTP/PGFN-ME, onde 
se afirma que:

13. Convém aclarar que a facultatividade 
prevista no art. 79 da novel Portaria, so-
mente pode ser compreendida na oportu-
nidade de opção entre os parâmetros da 
Portaria nº 403, de 2008, e das novas re-
gras, não havendo espaço para interpreta-
ção no sentido de que, revogada a Portaria 
de 2008, não restaria a obrigação de reali-
zar as avaliações atuariais e apresentar os 
respectivos documentos, pois ela decorre 
da Lei nº 9.717, de 1998.
14. De outra sorte, as avaliações atuariais 

seguintes, inexoravelmente, devem seguir 
os parâmetros instituídos pela nova norma, 
posto que a hipótese opcional da primeira 
parte do seu art. 79 perde vigência e não 
mais tem aplicabilidade e vinculação (vigor) 
por não se referir à avaliação atuarial relati-
va ao exercício de 2019, posicionada em 31 
de dezembro de 2018.

Conclusão essa em total consonância com 
o teor da dita Portaria, já que esta, apesar 
de ter entrado em vigor no momento de 
sua publicação, deixou a critério dos Regi-
mes Próprios a aplicação dos parâmetros 
anteriores nas avaliações atinentes ao 
exercício de 2.019.

De outra monta, não deixou margens de 
dúvidas acerca de sua aplicação nas avalia-
ções do exercício de 2.020, devendo-se con-
siderar como exercício para efeitos de seu 
teor o que pode se chamar de ano civil ou 
ano financeiro, ou seja, o período compre-
endido entre 01/01/2.020 a 31/12/2.020.

O que não pode ser confundido com a data 
limite fixada como parâmetro para obten-
ção das informações cadastrais dos segu-
rados do Regime Próprio, assim, definida 
como o último dia do ano anterior ao exer-
cício a que a avaliação correspondente.

De forma que nas avaliações do ano de 
2.020, devem ser utilizadas as informa-
ções constantes da base de dados até 
31/12/2019 e utilizados os parâmetros e 
regras fixadas na Portaria n.º 464/18.

Já, no que toca as mudanças promovidas 
pelo ato administrativo normativo em 
questão, há de se ressaltar como principal 
escopo desta a busca de uma unificação 
de parâmetros ou mesmo aproximação 
destes tanto com a realidade social e eco-
nômica do País quanto com a dos Regimes 
Próprios, buscando-se com isso aproximar 
cada vez mais os resultados obtidos da 
realidade por eles vivida, podendo ser as 
minúcias das alterações ser melhor escla-
recidas pelos atuários.

Por fim, quanto à possibilidade de melhora 
do déficit com a Portaria isso vai depender 
muito mais da forma pela qual as avalia-
ções anteriores vinham sendo realizadas 
e da consistência das bases cadastrais do 
que propriamente do novo ato administra-
tivo normativo, podendo-se sim, reafirmar, 
que a tendência é que este represente, 
cada vez mais, o déficit atuarial real do Re-
gime Próprio avaliado.

ESSE ESPAÇO É SEU
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ESPAÇO DA ANEPREM

ANEPREM EM AÇÃO
Confira como a nossa ANEPREM 
iniciou o ano de 2020!

A ANEPREM apoiou o Seminário Nacional para Aplicação 
da Reforma da Previdência pelos municípios brasileiros 

– EC 103/19, promovido pela Frente Nacional dos Prefeitos – 
FNP, em Brasília, dia 29 de janeiro.  Na oportunidade, a refor-
ma da previdência e os impactos nos municípios; a instituição 
do regime de Previdência Complementar; os instrumentos 
jurídicos necessários para a aplicação das regras imediatas; a 
instituição de contribuição extraordinária; PEC paralela e seu 
cenário político foram debatidos pelos participantes. Segun-
do o presidente das ANEPREM, Heliomar Santos, participar 
desse movimento vem de encontro ao propósito da Associa-
ção, de despertar nos municípios a importância de prefeitos, 
vereadores e secretários municipais se conscientizarem cada 
vez mais da importância da previdência pública.  Aguarde nos-
sa próxima edição, registraremos o evento pra você!

Segundo o presidente da ANEPREM, Heliomar Santos, o 
crescimento do IDS merece ser comemorado. Parceiro da 
ANEPREM, o IDS agora é ICDS - Instituto Latino-America-
no de Direito Social. Visando deixar cada dia mais você 
conectado com o mundo e iniciando as comemorações de 
10 anos do Instituto, os alunos agora passam a ficar mais 
conectados às novas tecnologias, novos conhecimentos 
e novas oportunidades. Pós-graduação com extensão in-
ternacional, metodologia de ensino avançada, conteúdo 
atualizado on time, workshops inovadores e muito mais à 
sua disposição. Aguarde, em breve teremos novidades pra 
quem é assinante da revista RPPS do Brasil e queira fazer 
um curso no ICDS.

O presidente da Aneprem, Heliomar, sempre atuante em prol dos RPPSs
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Diana Vaz de Lima é professora de contabilidade 
pública e do setor previdenciário da Universidade de 
Brasília, autora do livro “Orçamento, Contabilidade e 
Gestão no Setor Público”, e coautora do livro “A Con-
tabilidade na Gestão dos Regimes Próprios de Pre-
vidência Social”, publicados pela editora Gen | Atlas.

ARTIGO

Parte VI – Especificidades 
do Registro Contábil 
das Contribuições, 
Pagamentos de Benefícios 
Previdenciários e Taxa de 
Administração – IPC 14

Nesta última parte da nossa série 2019, nos comprometemos a 
tratar das contribuições e outros aportes, parcelamento de débi-
tos previdenciários, compensação previdenciária, pagamento de 
benefícios pelo RPPS e pelo próprio ente federativo, cálculo da 
taxa de administração e despesas permitidas. Todos esses proce-
dimentos fazem parte da rotina dos contabilistas especializados 
em RPPS, mas normalmente são vistos por meio de números 
consolidados pelos gestores. É importante que todos conheçam 
as principais características envolvidas em cada um deles.

Contribuições previdenciárias e outros aportes – receitas e 
ingressos 

As contribuições previdenciárias (patronal e dos servidores) são a 
principal fonte de financiamento dos RPPSs, e mensalmente de-
vem ser aportadas para a unidade gestora a partir dos valores da 
folha dos servidores titulares de cargo efetivo. As contribuições 
previdenciárias são definidas através de alíquotas cujos limites 
mínimos e máximos são estabelecidos pela legislação previdenci-
ária, e idealmente buscam manter o equilíbrio financeiro e atua-
rial dos RPPSs, ou seja, garantir recursos em caixa para financiar 
o pagamento dos benefícios previdenciários no curto, médio e 
longo prazo. 

Quando o ente federado patrocinador do RPPS deixa de efetuar 
o pagamento das contribuições previdenciárias em dia, a legis-
lação previdenciária possibilita que os valores atrasados sejam 

pagos em parcelas (parcelamento de débitos previdenciários). 
Essa ação deve ser inibida: ao não entrar tempestivamente no 
“caixa” dos RPPSs, esses valores deixam de compor a carteira 
de investimentos e, consequentemente, de manterem o poder 
aquisitivo para garantir o pagamento dos benefícios futuros.

Outra fonte de recursos é a compensação previdenciária, 
que são recursos a serem recebidos ou pagos dependendo 
da origem do servidor. O RPPS terá direito à compensação 
previdenciária quando o servidor segurado já tiver contribu-
ído para o INSS ou para outro RPPS. A compensação previ-
denciária será devida quando a situação inversa acontece: 
o ex-servidor se aposenta pelo INSS ou por outro RPPS. Os 
gestores de RPPS devem estar atentos para agilizar a cobran-
ça da compensação previdenciária tanto junto ao INSS como 
junto a outro RPPS, formalizando a cobrança ainda que por 
meio de ofício.

Pagamento de benefícios pelo RPPS ou pelo próprio ente 
federativo – despesas e dispêndios 

Além de observar o critério elegibilidade (se os segurados aten-
dem todas as condições para recebimento dos benefícios pre-
videnciários), os RPPSs devem ficar atentos a quais benefícios 
devem ser pagos no âmbito da unidade gestora e quais bene-
fícios são de responsabilidade do ente federado patrocinador. 
Com a reforma da previdência (materializada na Emenda Cons-
titucional nº 103/2019), profundas mudanças foram introduzi-
das e devem ser internalizadas, para que não haja equívocos 
nos pagamentos a serem efetuados.

Da perspectiva contábil, o pagamento dos benefícios previden-
ciários representa uma despesa no âmbito da unidade gestora, 
com uma correspondente saída de recursos. Há casos em que 
o benefício previdenciário é pago diretamente pelo ente patro-
cinador do RPPS, mesmo instituída a unidade gestora. Neste 
caso, os contadores fazem lançamentos de modo que do pon-
to de vista orçamentário as despesas com o pagamento dos 
benefícios previdenciários sejam computadas no RPPS, para 
fins de prestação de contas junto à Sprev.

Taxa de administração ou limite de gastos administrativos

A legislação previdenciária permite que parte dos recursos com 
finalidade previdenciária sejam utilizados para financiar as des-
pesas administrativas da unidade gestora do RPPS, que pode 
ser na forma de taxa de administração (quando é instituído um 
percentual fixo em lei local) ou de limite de gastos (quando não 
há uma taxa fixa estabelecida), ambas limitadas a 2% da fo-
lha de pessoal dos servidores ativos e inativos do ano anterior. 
Com esses valores podem ser custeados tanto despesas de 
custeio (pagamento de água, luz, telefone, folha dos servidores 
da unidade gestora, consultorias, etc) como despesas de capi-
tal (aquisição de bens móveis e imóveis).

Se despedindo da coluna e começando outra!

Nesta edição chegamos ao final da nossa coluna “O papel da 
contabilidade na boa gestão dos RPPSs”. Foram seis edições, 
iniciadas em 2019, nas quais procuramos mostrar os procedi-
mentos contábeis contemplados na IPC 14 e desmistificar os 
termos usados no dia a dia pelos contadores. Esclarecemos 
que a IPC 14 em si foi pouco explorada, por entendemos que 
ela ainda precisa de vários ajustes para ser colocada em prática 
pelos RPPSs, em virtude dos inúmeros erros apresentados. 

Para o ano de 2020 inauguraremos uma nova coluna na Re-
vista RPPS do Brasil, intitulada “Como lidar com os conflitos 
de interesse e instituir boas práticas de governança nos 
RPPSs”. Serão seis edições discutindo os conceitos relaciona-
dos, as situações enquadradas na legislação como conflitos de 
interesse, como esses conflitos afetam os RPPSs e como lidar 
com os conflitos de interesse e instituir boas práticas de gover-
nança. Confira na próxima edição. Até lá!

Mais um paper da nossa 
articulista da área contábil
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18º CONGRESSO NACIONAL DE 
PREVIDÊNCIA DA ANEPREM
Evento reuniu quase 1.000 pessoas do Brasil todo em torno da 
preocupação com o fortalecimento do RPPS

Maceió, de 18 a 20 de novembro de 2019 se tornou a capital bra-
sileira da valorização do Regime Próprio de Previdência ao sediar 
o 18º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM. O evento 
contou com a parceria de associações de previdência da Região 
Nordeste. Na ocasião foi realizado também o 1º Workshop Inte-
rativo do Servidor  Público. 

Prestigiado, o Congresso contou, no momento da abertura so-
lene, com presenças ilustres: Ronaldo Ribeiro de Oliveira, Sérgio 
Torniello, Wilson Marques Paes, João Gomes, Léa Praxedes, Már-
cio Apolinário, Roberto Moisés, George Santoro, Heliomar  San-
tos – o presidente anfitrião, Luís Roberto Barroso, Narlon Gutier-
re, João Figueiredo, Rosilane Brum, José Itamar e Délcio José Sato.

O anfitrião Heliomar grato pelo sucesso do evento
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O pré-congresso foi marcado por palestras rele-
vantes ministradas por Paulo Vale – Subsecretá-
rio de Previdência Complementar  e por Narlon 
Gutierre – Secretário Adjunto de Previdência, 
cujo tema foi Responsabilidade Previdenciária e 
Previdência Complementar,  e a Nova Previdên-
cia .

Um dos momentos mais marcantes do Congres-
so foi a palestra do Ministro do Supremo Tribu-
nal, STF, Luis Roberto Barroso, que abarcou a 
temática: A reforma da Previdência e o Judiciário.

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Bar-
roso, falou dos desafios que o Brasil tem enfrentado para 
equalizar a questão previdenciária. “O déficit em 2019 de R$ 
290 bilhões foi sendo acumulado ao longo de anos.  E su-
cessivos governos enfrentaram o ônus político de assegurar 
uma previdência saudável do ponto de vista atuarial e efi-
ciente do ponto de vista de cobertura social. Houve reformas 
importantes no governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, outra no governo do Presidente Lula, o Presiden-
te Michel Temer tentou, mas sofreu o abalo de grave crise 
política e, já agora, no governo do Presidente Bolsonaro se 
fez um conjunto de modificações de largo alcance. O mundo 
vive transformações profundas e essas mudanças acabam 
sendo imperativas. Não são escolhas ideológicas ou filosófi-
cas, mas imposição da realidade”, pondera o Ministro. 

Barroso lembrou que algumas das causas das dificuldades 
no sistema de previdência são positivas. Uma delas é que 
as pessoas estão vivendo mais. A outra é que houve uma 
expressiva redução na taxa de natalidade. A soma desses 

dois fatores aumentou o número de pessoas que depen-
dem da previdência social e diminuiu a população ativa que 
sustenta o sistema. Isso agravou o desequilíbrio do modelo 
existente. “O déficit de R$ 290 bilhões por ano é mais do que 
o valor que se gasta com saúde, educação e com todos os 
programas sociais no país. E se somarmos a previdência com 
a remuneração do funcionalismo público, segundo estudo 
do professor Armínio Fraga, consomem-se 80% dos gastos 
do país. Sobra muito pouco para investir em saúde, educa-
ção, infraestrutura, melhorar os serviços públicos. Portanto, 
o país precisa ter condições de investir para as pessoas vi-
verem com mais qualidade e para fazer do Brasil um país 
maior e melhor. Precisamos fazer escolhas. Tenho certeza 
que ninguém é feliz de acabar com a paridade, com a inte-
gralidade, de reduzir pensões. Mas não são escolhas ideoló-
gicas, são imperativos da nova realidade mundial”, pondera 
o ministro, que espalhou gentilezas entre os congressistas. 
Gentil, o Ministro recebeu o carinho dos participantes do 
evento.

Heliomar Santos com os palestrantes no Pré-congresso

Ministro Barroso durante a abertura do Congresso
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Na ocasião, a ANEPREM reconheceu o papel de agentes políticos e 
públicos na defesa da previdência brasileira. Foram homenageados 
governadores, prefeitos, gestores de RPPS e outros agentes que atu-
am em defesa do Regime Próprio. Foram homenageados ainda Luís 
Roberto Barroso, Narlon Gutierre e o secretário de Estado da Fazen-
da do Alagoas, George Santoro, que na oportunidade representou o 
governador Renan Filho,  ainda o prefeito Délcio José Sato, o presi-
dente do RioPrevidência, Sérgio Aureliano recebeu a condecoração 
em nome do governador carioca, Wilson Witzel. 

Destacamos ainda a riqueza da programação de palestra durante 
o Congresso.  O auditor do TCE-PE, Ricardo Souza, Miguel Chaves 
– coordenador geral de atuária e contencioso da SPREV e o media-
dor Adilson Carlos – presidente da ANEP/APEPP abordaram o tema: 
Regularização de Pendências em Parcelamentos e Auditorias da 
SPREV e TCE-AL;  Os professores da UERJ Fábio Sousa, juiz federal, 
e Glauco André, presidente da 10ª Junta de Recursos do INSS-RJ fa-
laram sobre “Quem deve decidir os desafios da Judicialização”, e fo-
ram mediados por Rosilane Brum, então presidente da AEPREMERJ. 
Responsabilização de Gestores, Conselheiros e Agentes Públicos foi 
o tema do Conselheiro Substituto do TCE/MT, Ronaldo Oliveira, que 
dividiu mesa com Milton Moreira do Instituto de Soledade/PB e com 
o professor Osório Chalegre;  O ex-ministro da Fazenda Mailson da 
Nóbrega, mediado pelo jornalista Sidney Rezende, e acompanhando 
de representantes do BBDTVM, CAIXA, BTG Pactual, BNP Paribas e 
Privatiza, abordaram a perspectiva para a economia e para o Brasil 
com as reformas; Os professores Fábio Zambitte e  Bruno Martins 
esmiuçaram a EC 103/19 e levantaram  questões sobre a aplicabili-
dade da legislação para Estados e Municípios;  Leonardo Mota, co-
ordenador geral da SPREV, falou sobre a PEC 06/2019 e as novas re-
gras  para Estados e Municípios, e foi mediado por Heliomar Santos, 
presidente da ANEPREM; E por fim, o presidente do SP-PREVICOM, 
Carlos Henrique Flory e o subsecretário de Previdência Complemen-
tar, Paulo Vale, discutiram sobre a  Previdência Complementar – a 
evolução e implantação em Estados e Municípios.

O ministro recebeu o carinho dos congressistas
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Dentro da programação do Congresso, espaço pra estimular 
o conhecimento dos participantes. Foi lançada a 2ª edição 
do livro Gestão Previdenciária – Teoria e Prática.  Cada par-
ticipante levou na bagagem um exemplar autografado pe-
los co-autores que prestigiaram o evento: Heliomar Santos, 
Rafael Almeida, Fábio Souza, Otoni Guimarães, Herickson 
Rangel, Cícero Dias e Diana Lima. Também participam como 
co-autores Allex Albert, Fábio Zambitte, Narlon Gutierre, Ri-
cardo Pena, Bruno Martins, Felipe Azevedo, Lauter Ferreira 
e Henrique Ausier.

O Congresso da ANEPREM, como já por tradição,  distribuiu 
o troféu Boas Práticas de Gestão, o Oscar da Previdência. Os 

RPPS foram reverenciados por se destacarem na governan-
ça. A 10ª edição do Prêmio enalteceu a dedicação das equi-
pes dos seguintes Institutos: Nova Iguaçu/RJ, Indaituba/SP, 
Praia Grande/SP, São José do Rio Preto/SP, Bauru/SP,  Estado 
do Amazonas, Guarujá/SP, Canoas/RS, Estado de Alagoas, 
Juazeiro do Norte/CE, São José dos Campos/SP, Barueri/SP, 
Cariacica/ES, Ubatuba/SP, Cabedelo/PB, Navegantes/SC, Ara-
cruz/ES, Nilópolis/RJ, Pinhais/PR, Naviraí/PR, Crato/CE, Lucas 
do Rio Verde/MT, Triunfo/PE, Messias/AL, Viçosa do Ceará/CE 
e Tijucas do Sul/PR. Também teve reverência aos RPPSs que 
investiram em ações inovadoras. O troféu foi para o Instituto 
de Vitória/ES na categoria ouro, para Manaus/AM na catego-
ria prata e para Ubatuba/SP na categoria bronze.

A ANEPREM reconheceu também perso-
nalidades do meio e agentes políticos que 
fazem a diferença na luta em defesa da pre-
vidência pública brasileira. Afonso José Soa-
res Filho – procurador de Piraí/RJ – fundador 
da ANPREM,  Otoni Guimarães –  palestran-
te e parceiro da ANEPREM, Sandra Garcia e 
Herickson Rangel – ex-presidentes da ANE-
PREM foram lembrados.

Registro dos RPPSs que levaram o Oscar da Previdência pra casa

Sandra, ex-presidente da Aneprem, também lembrada A Aneprem reverenciando Otoni Guimarães

Uma homenagem ao ex-presidente da ANEPREM, Herickson Rangel
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Para o presiden-
te da ANEPREM, 
Heliomar  Santos, 
realizar um evento 
no fechar das cor-
tinas do ano não é 
fácil. “As pessoas 
já estão cansadas, 
pois a maratona de 
eventos começa no 
início do ano. Mas 
tivemos muito êxi-
to, as pessoas com-
praram a ideia e 
conseguimos trazer 

pra Maceió um públi-
co de quase 1 mil congressistas”, comemora ao salientar que 
ficou imensamente feliz de ter tido uma grade de palestras 
com temas imprescindíveis à boa gestão.

O presidente destaca também a importância do prêmio de 
Boas Práticas, que mais uma vez balizou o trabalho de ges-
tão reconhecido pelo Brasil. E pela primeira vez o prêmio aos 
RPPSs que inovaram. “Temos a preocupação de reconhecer 
boas iniciativas e estimular que todos melhorem seus pro-
cessos, e premiar em nossa opinião é esse estímulo que to-
dos precisam”.

Na oportunidade, Heliomar  Santos agradeceu as Associa-
ções do Nordeste e das demais regiões do país. Aos pales-
trantes, autoridades,  patrocinadores, a equipe da Subsecre-
taria de Previdência na pessoa do subsecretário Allex Albert,  
que disponibilizou os profissionais pra atender aos anseios 
dos congressistas, a todos os participantes e demais pessoas 
que de alguma forma somaram forças para tornar realidade 
o Congresso. “Finalizamos 2019 com balanço muito positivo 
e agora estamos planejando o nosso próximo encontro que 
será em agosto no Rio de Janeiro”.

E a aprovação de tudo 
o que representou o 
Congresso da ANE-
PREM pode ser perce-
bida entre os partici-
pantes. “O evento  foi 
muito bacana, público 
bom, legal ter even-
to no nordeste, que 
é mais distante de SP/
RJ. Para nós que precisamos ter contato com os gestores, 
participar do evento nos propiciou aproximar de pessoas 
que estão muito distantes da nossa base. Tivemos também 
a oportunidade de participar de uma  mesa sobre investi-
mentos. Daqui de Maceió, levamos boas experiências e bons 
contatos. Foi muito positivo”, destacou Lauter  Ferreira, XP 
Investimentos.

Para Lenir Co-
min, do Instituto 
de Concórdia/SC, 
além da boa estru-
tura do local que 
sediou o evento,  
e da cidade esco-
lhida, a riqueza na 
grade de palestras 

e o suporte da equi-
pe da SPREV foram marcos no evento. “Foi uma grande 
oportunidade de aprendizado com tantos palestrantes ga-
baritados e trocar ideia com a equipe da Subsecretaria de 
Previdência é sempre uma grandiosa oportunidade para 
tirarmos dúvida, fazermos consultas para solucionar pen-
dências. Assim... otimizamos nosso tempo. Foi maravilho-
so prestigiar a ANEPREM”, ressalta.

Quem também 
aprovou a realiza-
ção da  Associa-
ção foi Thomas 
Gomes Costa, da 
SPREV. “Foi exce-
lente, consegui-
mos compartilhar 
conhecimento, 
mostramos o sis-
tema e tivemos a 
oportunidade de 

falar com muitas 
pessoas em um mesmo local, tirar dúvidas, orientar. E foi 
muito positivo termos um espaço especialmente pensado 
para nossa equipe, isso nos deu agilidade e tornou mais 
fácil nosso trabalho”.

E no que depender da diretoria da ANEPREM, a Associação 
vai crescer ainda mais em 2020 em termos de ofertar qua-
lificação aos RPPSs, através de eventos e via oportunidade 
de cursos. Parcerias estão previstas para os próximos dias. 
Aguarde!

Confira registros do Congresso da ANEPREM. 
Mais fotos você pode acessar nossa 
página revistarppsdobrasil.com.br

A oportunidade de estar perto dos RPPS motiva 
Thomas

Lauter acha salutar os eventos serem uma ponte que 
aproxima as pessoas

Lenir apoia a troca de informações propiciada pelos 
eventos

O sucesso do Congresso satisfez o presidente 
Heliomar
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O cenário de investimentos foi tema de uma plenáriaRegistro de parte da diretoria da ANEPREM - Graça, Léa, Heliomar, Herickson, Juliana e Célia

Registro da equipe de Ubatuba-SPEquipe de Sidrolândia aqui representada

Turma de São José do Rio Preto-SPParte da equipe de Indaiatuba-SP

Maria de São Luís-MA com MarceloA CVM represtada por Daniel

A Previdência Complementar também foi pauta no CongressoA questão jurídica foi debatida no Congresso

Márcio, da APEPREV, com representantes de seu instituto, JussaraPrevAllex Albert encerrou o evento com mais orientações



Homenagem ao prefeito de Messias-AL, Luís Emílio Omenav A equipe da SPREV sempre apoiando a ANEPREM

O Congresso contou com atleta vencedora patrocinada pelo Banco do Brasil Eles defendem o RPPS, Fábio Zambitte e Fábio Souza

Um pouco da cultura cearense Sérgio recebeu a condecoração em nome do governador do Rio, Wilson Witzel

Homenagem ao prefeito de Itajaí-SC,  Volnei Marastoni, sendo representado João Vitor e José com Narlon

Narlon também foi reverenciado

Um registro familiar A ANEPREM homenageou Ministro Barroso
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Jovens também aproveitando para se qualificar

Nelma, competência nos bastidores da ANEPREMProfissionais atuantes

Reconhecimento ao governador de Alagoas, José Renan, representado

O Banco do Brasil apoia as iniciativas que estimulam o RPPSParte da diretoria da ANEPREM com o ministro Barroso

Herickson durante a apresentação dos projetos inovadores

Márcia e Hélio da SPREV Ministro Barroso, Hélio da SPREV e Fábio Zambitte

O Banco do Nordeste também apoiou

Registro com a equipe Mais Valia

Rosilane Brum marcou presença pela AEPREMERJ



Sérgio aproveitou para registrar, com a família, a simpatia do ministro Barroso

O ministro Barroso ladeado por  Selma e o presidente da APEPREV, Márcio

Ronaldo, Célia e Sérgio

Lázaro, da Associação Maranhense com Fábio Zambitte

Gente que defende o RPPS, Sérgio, Juliana, Paulo, Wilson e Claudomir

Iliane da Revista RPPS do Brasil também tietou o ministro Barroso

Heliomar com a esposa Nilceia e o ministro Barroso

O jornalista Sidney Rezende participou de uma das mesas

Leonel, Sandra, Célia, Antônio e MiltonRosilane Brum marcou presença pela AEPREMERJ
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A questão atuarial foi tema de Rafael da 
Lumens Atuarial

Ivoneide - assessora da Aneprem com o ministro Barroso

Otoni também foi um dos palestrantes

Milton Moreira com a esposa Mluz

Gente do Brasil todo marcou presençaA Caixa também incentiva a troca de experiências no meio

Previdência Complementar foi 
tema de Alexandre

Sérgio Aureliano também 
prestigiou o evento

A Privatiza marcou presença A XP também foi patrocinador

Brasilis também parceiro AnepremEquipe Uniletra também apoiando

Genial Investimentos marcou presença Constância parceira Aneprem
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64 3411 6345 |  64 99949 7898
contato@revistarppsdobrasil.com.br

Assine

já!

06 310,00R$
EXEMPLARES
ANUAIS

FAÇA
PARTE
DESTE
GRUPO

Você pode!
Basta querer!

Receba aonde você
quiser, conteúdo de
qualidade do segmento
RPPS.
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PALAVRA DE PRESIDENTE

Luciane Rabha
A mulher que  vai comandar o 

futuro da AEPREMERJ

RPPS do Brasil: Quem  é essa nova presidente da AEPREMERJ?

Luciane: A nova Presidente da AEPREMERJ é Luciane Pereira Rabha. 
Angrense, apaixonada pela minha cidade, 53 anos, casada com Ma-
nuel Rabha e mãe de 2 filhos: Anna Clara, com 28 anos e Gabriel com 
26. Curto MPB, gosto de ler um bom livro, sou pintora nas raríssimas 
horas vagas, sou defensora e admiradora do papel da mulher na 
sociedade, pois precisamos incentivar mais a participação feminina, 
mas estamos no caminho. Bióloga de formação, mas com carreira no 
Magistério por vocação. Sou Pós-graduada em Gestão Educacional.

Como servidora pública concursada desde 1985, assumi várias fun-
ções e cargos, entre eles: Secretária de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia e Secretária de Esporte e Lazer.

Sou movida a desafios e a novas experiências, por isso, em janeiro 
de 2017 assumi a Presidência do Instituto de Previdência de Angra 
dos Reis – ANGRAPREV. A partir daí começou minha carreira na área 
previdenciária e hoje estou assumindo a AEPREMERJ.

 

Quais são seus principais projetos à frente desta importante 
Associação?

Meu principal projeto sempre será o fortalecimento do segmento 
previdenciário. Além disso, fomentar o trabalho em equipe, imple-
mentar políticas de treinamento e capacitação continuada com o 
objetivo de atender as demandas do Estado, realizando Congressos, 
Seminários e Encontros Regionais.

Como diz Ivan Teorilang, um poeta contemporâneo “Informação é 
poder, porém se tens tal domínio e não o divulgas, torna-te respon-
sável pela ignorância alheia.”

Pensando dessa forma, quero criar mecanismos que possam pro-
porcionar aos Municípios, meios dos mesmos realizarem suas capa-
citações. Todos têm direito à informação, independente do tamanho 
do Instituto.

O que significa pra você assumir o comando da Associação ca-
rioca?

Não queremos ser somente uma marca, mas sim deixar uma marca. 
Desejo que a AEPREMERJ seja vista como uma Associação que luta 
pelos direitos dos associados. Quero que a política previdenciária 
seja fortalecida e fomentada em todo Estado.

Quais são suas principais dificuldades para cumprir seu propó-
sito de gestão?

Acredito que sem dificuldade não conseguimos fazer um trabalho 
com excelência, pois tudo que demanda esforço torna-se mais agra-
dável. Na verdade vejo como grande desafio a questão geográfica do 
Estado, pois temos muitos Municípios distantes.  Tentaremos usar 
a tecnologia a nosso favor, aproximando a AEPREMERJ desses Ins-
titutos.  

Aguarde a edição de fevereiro da sua RPPS do Brasil, você vai conferir 
uma super matéria mostrando todos os detalhes da posse da nova 
diretoria da AEPREMERJ.
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PALAVRA DE PRESIDENTE

Maranhão inicia jornada 
de fortalecimento da 
cultura previdenciária. 
Associação já mobiliza a união de RPPSs 
segundo Lázaro Martins Araújo

O gestor do IPMT (Timon – MA), Lázaro Martins Araújo e 
presidente da Associação maranhense, afirma que fortale-
cer e disseminar ações visando a união dos municípios com 
regime próprio faz parte do arcabouço da AMAPREV. Ainda 
em momento embrionário, a Associação deu continuidade 
ao processo de formalização e em março de 2019 houve 
o registro da mesma em cartório. Ajudaram a instituir a 
entidade os  municípios  de São José do Ribamar, Caxias, 
São Luís, Coelho Neto, Santa Luzia do Paruá, tendo Timon 
como o líder desse movimento maranhense. “Importante 
ressaltar que todos os municípios que tem RPPS, de certa 
forma, participaram desse movimento, já que havia vários 
grupos de discussão, e o que faltava era nos unir. Daí nas-
ceu a  Associação. 2019 foi um ano de organização para 
que nos tornássemos uma entidade com potencial para 
discutir as questões de âmbito do equilibro administrativo 
junto ao Tribunal de Contas, grande incentivador da criação 
da nossa Associação. Também tivemos apoio da  FAMEM  
– Federação dos Municípios do Maranhão que nos cedeu 
uma sala que usamos  como sede”.

Segundo o presidente da entidade, no momento atual al-
gumas barreiras burocráticas estão sendo sanadas, como 
a regularização do CNPJ, abertura de conta para iniciar a 
organização do calendário de ações para 2020.

E mesmo ainda em estágio inicial, a entidade já faz história. 
Por conta da proximidade com Piauí, que não tem asso-
ciação, a diretoria maranhense está ajudando a constituir 
a entidade piauiense. “Estamos nos unindo, já que somos 
conhecidos como meio norte do Brasil – formado por Ma-
ranhão e Piauí, iremos realizar um evento juntos, com apro-
ximadamente 100 institutos e nesse encontro colocaremos 
todo arcabouço de dificuldades e levaremos pessoas qua-
lificadas para nos ajudar. Contamos com ajuda e incentivo 
da revista RPPS do Brasil para tornarmos realidade esse 
sonho de vermos o meio norte  em destaque na gestão do 
regime próprio”.

Segundo  o presidente, parcerias estão sendo construídas 
visando  cumprir a missão da entidade, que é a de propiciar 
aos institutos de RPPS do Maranhão as melhores condições 
de realizar uma gestão comprometida com o futuro previ-
denciário do servidor público maranhense.  “É inadmissível 
pensar em vácuo no Brasil no sentido de não oferecer qua-
lificação na gestão, e nós queremos contribuir para esse 

propósito”, salienta o presidente. 

A Associação nasceu com 14 municípios e tem mais 6 em 
processo de adesão. A meta da diretoria é atingir 30 RPPSs 
até meados de 2020. Maranhão tem um total de 43 muni-
cípios. “A maior dificuldade de chegar em todos os municí-
pios é em virtude das  distâncias longínquas, já que muitos 
não têm nem mesmo internet. E como associação, unindo 
esforços, iremos superar essas dificuldades e  atingir todos 
e ajudar com o que for possível”.

O presidente destaca também que o Tribunal deu uma 
missão à associação maranhense. “Temos convergência de 
interesses,  o Tribunal leva de 2 a 3 anos para avaliar um 
processo, e isso faz demorar a compensação previdenciá-
ria, por exemplo. Então, estamos trabalhando para ajudar  
na qualificação da gestão do RPPS e buscar a otimização 
desse tempo de resposta do Tribunal”.



28 R E V I S T A R P P S D O B R A S I L . C O M . B R

ENTREVISTA

Expectativas 
positivas pra 
2020
Subsecretário de Previdência, Allex Albert Rodrigues, 
fala do que espera para o RPPS em 2020
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ENTREVISTA

Revista RPPS do Brasil: Iniciando mais um ano, e você ten-
do o desafio aí de dar continuidade ao trabalho feito frente à 
Subsecretaria de Regimes Próprios. Quais são seus projetos 
à frente desta pasta?

Allex: O ano de 2019 foi um ano ímpar na minha trajetória 
de servidor público. Primeiro, por ter recebido o convite do 
novo Secretário de Previdência, Leonardo Rolim, assim que 
começou a se desenhar a equipe do novo Governo, para ser 
o Subsecretário dos Regimes Próprios, em uma demons-
tração que estávamos fazendo ou tentando implantar um 
bom trabalho junto aos RPPSs. Segundo, porque sucederia 
o Narlon, que é uma referência de previdência pública no 
Brasil e um exemplo para todos nós cidadãos e servidores 
públicos, e que agora ocupa o cargo de Secretário-Adjunto 
de Previdência. E terceiro, porque iniciamos o ano tendo 
como ponto de partida o maior e mais complexo projeto do 
Governo, digo, do país, a Nova Previdência, que recebeu o 
reconhecimento de todos os setores da sociedade sobre a 
necessidade de buscar-se a sustentabilidade dos regimes 
compulsórios de previdência social – RGPS e os RPPSs.  O 
projeto não se resumiu a uma reforma constitucional. Teve 
também por alicerce, dentre outras medidas, o combate às 
fraudes e a melhoria da fiscalização – nesse âmbito conse-
guimos importantes alterações na lei geral dos RPPSs – a Lei 
9.717/98.

Para o ano de 2020 os projetos mais relevantes da Subsecre-
taria dos Regimes Próprios – a SRPPS – sem dúvidas, estão re-

lacionados à Nova Previdência. Precisamos consolidar os avan-
ços regulatórios obtidos em 2019 e enfrentar o desafio de cada 
ente federativo estabelecer o plano de benefícios do seu RPPS. 

Apesar de a Emenda Constitucional 103/2019 ter quebrado 
o paradigma da uniformidade das regras de benefícios dos 
RPPSs, exigindo ainda mais esforços da SRPPS na orientação, 
acompanhamento, supervisão e regulação desses regimes, 
este é o grande projeto da nossa Subsecretaria: dar efetivi-
dade aos novos comandos constitucionais. O projeto prio-
ritário definido pelo nosso Secretário é o de proporcionar 
apoio e orientação aos entes federativos na implementação 
de suas reformas previdenciárias, alcançando desde as alte-
rações nas regras de benefícios para convergirem com aque-
las aplicadas aos servidores federais após a EC 103 quanto 
às alterações no financiamento dos RPPSs para garantir o 
equilíbrio financeiro e atuarial, cuja exigência foi reforçada 
com o novo texto constitucional. 

Destacamos também o projeto da Lei de Responsabilidade 
Previdenciária – LRP, que passou a ser prevista no art. 40 da 
Constituição, e já iniciamos o ano com a formação de um 
grande Grupo de Trabalho com representantes do Conselho 
Nacional de Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência 
Social – CONAPREV, de Tribunais de Contas, de associações 
nacionais de RPPS (ABIPEM e ANEPREM), de entidades repre-
sentativas de Estados/DF (CONFAZ e CONSAD), de entidades 
representativas de Municípios (CNM e FONAC) e de vários 
órgãos do Ministério da Economia. Esse Grupo de Trabalho 

Allex sempre leva orientações salutares aos eventos
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avaliará uma minuta do projeto de lei que conta com im-
portante apoio parlamentar (Deputado Silvio da Costa Filho) 
para que sua tramitação tenha êxito no Congresso Nacional.

Enquanto se aperfeiçoa e se inicia a tramitação desse pro-
jeto de lei complementar da LRP, além dos atos normativos 
já expedidos, temos o projeto de reformulação da Portaria 
MPS 402/2008 com a atualização dos parâmetros gerais em 
decorrência da EC 103. Também em decorrência da EC 103, 
iniciaremos o projeto de regularização administrativa do 
Certificado de Regularidade Previdenciária, o CRP, que é um 
importante instrumento de conformidade dos RPPSs, que 
passou a ter fundamento constitucional no art. 167. Quere-
mos auxiliar os  entes, no que for possível, a regularizarem 
suas pendências, sobretudo aqueles com decisões gerais, 
e os trazerem de volta ao ‘sistema’, que voltem a informar 
para toda a sociedade por meio do CADPREV o cumprimento 
do caráter contributivo e sua situação financeira e atuarial 
e cumprirem as demais normas gerais, formando reservas 
para o pagamento dos benefícios futuros.

Destaque também para a regulação dos novos comandos 
da Lei 9.717/98 introduzidos pela Lei 13.846/2019, oriunda 
da MP de combate às fraudes. Após o resultado da consul-
ta pública e os debates no CONAPREV, a portaria para de-
finição dos parâmetros para os requisitos, agora previstos 
no art. 8º-B da Lei 9.717/98, de experiência, qualificação e 
certificação dos gestores de RPPS e membros de conselhos 
deliberativo e fiscal e de comitês de investimento já está 
em análise na PGFN e assim que for publicada iniciar-se-á 
a gestão compartilhada (SRPPS e CONAPREV, inclusive com 
representantes dos Tribunais de Contas) dos tipos de cer-
tificação individuais que serão aceitos e das entidades que 
serão reconhecidas como certificadoras. Lembrando que a 
exigência da certificação será efetuada de forma faseada e 
com bastante cuidado para que possamos implantar um sis-
tema de certificação individual que contribua de fato para 
a qualificação continuada de gestores e conselheiros dos 
RPPSs. Além dos requisitos dos gestores, temos que tam-
bém regulamentar o novo processo administrativo, com a 
implantação do processo disciplinar previsto na Lei 9.717/98 
com as alterações da Lei 13.846, bem como, a forma em que 
se dará a atuação do Conselho de Recursos da Previdência 
Social – CRPS que passou a ter, com a Lei 13.876, a compe-
tência para julgar os processos de fiscalização dos RPPSs efe-
tuada pela SRPPS.  Esse conselho de recursos terá turmas de 
julgamento das quais também participarão representantes 
de RPPS e de segurados, garantindo uma instância recursal 
com a devida garantia do contraditório e ampla defesa.   

Não posso deixar de comentar o projeto da compensação 
previdenciária. Após conseguirmos as alterações na Lei 
9.717/98 e na Lei 9.796/99 e a publicação do Decreto nº 
10.188 no final do ano, prevendo normas para compensação 
previdenciária entre os RPPSs, além de aperfeiçoar aquelas 
da compensação entre o RGPS e os RPPSs, temos que ul-
timar as alterações do novo COMPREV, criar o módulo de 
compensação entre os RPPSs e colocar em funcionamento o 
Conselho Nacional de Regimes Próprios de Previdência So-
cial - CNRPPS, do qual além de membros da SPREV, Tribunais 
de Contas, do CONAPREV, terá a participação de represen-
tantes de segurados e do INSS, pois este definirá as diretri-
zes da compensação – tais como, prazo para e sanções para 
análise dos requerimentos, além de participar efetivamente 
da análise das propostas de normas gerais dos RPPSs.

Para não me estender muito... cito também a necessidade 
de consolidação das propostas de alteração das normas 
de investimentos dos RPPSs (cujo Grupo de Trabalho, que 
contou com representantes de vários RPPSs e de órgãos do 

Governo, se encerrou no final do ano e o relatório final será 
publicado no nosso site); a necessidade de continuidade do 
fortalecimento do Programa de Certificação Institucional e 
Modernização da Gestão dos RPPSs (Pró-Gestão RPPS) com 
a ampliação da comissão de avaliação do programa que 
passará a contar com representantes dos tribunais de con-
tas; a necessidade de consolidarmos a inserção dos RPPSs 
no sistema que irá substituir o eSocial e que possibilitará a 
construção do sistema integrado de dados de todos os regi-
mes previdenciários e programas assistenciais previsto na 
EC 103/2019, propiciando a automação de vários processos 
previdenciários – como a emissão de Certidão de Tempo de 
Contribuição, de análise de compensação previdenciária, 
de verificação de acumulações e do teto remuneratório – e 
a melhoria do controle e fiscalização. Temos também que 
dar continuidade à modernização do CADPREV e sua ade-
quação à EC 103. No âmbito da fiscalização, trabalharmos 
ainda mais integrados aos Tribunais de Contas e aos demais 
órgãos de regulação ou supervisão, como a CVM, STN... for-
mando uma grande rede de proteção aos RPPSs. 

Bom, vou parar por aqui,  pois são muitos projetos e temos 
que direcionar nossos esforços e recursos – que são limita-
dos – para aqueles que, de fato, contribuirão para a melhoria 
da gestão dos RPPSs.

Em termos de desafios, o que você espera de 2020 
para o seu trabalho frente à equipe da previdência?

O ano de 2020 será um ano ainda mais desafiador. Teremos 
muito mais trabalho. A EC 103, como disse, quebrou o para-
digma da uniformização das regras de benefícios dos RPPSs 
ao passo que fortaleceu a supervisão desses regimes e a exi-
gência do cumprimento do equilíbrio financeiro e atuarial. 
Por isso, a necessidade de estabelecermos, junto com nosso 
Secretário de Previdência, os projetos principais que sejam 
mais estruturantes para os RPPSs. 

Não esperamos um ano fácil, mas isso é que nos motiva 
enquanto servidores. As dificuldades e restrições na gestão 
pública, como falta de recursos, servidores, nos impõe a ne-
cessidade de sermos criativos e encontrarmos soluções. 

Temos nesse ano a criação do CNRPPS que contará com 
representantes da União, de dirigentes dos RPPSs, de en-
tidades representativas de Estados/DF e Municípios e dos 
Tribunais de Contas (que fazem parte do CONAPREV), e de 
segurados da União, Estados/DF e Municípios e será um de-
safio e uma oportunidade compartilhar de forma mais insti-
tucionalizada a definição das políticas para os RPPSs.

Espero que a SRPPS continue a contar com a estratégica 
parceria com os Tribunais de Contas – que possamos apri-
morar a interação entre nossas ações de fiscalização com as 
de controle por eles desenvolvidas, bem como entre as nos-
sas regulações e as dos Tribunais. Que possamos continuar 
também nossa exitosa parceria com a ABIPEM, ANEPREM e 
com todas as associações de RPPS regionais, que tenhamos 
condições de dar a elas todo o apoio de que necessitam, 
pois são uma forma de prestarmos, de forma organizada e 
estruturada junto com representantes dos próprios RPPSs, 
as ações de orientação e capacitação dos gestores, conse-
lheiros e técnicos previdenciários. Esperamos também con-
tinuar a estreitar as relações com entidades representativas 
de entes federativos, especialmente a CNM e a FNP, pois é 
de suma importância que os prefeitos e secretários munici-
pais se insiram nos debates e na busca de soluções para a 
questão previdenciária. 

Sabemos que agora, após aprovação da Nova 
Previdência, muitos serão os desafios para 

ENTREVISTA
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Quem é Allex Albert? 
Profissionalmente? Um servidor público. Que acredita que todos nós temos muito a contribuir para o país. 
Desde que ingressei no mercado de trabalho, após breves experiências na iniciativa privada, passei em con-
curso público na fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte e depois na União, quando entrei como fiscal 
do INSS em 1998. Desde então, atualmente no cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, continuei 
sempre trabalhando com previdência e vim a compor a equipe de auditores dos regimes próprios em 2005. 
No início de 2012 fui para Brasília ocupar o cargo de Coordenador-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade 
e Investimentos, desde o início de 2019, estou como Subsecretário dos RPPSs, enfrentando os desafios de 
um gestor público.

orientar os gestores e o mercado. Alguma 
estratégia específica por conta disso?

Desafio e tanto. Primeiramente, focar na orientação. Há mui-
tas dúvidas e entendimentos divergentes, temos que priori-
zar as respostas às consultas encaminhadas via GESCON e 
a nossa participação em eventos promovidos pelas associa-
ções de RPPS, entidades representativas de entes federati-
vos e pelos Tribunais de Contas. 

E apoiar os entes federativos para que promovam suas re-
formas. Sem as reformas os RPPSs tornar-se-ão insustentá-
veis a médio prazo. A estratégia será institucionalizar nos-
sa parceria com os entes federativos, propiciando o apoio 
necessário para que consigam aprovar a adequação da le-
gislação dos benefícios do seu RPPS às regras previstas na 
EC 103 para os servidores federais. Nossa orientação é para 
que seja mantida a simetria com as regras dos servidores 
federais.

Qual a sua opinião em relação aos 
eventos realizados no país todo?

Os eventos, independente da magnitude, são de grande im-
portância. E para mim, participar é um marco, pois estamos 
levando capacitação aos gestores, servidores, membros dos 
conselhos e comitês. Nos eventos, cumprimos o propósito 
de debater a cultura previdenciária e participar da dissemi-
nação da educação previdenciária. Apoiamos que nossos 
técnicos, que na medida do possível, participem desses 
eventos,  pois entendemos como importante para a ação 
de fortalecimento dos RPPSs. Não existe outro caminho, so-
mente através da capacitação, discutindo e debatendo é que 
vamos elevar e conquistar níveis maiores de profissionalis-
mo na gestão e responsabilidade previdenciária. A partici-
pação nesses eventos,  quer seja como palestrantes ou em 
stands de atendimento, possibilita que ampliemos nossas 
ações de orientação aos entes federativos, que possamos 
atender a vários entes conjuntamente, diminuindo a neces-
sidade de que marquem reuniões em Brasília.

Destaco a participação efetiva de gestores, conselheiros e 
também o crescimento do interesse de prefeitos, governa-
dores, vereadores e deputados em participar dos eventos 
de regimes próprios. A previdência não deve ser entendida 
como algo apartado da gestão dentro do município, tem que 
ser entendida a necessidade de sua gestão integrada, pois 
pela previdência perpassam várias políticas públicas dos en-
tes federativos, especialmente aquelas de gestão de pessoal. 
Então, a participação dos prefeitos, vereadores, secretários 
nesses debates nos eventos é uma forma de aproximá-los 
e capacitá-los a entender melhor os grandes problemas e 
oportunidades do RPPS. Todos juntos, debatendo e traba-
lhando para um mesmo fim, o fortalecimento da previdência 
do servidor público.

ENTREVISTA

Allex recebendo o carinho da APEPREV
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Atricon comemora 
implantação de 
Diretrizes na área 
previdenciária
Avanços importantes foram conquistados com as 
Diretrizes propostas aos Tribunais de Contas do país em 
termos de controle da gestão do RPPS. Confira a entrevista 
com o responsável por coordenar a estruturação das 
Diretrizes, o Conselheiro Substituto do TC/MT, Ronaldo 
Ribeiro de Oliveira.
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Revista RPPS do Brasil: O que levou a 
adoção das diretrizes de auditoria? 

Ronaldo: Os Tribunais de Contas possuem competência consti-
tucional e legal para realizar a fiscalização dos Regimes Próprios 
de Previdência Social – RPPSs. Entretanto, havia necessidade de 
estabelecer diretrizes para o aprimoramento nas principais áreas 
de atuação na fiscalização dos RPPSs, sobretudo por ser um tema 
complexo, que demanda intensos estudos nas instâncias de con-
trole e tem sido destaque nos últimos anos. Desse modo, em 2018, 
coordenei a Comissão Temática para a elaboração das Diretrizes 
de Controle Externo na gestão dos RPPSs, a qual resultou na Re-
solução Atricon 5/2018, fruto de um trabalho que contou com re-
presentantes de nove Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito 
Federal e do Tribunal de Contas da União. 

Como está o processo de implantação dessas diretrizes? 

As diretrizes, não só as de RPPS, como as outras 25 temáticas de 
orientação que se baseiam no Marco de Medição de Desempenho 
dos Tribunais de Contas (MMD-TC), são instrumentos de orientação 
que buscam padronizar os procedimentos de fiscalização e con-
trole. Esse primeiro ano foi um momento de reflexão para cada 
TC analisar seu modelo praticado e, posteriormente, dar início ao 
formato recomendado pela Atricon. Desse modo, no que tange ao 
controle externo previdenciário, as Cortes estão estruturando suas 
unidades técnicas, a fim de proporcionar maior especialização na 
área e garantir melhor qualidade em seus resultados. O importante 
é difundir a cultura previdenciária em todos os Tribunais de Contas 
do país e a Atricon tem lutado para que haja uma atuação harmô-
nica e uniforme entre as instituições. 

E os objetivos estão sendo alcançados? 

Sem sombra de dúvidas. A adesão dos 33 Tribunais de Contas de-
monstra o envolvimento e o desejo comum no aperfeiçoamento 

do Sistema Tribunais de Contas. O desafio de reduzir as assime-
trias entre as Cortes e de se obter um perfil mais realista, faz com 
que busquemos aprimorar ano a ano o MMD-TC. No que se refe-
re à previdência, a Atricon conta com a atuação de seus membros 
em diversos grupos de trabalho do Governo Federal, a exemplo 
da participação do Conselheiro Domingos Taufner, do TCE-ES, no 
Grupo de Trabalho sobre o Regime de Previdência Complementar 
dos entes federativos – tema este de suma importância, conside-
rando que a Emenda Constitucional 103/2019 trouxe o prazo de 
dois anos para os entes com RPPS implementarem a previdência 
complementar. Temos também o Grupo de Trabalho de avaliação 
das normas sobre as aplicações de recursos dos RPPSs, que conta 
com a minha participação e a do Conselheiro Substituto do TCE 
de São Paulo, Alexandre Sarquis. Nós três também representamos 
a Atricon junto ao Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes 
Próprios de Previdência Social – CONAPREV, Conselho Nacional dos 
Regimes Próprios de Previdência Social e ao Grupo de Trabalho do 
projeto de Lei de Responsabilidade Previdenciária. Assim, nós, en-
quanto membros representantes das Cortes de Contas, temos a 
missão de disseminar em todas as dimensões a visão de controle 
na gestão previdenciária. O caminho é longo, contudo, prazeroso. 

Quais são as contribuições das diretrizes para os RPPSs? 

Inúmeras. As recentes alterações legislativas dos RPPSs exigem 
aperfeiçoamento dos controles a fim de possibilitar o alcance do 
equilíbrio financeiro e atuarial das contas públicas. Dessa forma, 
no cumprimento de sua função constitucional, a atuação dos Tri-
bunais de Contas quando da elaboração das diretrizes, traça para 
os RPPSs um caminho voltado à eficiência, equidade, melhoria, 
aprimoramento e transparência da gestão previdenciária. Com 
as diretrizes, os RPPSs podem usufruir de auxílio dos Tribunais de 
Contas no que toca à implantação e avaliação do funcionamento 
de seus Sistemas de Controle Interno, a fim de padronizar critérios 
mínimos para subsidiá-los nas suas atuações em pontos-chaves e 
críticos. Beneficiam-se também do incentivo à qualificação cons-

Conselheiro Ronaldo sempre atuante nos momentos de orientação
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tante de todos os que participam de forma direta ou indireta 
da gestão dos RPPSs, tais como: gestores, conselheiros dos 
RPPSs, controladores internos, vereadores, prefeitos, secretá-
rios, além de membros e servidores dos Tribunais de Contas, 
com o objetivo de proporcionar o avanço nas principais áreas 
afetadas, a exemplo da gestão atuarial, investimentos, folha 
de pagamento, benefícios previdenciários, contabilidade pú-
blica e normas gerais. Na mesma linha, as normativas visam 
contribuir com a reflexão sobre o melhor modelo de estru-
turação da unidade de fiscalização dos Tribunais de Contas, 
com recomendação para a instituição de unidade que pro-
porcione a atuação de forma especializada sobre a matéria de 
Previdência Social, a fim de que as equipes técnicas possam 
adquirir conhecimentos específicos sobre áreas sensíveis, o 
que gera numerosos benefícios de forma direta e indireta aos 
RPPSs. Por fim, mas não exaurindo as diversas contribuições 
que as diretrizes proporcionam, podemos citar a busca pela 
uniformização dos entendimentos no âmbito dos Tribunais 
de Contas e, naquilo que for possível, a compatibilidade com 
as demais instituições de controle, o que se mostra de extre-
ma importância para o segmento. 

Como os Tribunais de Contas 
recebem essa padronização? 

Embora as Diretrizes da Atricon não sejam impositivas, foram 
recepcionadas por todos os Tribunais de Contas do Brasil. 
Isso demonstra que os Tribunais já aguardavam um direcio-
namento da Atricon no tocante à previdência. As diretrizes 
são referenciais para que as Cortes promovam o desenvol-
vimento e o aprimoramento dos controles sobre o RPPS. Evi-
dentemente, cada Corte de Contas possui seu modelo de tra-
balho e necessita de um tempo para readequar aos critérios 
propostos pela norma. Com isso, a Atricon perfaz um traba-
lho de grande relevância e em um momento muito oportuno, 
ampliando o debate e alinhando a atuação dos Tribunais de 
Contas. 

Como era o trabalho dos TCEs antes 
das diretrizes da Atricon?

Há poucos anos de completar uma década do firme propósito 
de não apenas estabelecer diretrizes orientativas para as Cor-
tes de Contas, mas também de regulamentá-las sob a forma 
de Resoluções, percebemos que os Tribunais, de modo geral, 
almejavam maior proximidade com os órgãos de gestão de 

RPPS, principalmente em razão das dificuldades dos gestores 
municipais em conseguir profissionais qualificados, como na 
área de previdência. Desde 2013, a exemplo, com o objetivo 
de viabilizar o intercâmbio de informações previdenciárias e 
a realização de ações conjuntas relativas aos RPPSs, as Cor-
tes de Contas vêm realizando parceria com a Secretaria de 
Previdência, cujo enfoque é o acompanhamento e detecção 
de irregularidades na gestão dos RPPSs, além da troca de in-
formações, de conhecimento e experiências, por meio de trei-
namentos. Destaca-se que boa parte dos Tribunais de Contas 
do país já promoviam eventos de capacitação aos envolvidos 
direta ou indiretamente na gestão dos RPPSs. Com as diretri-
zes, tivemos a consolidação das boas práticas dos Tribunais 
de Contas para o aprimoramento da gestão dos Regimes Pró-
prios, fortalecendo o exercício de fiscalização. 

E quais são os planos para 2020 em relação à Atricon? 

No tocante às Diretrizes, com base no diagnóstico dos Tri-
bunais realizado em 2019, buscaremos eliminar eventuais 
inconsistências para dar maior efetividade em sua aplicação 
e garantir a uniformização de entendimentos, inclusive na 
área previdenciária. Teremos muitos outros desafios, princi-
palmente em relação à Reforma Previdenciária aprovada re-
centemente, a qual engloba inúmeras inovações aos RPPSs e, 
consequentemente, aos Tribunais de Contas. Assim, visando 
fortalecer cada vez mais as Cortes, contaremos com as capa-
citações a serem facilitadas pelo Instituto Rui Barbosa – IRB. 
Manteremos os espaços já conquistados junto ao Conselho 
Nacional dos Dirigentes de RPPS – CONAPREV e aos Grupos 
de Trabalho da SPREV (Ministério da Economia), como o de 
debate do projeto de Lei de Responsabilidade Previdenciária 
e o de Avaliação das Normas sobre as Aplicações de Recursos 
dos RPPSs. Seguiremos aprimorando nossas relações com 
importantes instituições. Inclusive estamos firmando parce-
ria com a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, cujo objeti-
vo é promover o intercâmbio de informações e experiências 
acerca do mercado de valores mobiliários e das aplicações 
financeiras realizadas pelos RPPSs, com o intuito de potenciar 
a fiscalização desses recursos em fundos de investimento. 
Com a aprovação da recente Lei 10.188/2019, temos também 
a participação da Atricon no Conselho Nacional dos Regimes 
Próprios de Previdência Social, que dentre outras competên-
cias, tem a de deliberar sobre os parâmetros e os critérios 
de responsabilidade previdenciária – temas que vão ao total 
encontro às intenções da Atricon.

Conselheiro Sarquis também atuante quando o assunto é orientaçãoConselheiro Domingos sempre à disposição pra esclarecer
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CURTAS
Confira notícias que giram por esse Brasil previdenciário!

Fourinfo

Projeto Viver Melhor- Previ Mossoró

Previjuno

TRIUNFO

MESSIASPREVFoi realizado no mês de Setembro um treinamento sobre a Reforma 
da Previdência com toda a equipe da Four Info. O treinamento foi mi-
nistrado pelo consultor Jurídico Previdenciário Mário Luiz Brunhara. 
Foram discutidas as principais implicações da reforma para os regimes 
próprios e ainda debatidos: as regras de transição, acúmulo de bene-
fícios, implicações imediatas para os RPPSs municipais da reforma da 
previdência, concessão de pensão, cálculo de benefícios, alíquotas e 
contribuição, PEC Paralela. Os desenvolvedores já iniciaram o traba-
lho para a implementação, no software da empresa, das novas regras 
de concessão de aposentadorias para os servidores municipais, além 
de outras alterações necessárias. Acompanhe na página da Four Info 
(www.fourinfo.com.br) outras novidades sobre a reforma da previdên-
cia, inclusive um tira dúvidas especialmente elaborado para os RPPSs.

O PREVI MOSSORÓ desenvolve na cidade um Projeto Social voltado 
aos servidores/as aposentados e pensionistas vinculados ao instituto, 
o Projeto Viver Melhor. O referido projeto desenvolve ações capazes de 
melhorar a qualidade de vida proporcionando ao público convivência 
comunitária e familiar, prevenção e promoção da saúde, fomentando 
aspectos empreendedores, educacionais e novos projetos de vida. Sua 
implementação se dá por meio de encontros bimestrais com palestras 
e compartilhamento de experiências. Diariamente são realizadas ações 
sistemáticas voltadas à prática de exercícios físicos como caminhada e 
exercícios orientados, hidroginástica, grupos de dança e coral. Há ain-
da, a realização de diversos cursos de informática, artesanato e culiná-
ria visando proporcionar uma aposentadoria ativa e saudável.

Para os servidores de Juazeiro do Norte é só 
alegria. Foi finalizada a auditoria presencial 
que atestou ao Fundo Municipal de Previdên-
cia Social  dos Servidores o cumprimento de 
todos os requisitos estabelecidos pelo Pro-
grama de Certificação Institucional e  Moder-
nização dos Regimes Próprios de Previdência 
Social- Programa Pró-Gestão, para o Nível II.  
Sendo assim, o ICQ RECOMENDA O PREVIJU-
NO a Certificação Institucional do Programa 
Pró-Gestão RPPS, Nível II. Parabéns à gestora 
Graça e toda equipe pela dedicação e amor à 
causa nobre da previdência pública.

O Instituto de Triunfo/PE é só alegria, aqui 
na foto ilustrada pelo sorriso da gestora Lú-
cia. A equipe do Instituto de Previdência não 
cansa de pensar na qualidade de vida dos 
servidores e instituiu o programa de práticas 
públicas sustentáveis. O “Planta na Mesa de 
Trabalho” consiste em estimular a reflexão e 
a mudança de atitude dos servidores numa 
relação equilibrada com o meio ambiente 
de modo a garantir um planeta melhor, com 
qualidade de vida para as presentes e as fu-
turas gerações. Ao longo dos últimos anos 
foram implantadas práticas simples e positivas como coleta seletiva, 
o programa Fãs do Verde, adote uma caneca e café com prosa – roda 
de conversa. E agora, o Planta na Mesa de Trabalho visa estimular os 
servidores a adotarem a prática de manter uma planta sobre a mesa, já 
que flores e plantas alegram o meio ambiente, tornam o lugar mais pra-
zeroso, fazem bem pra saúde e ajudam na melhoria da produtividade.

Fica aí o belo exemplo! Simboraaaaa Brasil previdenciário, vamos exer-
citar o hábito?!

A equipe de MESSIASPREV também se mo-
vimenta para acompanhar o mercado. Lide-
rados pela jovem Juliana Omena, a equipe 
conseguiu junto ao comitê de investimentos 
diversificar e fazer alocações na carteira do 
Instituto, começar a sair da zona de conforto 
e investir em fundos de ações e renda vari-
ável, obedecendo o que prevê a Resolução 
3922 do CNM. Esse movimento começou  
no segundo semestre de 2019, sendo assim 
fazendo a gestão da carteira mês a mês, co-
memora a gestora, o RPPS conseguiu ficar 
19,78% acima da meta atuarial. Ela afirma 
que “em 2020 queremos aumentar mais o percentual no mercado de 
renda variável, pois estamos vendo uma oportunidade de crescimen-
to do Patrimônio Líquido no nosso RPPS, sendo assim, é mais recurso 
para pagar os benefícios futuramente”.
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Uma também paraplataforma ideal

Bancos, Seguradoras, Gestoras, Wealths,
Fundos de Pensão e Empresas

de Grande Porte.

Conheça mais sobre o sistema que
vai melhorar o dia a dia na sua

empresa.

11 4133.490011 4133.4900

ccoommddiinnhheeiirroo..ccoomm..bbrr

Base de Dados de Fundos:

Avalie e compare todos os fundos
do mercado

Veja a carteira dos fundos e dos
RPPS e saiba onde investem

Consolidação de Carteiras:

Acompanhe a rentabilidade e a liquidez de
sua carteira

Calcule indicadores de risco e performance

Identifique o enquadramento de seus investimentos
na Resolução 4604

Gere automaticamente o XML do DAIR e do AUDESP
(SP), além das APR’s

Facilite o
dia a dia do
RPPS

com a solução completa
para análise e consolidação
de investimentos.
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RAIO X

Estado mostra como o RPPS é gerido

Com um dos melhores Índices de Desenvolvimento Humano – IDH, Tocantins tem 
riquezas naturais que encantam. O caçula dos Estados brasileiros vem amadurecendo 

quando o assunto é gestão de Regime Próprio. Na nossa viagem pelo Brasil 
previdenciário com pausa prevista em Roraíma e Sergipe – vale destacar que nestes dois 
Estados por não termos encontrado até a data de fechamento desta edição, RPPS com 

CRP expedido por vias normais - , nossa parada se deu somente em Tocantins, onde 
conhecemos o esforço de gestão de Guaraí e Colinas do Tocantins. Boa leitura!

Uma também paraplataforma ideal

Bancos, Seguradoras, Gestoras, Wealths,
Fundos de Pensão e Empresas

de Grande Porte.

Conheça mais sobre o sistema que
vai melhorar o dia a dia na sua

empresa.

11 4133.490011 4133.4900

ccoommddiinnhheeiirroo..ccoomm..bbrr

Base de Dados de Fundos:

Avalie e compare todos os fundos
do mercado

Veja a carteira dos fundos e dos
RPPS e saiba onde investem

Consolidação de Carteiras:

Acompanhe a rentabilidade e a liquidez de
sua carteira

Calcule indicadores de risco e performance

Identifique o enquadramento de seus investimentos
na Resolução 4604

Gere automaticamente o XML do DAIR e do AUDESP
(SP), além das APR’s

Facilite o
dia a dia do
RPPS

com a solução completa
para análise e consolidação
de investimentos.
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SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS 
RPPSs DO ESTADO DO TOCANTINS

O principal objetivo de 
um RPPS é garantir a 
tranquilidade financei-
ra que os servidores 
tanto esperam na sua 
aposentadoria. Para 
isso, realizar uma boa 
gestão é fundamental, 
pois, mal gerido, um 
RPPS pode, não só eli-
minar esse sentimento 
de tranquilidade, como 
também se tornar um 
enorme entrave para as 
finanças públicas.

Assim, no intuito de re-
alizar uma análise atua-
rial da gestão dos RPPSs 
brasileiros, a série de ar-
tigos SITUAÇÃO PREVI-
DENCIÁRIA DOS RPPSs, 
apresentará nessa edi-
ção os indicadores de 

desempenho dos RPPSs do Estado do Tocantins.

RANKING DE EFETIVAÇÃO DE REGIMES PRÓPRIOS

O indicador Efetivação de Regimes Próprios representa 
quantos municípios de um determinado Estado possuem 
RPPS, e de acordo com esse indicador Tocantins ocupa hoje 
a 23ª posição no ranking com apenas 16% de efetivação, 
possuindo 23 municípios com RPPS do total dos 139 exis-
tentes no Estado.

Para efeito de comparação o melhor colocado possui 85% 
de efetivação e o pior colocado possui 5%.          

ANÁLISE 
POPULACIONAL

Com base nos dados 
dos Demonstrativos de 
Resultados das Avalia-
ções Atuariais (DRAA) 
de 2017, fornecidos 
pela Secretaria de Previ-
dência – SPREV, pode-se 
observar que tais RPPSs 
possuem um total de 
aproximadamente 70 

mil segurados, dos quais 42% fazem parte de planos pre-
videnciários, que são assim caracterizados devido a neces-
sidade de formação de reservas matemáticas, e 58% pos-
suem planos financeiros, cuja característica principal é ter 
seus recursos administrados com base em regime de fluxo 
de caixa.

Os servidores ativos representam 83% da massa total de 
segurados, contando com uma idade média de 46 anos e 

uma remuneração média de R$ 4.100 mensais. 

Desconsiderando o RPPS do Estado, os 20 mil segurados 
ativos restantes possuem uma remuneração média de R$ 
2.400 mensais e uma idade média de 45 anos, nos permi-
tindo inferir que permanecerão em fase contributiva por 
volta de mais 15 anos, aproximadamente.

Com relação aos servi-
dores inativos, 85% são 
segurados aposentados 
e 15% são segurados 
pensionistas.

EM DIA COM O ORGÃO FISCALIZADOR

O Órgão regulador, com o objetivo de garantir a qualida-
de da gestão previdenciária e a segurança do segmento, 
emiti o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária 
aos municípios que indicarem, por meio de sua gestão do 
RPPS, que possuem os critérios necessários para sua a ob-
tenção, dentro os quais destaca-se: A comprovação de que 
os repasses contributivos estejam em dia por parte do Ente 
federativo, assim como, que a Avaliação Atuarial do RPPS 
seja realizada e apresentada dentro dos prazos pré-esta-
belecidos.          

 Com relação aos RPPSs do estado do Tocantins, podemos 
observar um panorama favorável às boas práticas, pois 
apenas 4% dos munícipios obtiveram o CRP por via judicial, 
o que indica o não cumprimento dos critérios estabeleci-
dos pelo Órgão regulador. Um dos principais motivos é a 
não realização da Avaliação Atuarial.     

INDICADORES DE DESEMPENHO

Os indicadores de desempenho são índices de gestão que 
refletem a performance Financeira e Atuarial dos RPPS, de 
modo que o município possa ter uma perspectiva da situ-
ação atual do regime, bem como, poder analisar sua evo-
lução e traçar ações estratégicas com o intuito de garantir 
aos seus segurados a tão esperada estabilidade durante o 
período de aposentadoria.

O Índice de Cober-
tura dos Benefícios 
Concedidos - ICBC de-
monstra que os valores 
acumulados nos fundos 
dos RPPSs do Tocantins 
são capazes de garantir 
203% dos benefícios futuros dos atuais aposentados e pen-
sionistas, demonstrando saúde financeira e atuarial.  

Assim, como a reserva 
matemática de benefí-
cios concedidos já está 
plenamente coberta, o 
Índice de Cobertura 
dos Benefícios a Con-
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Lucas Azevedo Fonseca, Atuário, Consultor 
Previdenciário e Sócio da LUMENS ATUARIAL 

RAIO X

ceder - ICBaC equivale a 25%, indicando que ainda faltam 
75% dessas reservas para serem constituídas ao longo da 
vida laborativa dos servidores ativos. 

De forma agregada, ao 
comparar os recursos 
financeiros acumulados 
com o total de reserva 
matemática dos RPPSs, 
verifica-se que 40% das 
obrigações futuras es-
tariam cobertas pelos 

recursos acumulados. Para fins de se ter um equilíbrio téc-
nico atuarial, o IC-Total deveria ser igual ou superior a 1.   

O indicador de Matu-
ridade Populacional 
demonstra a proporção 
entre segurados ativos 
e segurados em rece-
bimento de benefícios. 
Os RPPSs do Tocantins, 
de forma agregada, 

apresentam atualmente uma relação de 10,08 segurados 
ativos para cada um em benefício. Resultados acima de 5 
demonstram que o RPPS possui um perfil demográfico fa-
vorável a acumulação de recursos previdenciários.

Sob uma perspectiva 
de fluxo de caixa dos 
RPPSs, o Índice de Co-
bertura Financeira 
demonstra a proporção 
entre as receitas anuais 
com contribuição e as 
despesas com benefí-
cios. Atualmente, o ín-

dice observado para o Estado do Tocantins é de 250%, ou 
seja, as receitas superam as despesas em 150%, apresen-
tando, portanto, um fluxo de caixa positivo, possibilitando 
a acumulação absoluta de recursos nas reservas financei-

ras.

Quanto ao resultado 
atuarial, os RPPSs do 
Tocantins apresenta-
ram um Déficit Atua-
rial elevado no encer-
ramento do exercício de 2017, aproximadamente R$ 30 
Bilhões.

Verificamos ainda que, individualmente cada município já 
reconheceu plenamente seu respectivo déficit, implemen-
tando o plano de amortização necessário para equilibrar 
as contas.

Conclusivamente, considerando o enorme potencial 
que os RPPSs do Tocantins possuem, mas tendo em 
vista todos os desafios apresentados, ressaltamos a 
importância de se promover no Estado um foco ainda 
maior numa gestão previdenciária capacitada e de qua-
lidade, a fim de assegurar um futuro tranquilo a todos 
seus servidores e uma sustentável gestão dos cofres 
públicos.  

Até a próxima.
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GUARAÍ/TO

RAIO X

O município conta com um jovem RPPS, mas imbuído da boa 
gestão, pensando  na segurança  futura do servidor

O Fundo de Previdência Social dos Servidores de Guaraí, o Guaraí Prev 
é uma autarquia que integra a estrutura administrativa do Poder Exe-
cutivo Municipal e tem como finalidade primordial administrar o RPPS,  
provendo esses recursos para prestação de natureza previdenciária, re-
alizando a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios de 
aposentadorias, pensões e auxílios aos servidores públicos municipais 
de cargos efetivos dos Poderes Executivos e Legislativos. 

No primeiro semestre de 2016 os servidores do município tiveram aces-
so à informação de que o Poder Executivo estava trabalhando em um 
projeto para a implantação de um RPPS. Essa informação não foi muito 
bem recebida, pois os servidores já haviam tido uma experiência com 
RPPS no município entre os anos de 1993 a 1999, que foi muito mal 
gerido e devido a isso foi extinto. O Poder Executivo estava decidido a 
implementar o Projeto de Lei e enviá-lo para a Câmara de Vereadores, 
para isso realizou uma reunião com os servidores e vereadores, mas o 
assunto era muito complexo e de difícil entendimento e os servidores 
não aprovaram.  

Decidiu-se então a formar uma Comissão com servidores de diversos 
setores para estudar a minuta do Projeto de Lei e realizar reuniões com 
servidores para expor o assunto e retirar dúvidas, tendo como suporte 
uma assessoria previdenciária. A Comissão foi formada e passou a es-
tudar artigo por artigo, fazendo as modificações possíveis de interesse 
do servidor, dentre elas o artigo que decidia sobre a escolha da Dire-
toria Executiva, que no projeto original era por indicação do Prefeito 
e após as modificações feitas pela Comissão a Diretoria passou a ser 
cargo eletivo. 

Após esse período de estudo e de inúmeras reuniões com servidores, 
o Projeto de Lei foi enviado para a Câmara e aprovado em 30 de junho 
2016. Após a aprovação, organizou-se uma comissão eleitoral que iria 
coordenar a eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Previdenciá-
rio. A eleição ocorreu dia  19 de agosto de 2016, a partir daí a Diretoria 
Executiva eleita, para gestora  Meirynalva Batista Barnabé e para Diretor 
Financeiro Evandro Ferreira de Vasconcelos, ambos professores, toma-
ram posse e passaram a trabalhar em prol da implantação de fato do 
Fundo. 

O RPPS possui, atualmente, 566 servidores ativos, 54 aposentados, 8 
pensionistas e acumula PL de R$ 9.007.498,52, sendo que este montan-
te se encontra investido 90% em renda fixa e 10% em renda variável.

Com CRP em dia, o RPPS trabalha calçado na legalidade e visa estru-
turar ações para beneficiar os servidores protegidos pela instituição.  
“Como somos um RPPS novo estamos focando na gestão sustentável 
do Fundo e melhorando o atendimento ao segurado. E em 2020 quere-
mos realizar a eleição para nossa Diretoria Executiva, fazer nosso censo 
dos servidores e iniciar o primeiro lote de compensação previdenciária”, 
destaca a responsável pela gestão do RPPS,  Meirynalva Batista Barna-
bé, 49 anos, solteira , servidora pública, pedagoga, desde 2016 atuando 
como gestora do Guaraí Prev. Meirynalva está à frente da gestão do RPPS

A equipe trabalha para o fortalecimento do RPPS
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COLINAS/TO

RAIO X

Servidores contam com a segurança de 
uma previdência bem gerida

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de 
Colinas do Tocantins – TO - IPASMU-CO, foi criado em 04 
de novembro de 1993, através da Lei nº 546/1993. É regido 
pela lei 924/2005 e suas alterações seguintes, cuja finalida-
de é organizar a previdência dos servidores públicos titu-
lares de cargo efetivo, tanto daqueles em atividade, como 
daqueles já aposentados e também dos pensionistas. Tem 
ainda a responsabilidade de assegurar, mediante contri-
buição, aos seus beneficiários os meios de subsistência nos 
eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada aos 
seus dependentes. Tem caráter contributivo e solidário. É 
mantido pelo Município, através dos órgãos dos poderes 
Legislativo e Executivo, pelas suas Autarquias e Funda-
ções instituídas e pelos seus servidores, ativos, inativos e 
pensionistas, na forma do Regime de Previdência Próprio, 
conforme lei e seus regulamentos. As normas básicas dos 
regimes próprios estão previstas no artigo 40 da Constitui-
ção Federal, na Lei 9.717/98 e nas Portarias do Ministério 
da Previdência Social.

O Ipasmu-CO possui  atualmente147 servidores Inativos  e 
640 ativos e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 81.438.182,22 
e estão investidos em fundos nas seguintes instituições: 
Caixa Econômica Federal: 53,22%.; BB Gestão de Recur-
sos DTVM: 33,20%.; Banco Bradesco Asset Management: 
8,49%.; Sicredi: 2,57%.; Banco Itaú Unibanco: 2,52%.

Gerido de forma responsável, o Instituto encontra-se com 
CRP regular até o dia 13/01/2020. O RPPS tem passado 
por um processo de regularização da questão patrimonial 
com os lançamentos e correções devidas no sistema de 
contabilidade, implantou rotinas de controle interno com 
andamento processual e lançamento diário no portal da 
transparência, implantou a prova de vida para aposenta-
dos e pensionistas, implantou software de gerenciamento 
e gestão de processos previdenciários.

A diretoria do RPPS presta contas ao conselho deliberativo 
e fiscal mensalmente de repasses feitos pelo Ente, benefí-
cios previdenciários concedidos no mês, relatório da ges-
tão no envio ao TCE/TO de processos previdenciários den-
tro do prazo legal com as documentações contidas na IN/
TCE- 03/2016, realizou assinatura de convênio e envio de 
documentação ao INSS, para compensação previdenciária,  
realizou capacitações de conselheiros e membros do comi-
tê de investimentos  para obtenção de certificados como 
CPA-10 e CGRPPS, com 6 pessoas certificadas no Instituto.

Segundo a gestora Leila Alves da Costa Monteiro,  advoga-
da, concursada da Rede Municipal de Educação como pro-
fessora desde 1993, graduada em Direito, licenciada em Pe-
dagogia e em Educação Especial Inclusiva e está à frente do 
RPPS desde 2018, houve eleição para o novo biênio (2020-
2021) dos conselhos deliberativo e fiscal do IPASMU-CO,  no 
último dia 29 de novembro e a nova Diretoria tomou posse 
no dia 02/01/2020 e dará continuidade aos trabalhos já im-
plementados. Houve a recondução de 4 conselheiros (num 
total de 12) e espera-se que o Instituto seja conduzido com 
a mesma responsabilidade que foi até o momento.

A gestora Leila Alves quer sempre 
um resultado produtivo

O competente Conselho Deliberativo

Registro da formação CPA-10

Meirynalva está à frente da gestão do RPPS
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ARTIGO

DATA DE INGRESSO 
NO SERVIÇO PÚBLICO, 
EXPECTATIVA DE 
DIREITO E APLICAÇÃO 
DAS REGRAS DE 
TRANSIÇÃO DE 
APOSENTADORIA NOS 
RPPSs
Este artigo tem por objetivo analisar o alcance do critério “data de ingresso no serviço 
público” para fins de aplicação das regras de transição de aposentadoria previstas nos 
artigos 4º, 20 e 21 da Emenda Constitucional (EC) nº 103 de 2019. 

O sistema previdenciário do Brasil, visando a sua sustentabilidade, passou por várias 
reformas desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), em especial o 
sistema de previdência dos servidores públicos titulares de cargos de provimento efetivo.

Toda reforma previdenciária atinge os segurados que ainda não haviam completado os 
requisitos normativos para se aposentar à data da publicação da Emenda à Constituição 
Federal e também e principalmente aos que sequer haviam ingressado no sistema.

Para os novos segurados, as mudanças são mais acentuadas que para os atuais. Para 
estes, os que já eram segurados à época da instituição da reforma previdenciária, o Brasil 
tem criado regras de transição de aposentadoria de acordo com a data de ingresso no 
serviço público. 

Todas as Emendas Constitucionais (EC) pós-CF/88 que promoveram reformas criaram re-
gras de transição, que procuraram proteger servidores que já se encontravam no serviço 
público, a depender da regra de transição, como se observa do quadro a seguir:
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Fernando Ferreira Calazans, Advogado, mes-
tre e especialista em Previdência Social, Diretor 
de Seguridade do Fundo de Pensão OABPrev-
-MG, membro da Comissão de Direito Previden-
ciário da OAB/MG, professor de Direito Previ-
denciário. E-mail: fernando_ffc@yahoo.com.br

ARTIGO

Regras / 
Requisito

Art. 8º, EC 20 Art. 2º, EC 41 Art. 6º, EC 41 Art. 3º, EC 47 Art. 6º-A, EC 41
Arts. 4º, 20 e 

21, EC 103

Ingresso 
regular em 
cargo efetivo

Ingresso 
regular em 
cargo efetivo

Ingresso no 
serviço público

Ingresso no 
serviço público

Ingresso no 
serviço público

Ingresso 
no serviço 
público em 
cargo efetivo

Diante disso, o que se procurará desenvolver a partir de 
agora é a análise quanto à aplicabilidade das regras de 
transição previstas na EC 103/2019. Para tanto, faz-se ne-
cessário compreender o conceito de “serviço público” e de 
“cargo efetivo” para fins de aposentação no âmbito dos 
RPPSs.

Antes, contudo, será tratada a natureza jurídica das regras 
de transição. 

Independentemente do regime previdenciário de vincula-
ção, as regras transitórias têm sido criadas pelo Congresso 
Nacional com o objetivo de proteger os cidadãos que já 
eram segurados, mas que ainda não haviam completado 
os requisitos para se aposentar de acordo com as regras 
então vigentes. 

E assim tem sido feito em decorrência da necessidade de 
se assegurar a aplicação do princípio da isonomia, previsto 
no art. 5º da CF/88, que se consubstancia no tratamento 
distinto aos que estão em situações distintas, na medida 
em que se desigualam. 

Em razão disso, não há como aplicar a nova regra, instituída 
para os novos segurados, que vierem a se filiar ao regime 
a partir da entrada em vigor dessa regra, para os que já 
estavam no sistema, sob pena de afronta ao princípio da 
isonomia. 

Adiante, será feita análise quanto à aplicabilidade daquelas 
regras de transição tendo em vista o significado das expres-
sões “serviço público” e “cargo efetivo” para efeito de apo-
sentação nos RPPSs.

A Orientação Normativa nº 02 de 2009, editada pelo extin-
to Ministério da Previdência Social, órgão regulador dos 
RPPSs, atual Ministério da Economia, em seu artigo 2º, VIII, 
quando, ao tratar do tema, definiu “tempo de efetivo exer-
cício no serviço público” como “o tempo de exercício de car-
go, função ou emprego público, ainda que descontínuo, na 
Administração direta, indireta, autárquica, ou fundacional 
de qualquer dos entes federativos”.

Já a expressão “cargo efetivo” denota o vínculo funcional do 
cidadão com o Estado, quando, após aprovação em concur-
so público (art. 37, II, CF/88), toma posse e entra em exer-
cício num cargo de provimento efetivo e, após três anos, 
ao se submeter a uma avaliação especial de desempenho, 
adquire a estabilidade, sendo a única espécie de agente pú-
blico que pode se vincular a um RPPS (art. 40, caput, CF/88).

Diante disso, numa primeira leitura, bastaria comprovar o 
ingresso no serviço público em cargo efetivo para garan-
tir ao servidor a aplicação dos artigos 4º, 20 e 21 da EC 
103/2019. Todavia, este artigo visa introduzir elemento 
para reflexão dos leitores, qual seja: - o alcance de aplicabi-
lidade das regras de transição.

Isso porque, de acordo com o método de interpretação 
teleológica, regras de transição são criadas para proteger 
servidores que se encontravam no serviço público e acre-
ditavam que se iriam se aposentar no RPPS de acordo com 
as regras então vigentes, mas que ainda não haviam com-
pletado os requisitos para se aposentar segundo tal regra-
mento.

Nesse contexto, em que se busca amparar aqueles que 
possuíam mera expectativa de direito, é de se concluir que 
não basta o ingresso no serviço público em cargo efetivo, 
pois há servidores titulares de cargo efetivo de vários muni-
cípios que não possuem RPPS e que, portanto, vinculam-se 
ao Regime Geral de Previdência Social. 

Considere a seguinte situação hipotética: - servidor ingres-
sou no serviço público de Município que não possuía RPPS 
até a entrada em vigor de EC que tenha promovido refor-
ma previdenciária. Ao assumir novo cargo efetivo vinculado 
a ente federado que possua RPPS, indaga-se: - o servidor 
pode se beneficiar da regra de transição (que exige ingres-
so no serviço público em cargo efetivo antes da data de 
entrada em vigor da EC) para se aposentar neste RPPS?

Como dito, numa primeira leitura, bastaria a comprovação 
de ingresso no serviço público em cargo efetivo. Contudo, 
como tais servidores não possuíam expectativa de direito 
de se aposentar pelas regras dos RPPSs que vigiam até a 
reforma, entende-se, salvo melhor juízo, que não podem se 
beneficiar das regras de transição para se aposentar neste 
RPPS, pois não eram segurados de RPPS à data de ingresso 
no serviço público, mesmo que em cargo efetivo. 

Logo e em conclusão, aos servidores efetivos que não eram 
vinculados a RPPS à data de vigência da EC, não se aplicam 
as regras de transição nela contidas. 

Por fim, caros leitores, informamos que, ao longo deste 
ano, escreveremos artigos visando elucidar dúvidas enca-
minhadas a esta Revista relativas à reforma previdenciária. 
Desejo-lhes um 2020 repleto de prosperidade, saúde e paz! 
Sucesso sempre! 

Até a próxima edição!
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Visando evidenciar o que as regiões brasileiras estão construindo em termos de Regime Próprio 
de Previdência Social, a Revista RPPS do Brasil criou o espaço RPPS Raio X, cujo objetivo é fazer 
um raio x das Associações e dos Institutos de cada região do Brasil. Na 50ª Edição da Revista 

RPPS do Brasil, vamos mostrar os RPPSs de Goiás. Portanto, se você é gestor ou trabalha com 
esse segmento, não perca a oportunidade.  

Entre em contato:
contato@revistarppsdobrasil.com.br 

64 3411 6345 | 99949 7898


