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Prezado Leitor, 

É motivo de muita alegria pra nós, mais uma vez  te apresen-
tar a  nossa edição, recheada de orientações, informações e 
experiências de gestores, servidores, profissionais que atuam 
no mercado de RPPS.

No nosso editorial, destaque para o especial Gestão Atua-
rial, no qual mostramos o esmero de gestão dos RPPSs  do 
Recife/PE, Maringá/PR, Belo Horizonte/MG e Itapemerim/ES. 
Também demos voz a profissionais da área atuarial e você 
vai conferir os seguintes artigos: Afinal, o que vem a ser Ges-
tão Atuarial? Por Rafael Porto de Almeida; GESTÃO ATUARIAL 
– NOVOS DESAFIOS foi tema de  Luiz Claudio Kogut; Armadi-
lhas atuariais da compensação previdenciária, parte 01 foi o 
assunto escolhido pela dupla Túlio Pinheiro e Thiago  Mar-
ques; A Gestão Atuarial e sua importância é tema de  Fernan-
do Traleski e Vinícius Alexandre Bietkoski.

Quem também deixou a opinião sobre o aspecto atuarial foi 
a SPREV, através de um artigo de José Wilson Silva Neto, coor-
denador-Geral de Atuária, Contabilidade e Investimentos da 
Secretaria de Previdência, com o tema: Como a SPREV trata o 
tema Gestão Atuarial?

Na coluna “A Voz do Mercado”, Keslley Romanelli Crispim, 
Gerente de Investimentos Poder Público do Itaú e Mário Er-
bolato, estrategista na distribuição de fundos para RPPS na 
CAIXA falam dos desafios para os RPPSs nesse momento de 
Pandemia.

Nossa articulista Diana Vaz de Lima trouxe o tema: Em que 
situações o conflito de interesses afeta a gestão dos RPPSs? E 
Fernando Calazans levantou um questionamento no espaço 
“Pílula Jurídica”, Você sabia da especificidade relativa a quem 
pode ser segurado de um Regime Próprio de Previdência So-
cial? Carlos Henrique Firmino de Oliveira abordou “Atuação 
irregular na cadeia de distribuição de valores mobiliários”. 
Otoni Guimarães aborda PIS/PASEP.

Na sessão “Entrevista”, um bate-papo nostálgico com Leonar-
do Rolim, que se despediu momentaneamente do RPPS e foi 
para o INSS.

No “Espaço da ANEPREM” a opinião do presidente da Associa-
ção Nacional de Previdência, Heliomar Santos, sobre os efei-
tos do coronavírus na Previdência.

Destacamos ainda o “MINHA GESTÃO” vinda direto de Colom-
bo/PR. E do Mato Grosso do Sul veio a opinião otimista, mas 
realista do presidente da ADIMP, Deoclecio da Silva.

Aproveite tudo o que preparamos com carinho para sua me-
lhor capacitação. Compartilhe nosso conteúdo e contamos 
com você nas nossas redes sociais: Insta, Face e Linkedin.

Até a próxima!

EDITORIAL

e Equipe
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CONSELHO EDITORIAL

Márcio Apolinário

7revistarppsdobrasil.com.br

Fernando Calazans
Heliomar Santos

7revistarppsdobrasil.com.br

Wilma Torres

7revistarppsdobrasil.com.br

Ronaldo Oliveira

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
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A XP Investimento oferece diversidade e tecnologia para gerar grandes resultados, com uma 

plataforma diferenciada de produtos e serviços e um atendimento próximo de especialistas 

em cada modalidade de investimento. Tudo isso com a solidez de uma instituição

com 15 anos de mercado e mais de R$ 400 bilhões sob custódia.
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LEONARDO 
ROLIM FALA DE 
EXPECTATIVAS
Conversamos com o então 
Secretário de Previdência  da 
Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho, hoje presidente 
do INSS, durante o Workshop 
da Previdência realizado pela  
APEPREV em Curitiba. Confira! 

ENTREVISTA

Leonardo Rolim, que comandou a Secretaria de Pre-
vidência desde 2019, é engenheiro civil com especiali-
zações em políticas públicas e gestão governamental, 
administração e gestão de planos e fundos de pensão. 
É, desde 2003, consultor concursado de orçamento 
da Câmara dos Deputados e instrutor do Centro de 
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR).

Antes, ele comandou a Secretaria de Políticas de Pre-
vidência Social do então Ministério da Previdência 
Social. Também atuou como vice-presidente da Con-
ferência Interamericana de Seguridade Social (CISS), 
presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes de 
Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev) e 
secretário-executivo do Conselho Nacional de Previ-
dência Social (CNPS).

Com toda essa experiência, Rolim tem sempre dado 
uma colaboração importante ao fortalecimento da 
Previdência Social brasileira como um todo e ao RPPS. 
Em Curitiba, durante o Workshop realizado pela APE-
PREV, ele aproveitou para falar  aos leitores da Revista 
RPPS do Brasil sobre a Nova Previdência. “Não tive-
mos a aprovação do texto final como sonhamos, mas 
foi uma grande reforma. Não só a PEC 103, mas ou-
tras leis aprovadas.  Estou satisfeito,  considerando a 
PEC 287,  enxuta,  e que não foi aprovada, mas o que 
foi aprovado ficou acima da 287.  Alguns aspectos não 
conseguimos aprovar, como gatilhos demográficos, 
regras de benefício serem iguais em estados e muni-

Rolim sempre teve coerência em relação ao RPPS
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ENTREVISTA

cípios, acho que essas são duas perdas consideráveis. 
Mas quanto  a regras no geral, tivemos ganhos.  Por 
exemplo em termos de responsabilidade previdenciá-
ria e equilíbrio atuarial”, destaca Rolim ao afirmar que 
“daqui há 20 anos vamos ter lembrança desse marco, 
pois teremos esse equilíbrio salutar na questão pre-
videnciária”.

Rolim afirma que a Nova Previdência trouxe uma mu-
dança estrutural, que obriga uma série de outras mu-
danças visando garantir a  sustentabilidade da pre-
vidência. “Acabar  com a aposentaria por tempo de 
contribuição é um ponto muito importante. O Brasil 
até então era um dos poucos que tinha aposentado-
ria sem idade mínima, agora não tem mais. Isso era 
injusto, já que a maioria dos que aposentavam nessa 
condição eram trabalhadores mais qualificados, com 
empregos de melhor qualidade, em detrimento da-
queles que exerciam trabalhos mais duros e aposen-
tavam até 10 anos depois”, comemora. “Pelo menos 
durante a próxima década, somando a reforma da 
previdência com as outras medidas que serão toma-
das, projetos que estão em tramitação no Congresso, 
teremos queda no déficit em relação ao PIB, algo im-
pensável há poucos anos.  Com o agravamento da si-
tuação demográfica a partir de 2030, devemos voltar 
a ter crescimento de déficit, e espero que até lá crie-
mos alternativas como camada de capitalização pra 
população mais jovem, precisamos também enfren-
tar os gatilhos demográfico e administrar a diferença 
entre homem e mulher, urbano e rural, em termos 
previdenciário. Esses são desafios que ficaram pra dé-
cada de 30”, pontua Rolim.

Em relação à questão de meta atuarial, Rolim defen-
de uma revisão de números. “Como já vimos falando 
há alguns anos, o Brasil felizmente está caminhando 

pra realidade global de taxa de juros baixa, com 4.25 
de taxa Selic, isso era algo impensável há alguns anos 
atrás. Era fácil título público cumprir meta de 6% com 
folga.  Hoje não! A receita agora é reconhecer que 
meta de 6% é alta,  precisamos trabalhar com meta 
mais baixa e diversificar a carteira, não ficar só em 
título público,  o RPPS precisa enfrentar e vencer esses 
dois desafios”.

Quanto a Governança, para o então Secretário de 
Previdência,  é um dos pontos centrais da lei de res-
ponsabilidade previdenciária, do deputado federal 
Silvio Costa Filho (Republicano-PE). “Estamos ouvindo 
os envolvidos no setor e essa é uma grande oportu-
nidade para avançarmos na governança dos RPPSs, 
além do que, a lei será um marco para equilibrar as 
contas públicas. Hoje o maior problema fiscal dos es-
tados e dos grandes municípios é a Previdência. Na 
década de 90 era a dívida; hoje é a Previdência, e o 
grande objetivo da lei é evitar que os Regimes Pró-
prios fiquem com déficits elevados, inviabilizando a  
situação fiscal de estados e municípios, como acon-
teceu recentemente. Já era um objetivo do governo 
a Lei de Responsabilidade Previdenciária, tanto que 
estava no nosso projeto original [a PEC 06], que é 
garantir que a gente não tenha no futuro problemas 
que tivemos nos últimos anos, principalmente com 
alguns estados que não tiveram responsabilidade 
com suas Previdências e estão em crise fiscal em fun-
ção do déficit previdenciário, como foi o caso do Rio 
de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do 
Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso e muitos 
outros. Grande parte desses problemas ocorreram 
justamente por eles não terem se antecipado para 
resolver os problemas previdenciários. Chegou um 
momento que o déficit previdenciário inviabilizou 
esses estados”, lamenta Rolim.

O RPPS brasileiro deve muito ao trabalho dedicado de Rolim
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EFEITOS DO 
CORONAVIRUS NA 
PREVIDÊNCIA

ESPAÇO DA ANEPREM

AUTOR:  HELIOMAR SANTOS – Presidente da ANEPREM
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ESPAÇO DA ANEPREM

Muito tem se falado dos efeitos da pandemia em que o Co-
vid-19 tem provocado no Mundo. Desde o isolamento social, 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde-OMS e au-
toridades sanitárias de todos os níveis, considerado como a 
principal medida para conter o avanço do vírus sobre a popu-
lação, e as alternativas administrativas executadas por autori-
dades públicas do Governo Federal, de estados e municípios, 
em menor ou maior proporção, de acordo com o convenci-
mento de cada um, até os reflexos provocados na economia, 
no sistema político e na sociedade, de uma maneira geral.

Na economia, uma das medidas mais marcantes que já po-
dem ser sentida com essa pandemia é a quarentena. Além 
de exigir dos governos nacionais e subnacionais um esforço 
muito grande para financiar o sistema de saúde e diminuir 
a contaminação da população, o isolamento social, conside-
rado como a mais eficaz para enfrentar essa crise sanitária, 
por manter reclusa o maior número possível da população, 
tem provocado uma desaceleração em diversos segmentos 
da sociedade. 

Nos países em que se agravou essa pandemia, já é possível 
perceber uma recessão com previsão elevada de redução do 
PIB e de aumento do desemprego provocado pelo desaque-
cimento da economia, em maior proporção, na indústria e o 
comércio de empresas de pequeno e médio porte, e de uma 
maneira geral nos demais setores. No 
setor financeiro, causando elevados 
prejuízos para investidores institucio-
nais e privados, notadamente na bol-
sa de valores, pela desvalorização de 
ações comercializadas no mercado, 
provocadas ainda por fatores inter-
nacionais.      

A principal medida anticíclica política 
tomada em vários países é o finan-
ciamento público de capital de giro 
para empresas e da remuneração 
dos trabalhadores, formais e infor-
mais, que ficaram inativos por causa 
do isomento, tornando o desempre-
go parcial uma forma de evitar que a 
maior parte dos trabalhadores seja 
demitida. Para que assim o setor pos-
sa preservar o seu capital humano e 
ter condições depois de sair mais fa-
cilmente da crise.

No Sistema Político, a participação do 
executivo e legislativo no processo de decisão para concessão 
de ajuda financeira do setor público aos entes federados, em 
razão da redução de receitas e aumento de despesas com as 
ações de prevenções e combate a Pandemia, tem causado 
grandes divergências entre os poderes. De uma forma mais 
evidente na estimativa do impacto financeiro nas contas pú-
blicas, que o valor da suspensão ou prorrogação dos paga-
mentos de dívidas dos entes com a União e a manutenção 
de valores de repasses de Fundos de Participação de Municí-
pios-FPM e Estados-FPE, igual ou em proporção a 2019, inde-
pendente do valor arrecadado, dentre outras desonerações 
previstas no plano em tramitação no Congresso. 

Outra situação que tem contribuído para retardar a eficácia 
dos resultados das medidas implementadas no combate ao 
Covid-19 é a politização das decisões de governos nacionais e 
subnacionais em relação à aplicação das recomendações da 
OMS e cientistas do Mundo todo, no combate ao vírus, tendo 
como principal divergência a aplicação de isolamento social e 
uso de medicamentos, principalmente a Cloroquina, dentre 
outros, que acabou explicitando a divergência entre o presi-
dente da República e alguns especialistas que tem se baseado 
na ciência, no Brasil e nos EUA.      

Os principais impactos causados pelo Covid-19 na previdência 

somente deverá ser sentido com o passar do tempo, assim 
como ocorreu com o aumento de déficits previdenciários, pro-
vocados, em especial, pelo aumento da longevidade da popu-
lação, com a evolução da ciência, a busca de uma vida mais 
saudável e a redução do número de contribuintes para o siste-
ma, evidenciado somente nos últimos anos. Embora não seja 
possível prever um número aproximado de pessoas contami-
nadas que virão a óbito, certamente haverá um aumento do 
número de concessão de pensões por morte, causando algum 
impacto financeiro e atuarial. A princípio, aparentemente, em 
menor proporção para os servidores públicos, salvo para os 
profissionais da saúde, diante do universo de servidores no 
país.    

Em curto prazo, já podemos sentir os efeitos causados pelo 
isolamento social nos Institutos de Previdências dos entes fe-
derados. Na área administrativa, a grande maioria dos RPPSs 
suspendeu o atendimento presencial e, para garantir o paga-
mento dos benefícios previdenciários dos aposentados e pen-
sionistas vêm mantendo em atividade um número reduzido 
de servidores, de forma escalonada ou trabalhando remota-
mente, para realizar os serviços essenciais necessários. 

O que também causa preocupação é a possibilidade de atra-
sos nos repasses financeiros dos estados e municípios para 

os RPPSs, por causa da redução de 
receitas, necessárias para garantir 
o pagamento de benefícios de apo-
sentadorias e pensões concedidas, 
a grande maioria de vulneráveis que 
não tem outra fonte de renda, o que 
já vem ocorrendo de forma irregular, 
em vários institutos de previdência do 
país, que não possuem recursos capi-
talizados.

Em relação aos investimentos a crise 
sanitária vem causando uma desva-
lorização nos ativos aplicados pelos 
RPPSs, em especial, nos que tem 
maior exposição em renda variável. 
Como grandes empresas, que ope-
ram na bolsa, tiveram perdas eleva-
das, impactando o valor das ações 
comercializadas pelas incertezas do 
mercado, os recursos capitalizados 
dos RPPSs  sofreram uma redução 
significativa, necessitando agora de 
uma atenção muito especial na ges-

tão desses ativos para que não seja realizado prejuízo, e que 
possibilite recuperar o valor dos investimentos no menor tem-
po possível, para não comprometer as reservas financeiras.

De todo modo, o Covid-19 mostrou que veio para todos, inde-
pendente de classe social, cor e religião. Seja presidente, pri-
meiro ministro, governadores, senadores, deputados; nenhu-
ma autoridade das Américas ou de qualquer parte do Mundo, 
como temos visto no Brasil, Europa e em outros países, está 
livre de ser alcançado por esse vírus. 

A lição mais importante que tiramos dessa Pandemia, em es-
pecial no Brasil, é a reação de solidariedade do povo, isolada-
mente ou através de ONG, que não esperam por ações gover-
namentais. Desde iniciativas da sociedade, que tem alcançado 
vários estados, levando alimentos, Kit de higiene, máscaras, 
água e recursos humanos, com informações e mobilização da 
sociedade para ajudar os mais necessitados, como por exem-
plo, o pipoqueiro da Bahia que viralizou nas redes sociais, 
provocando novas reações de solidariedade, até doações de 
grandes empresas que se uniram, se reinventando para pro-
duzir e distribuir álcool em gel e outros insumos e comprando 
equipamentos para ajudar na montagem de hospital público 
para combater a pandemia, atitude nunca vista. O mundo não 
será o mesmo após o Covid-19.

“O bem que hoje 
fazemos é uma 
garantia de felicidade 
futura, embora nunca 
possamos dizer 
quando, ou de que 
forma essa felicidade 
virá às nossas mãos.” 

David Dunn
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Keslley Romanelli Crispim, Gerente de Investimentos Poder Público do 
Itaú e Mário Erbolato, estrategista na distribuição de fundos para RPPS na 
CAIXA falam dos desafios para os RPPSs nesse momento de Pandemia.

O MERCADO E O CORONAVÍRUS

A VOZ DO MERCADO

Esta é uma breve história que faz um 
paralelo entre o momento que estamos 
passando com nossos investimentos e 
um barco pesqueiro.

A história do barco pesqueiro começa 
com sua saída do porto em direção ao 
mar aberto para a pesca de peixes.

Estávamos navegando em um mar 
tranquilo e calmo, poucas ondas e visi-
bilidade ilimitada.

Nossa história, enquanto investidores, 
começa com meses seguidos de boas 
notícias e números favoráveis para os in-
vestimentos, principalmente os mais ar-
rojados, como os fundos multimercados 
e fundos de ações.

E quando tudo estava indo muito bem, 
nos deparamos com alguns problemas. 

Inicialmente foi uma rajada de vento 
de través no barco, pegando de surpre-
sa alguns marujos no convés.

E nós amanhecemos com a notícia da 
Arábia Saudita, em conflito com a Rússia, 
anunciando o aumento de sua produção 
de petróleo, fazendo com que repentina-
mente seu preço desabasse. O movimen-
to atingiu em cheio o mercado de ações 
mundiais, fazendo com que algumas bol-
sas acionassem o circuit breaker, proce-
dimento de parada das negociações por 
um tempo predeterminado.

Nosso comandante, de forma similar, 
ao ser atingido pelas rajadas fortes 
de vento teve que tomar medidas se-
melhantes, pedindo aos marujos que 
suspendessem a pesca momentanea-
mente. 

Passadas algumas horas, com o alívio 
nos ventos, seus marujos voltam ao 
convés.

O comandante olha para seu radar 
meteorológico e vê uma tempestade 
começando a se formar, se movendo 
de forma um pouco errática. De certa 
forma, ele não deu muita bola para as 
nuvens carregadas se aproximando, 
aumentou sua velocidade e continuou 
sua trajetória em busca de mais pei-
xes.

Por aqui, continuamos a aumentar nos-
sos investimentos em ativos de risco, ele-
vando nossa exposição em fundos multi-
mercados e fundos de ações.

De repente, o céu se escureceu rapi-
damente e, ao olhar para direita, o 
comandante viu uma onda gigantesca 
se aproximar e atingir violentamente a 
estibordo do barco. Ele então ordenou 
que todos os seus marujos deixassem 
imediatamente o convés e largassem 
todas as redes com peixes que esta-
vam sendo içadas do mar. 

Os investidores, por sua vez, viram o Co-
ronavírus (COVID-19) se espalhar de for-
ma bastante rápida por países da Europa, 
com destaque principal para a grave crise 
enfrentada pela Itália. As bolsas mundiais 
foram duramente atingidas, com perdas 
generalizadas para todos os investidores 
ao redor do globo.

Sim, nos deparamos, investidores e co-
mandante com uma ENORME TEMPES-
TADE!

E o comandante imediatamente se in-
dagou: Cá estou no meio do mar, há 
500 milhas de distância do porto mais 
próximo e com peixes no porão, o que 
fazer? 

Diante dele e de nós, investidores, pode-
ríamos desenhar 3 cenários (sejam eles 
econômicos ou meteorológicos):

1 – Volta ao porto: Viro meu barco de 
forma repentina, despejo toda a mi-
nha carga de peixes no mar, dou veloci-
dade ao barco para chegar logo ao por-
to seguro. Em termos náuticos, parece 
viável, porém traz certo prejuízo com a 
carga jogada fora. Em paralelo, nos nos-
sos investimentos, nos deparamos com 
este mesmo cenário de medo. Podemos 
simplesmente pedir resgate nos nossos 
investimentos impactados negativamen-
te, pensarmos que não temos perfil de 
pescador, ops, quero dizer, investidor 
arrojado e voltar para fundos renda fixa 
passivos e compostos integralmente por 
títulos públicos. É uma opção, porém, 
terá que realizar seu prejuízo.

Mário Erbolato, CFP é 
formado em Economia, com 
pós-graduação em Economia 
Financeira e Gestão Financeira. 
Possui a certificação CFP. Atua 
no relacionamento com grandes 
investidores desde 2008 e 
atualmente é responsável 
pela estratégia de distribuição 
de fundos de investimento 
para RPPS na CAIXA.

NO MEIO DO CAMINHO HAVIA UMA TEMPESTADE
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A VOZ DO MERCADO

Quem poderia imaginar em janeiro que 
teríamos um ano tão complicado, surpre-
endente e desafiador como 2020? Nin-
guém!

2020 será provavelmente aquele ano que 
escreveremos nos livros de história, de 
um vírus que mudou o mundo! Mudou 
nossa forma de relacionarmos, igualou as 
pessoas em todos os níveis sociais, mos-
trou que devemos parar, respirar e valori-
zar as pequenas coisas da vida - como um 
simples abraço!

Certamente sairemos melhores de tudo 
isso e apreenderemos muito com as li-
ções que 2020 está nos impondo.

No campo dos investimentos, um susto!  
Há 4 anos a bolsa vem dando resultados 
positivos, somando uma rentabilidade de 
112,40%. Muito? Pouco? Valor corrigido? 
Perguntas e respostas que ficam no ar, 
mas não podemos negar que foi uma 
bela rentabilidade!

Entramos em 2020 com aquela expecta-
tiva. Será que bateremos 130 mil pontos 
na bolsa brasileira? Era a aposta de mui-
tos gestores do mercado financeiro. Mas 
aí veio o Novo Corona Vírus e provocou 
a maior desvalorização dos últimos 30 
anos nas bolsa do mundo inteiro. O mun-
do parou! Quarentena mundial, recessão 
mundial, desemprego. O mundo se viu 
perdido. Liquidez através dos bancos 
mundiais nunca visto antes no mercado 
e medo, muito medo do desconhecido.

O que devemos apreender com tudo 
isso? O que posso eu, gestor de RPPS, 
não especialista em mercado apreender 
com isso? A resposta está na resiliência 
pessoal, nos parceiros onde seu dinheiro 
está aplicado e na observância das opor-
tunidades que aparecem em momentos 
de crise.

Hoje, mais do que nunca, o Itaú está pró-
ximo de seus clientes. Promovemos calls 
para toda base de clientes Poder Público, 
calls individuais com o nosso time da As-
set. Nos momentos de crise é que apa-
rece o verdadeiro parceiro, o banco que 
não se esconde, o banco que mostra as 
oportunidades que uma crise gera. Po-
demos errar sim, mas jamais nos omiti-
remos diante de um problema, diante de 
uma crise sem precedentes como a que 
estamos vivendo.

Me perguntam se a bolsa já caiu tudo o 
que tinha que cair - a minha resposta é 
“ninguém sabe”. Porém uma mensagem 

que eu deixo é que sem dúvida alguma a 
bolsa está num excelente preço.

Meu conselho sempre foi em não mexer 
no estoque. Não fazer nenhum movi-
mento de saída da bolsa, pois as chances 
de errar é enorme. O mercado está tão 
insano que não conseguimos estruturar 
alocações macro diante de insanidade. 
A nossa bolsa bateu volatilidade na casa 
dos 120%, isso é normal? Não!

Tenho visto neste momento RPPSs mais 
“cascudos” olhando as oportunidades. 
Apreenderam bastante com eventos de 
grande volatilidade como eleições de 
Donald Trump, “Joesley Day”, greve dos 
caminhoneiros e com isso começaram a 
fazer aportes em bolsa a 70 mil pontos. 
Estratégia correta, importante e que dará 
frutos no futuro. O importante aqui é fri-
sar que o RPPS que tenha disponibilidade 
de caixa porque seu atuarial lhe permite, 
provavelmente terá resultados importan-
tes na bolsa no longo prazo. Acredito que 
é cíclico, acredito que esta crise passará e 
que apesar de diferentes pelo aprendiza-
do que este ano nos trará, as empresas 
continuarão a buscar seus lucros, gerar 
emprego e riquezas e a vida voltará a sua 
rotina frenética de sempre.

Em resumo, nós através dos gerentes do 
Poder Público do Itaú, junto com a equipe 
da Asset, estamos à disposição de todos 
os nossos clientes e futuros clientes para 
os auxiliar no principal papel que enxergo 
ser fundamental para um grande banco - 
a prestação de serviço. Temos produtos, 
equipe focada em RPPS e um enorme 
senso de responsabilidade na gestão de 
recursos. Contem conosco sempre!!!

Ah! Não esqueçam da renda fixa, lá tam-
bém existe oportunidades, que falare-
mos oportunamente.

Keslley Romanelli Crispim 
é Gerente de Investimentos 
Poder Público no Itaú

2 – Manetes à Frente: O comandante 
pode acelerar à máxima velocidade 
seu barco e ir em direção a tempesta-
de, tentando atravessá-la o mais rá-
pido possível. Novamente, é possível, 
mas pode colocar a estrutura física do 
barco em sério risco diante de ondas 
gigantescas. Nós investidores podemos 
fazer o mesmo, aumentando ainda mais 
a nossa exposição em ativos mais volá-
teis. É possível? Sim, mas podemos gerar 
ainda mais perdas neste momento de 
baixa visibilidade (podemos chamar de 
previsibilidade, já que não estamos no 
comando do barco). 

3 – Manter o curso: O comandante 
pode manter o curso e velocidade, uti-

lizando cautela para não expor o esti-
bordo e bombordo às ondas gigantes. 
Além do curso e velocidade, mantém a 
carga para ficar pesado diante da fúria 
do mar. Vai ter menos velocidade, mas 
ficará mais estabilizado diante da tem-
pestade e do mar em fúria. E você, caro 
investidor, pode fazer o mesmo? Penso 
que sim. Se seu investimento é de médio 
e longo prazo, manter as posições (curso 
e velocidade) até que o cenário econô-
mico fique mais claro, pode ser uma boa 
estratégia. 

Resumindo, investidores e comandantes 
de barcos pesqueiros enfrentarão tem-
pestades ao longo do caminho, essa não 
será a primeira e nem a última.

Mantenha sempre uma carteira (porão) 
diversificada, dividindo seus recursos 
(peixes) em investimentos descorrelacio-
nados (tanques do porão) para navegar 
tanto com tempo calmo, quanto em tor-
mentas.

Para você investidor, fica a sugestão de, 
passada toda essa tempestade, quan-
do o nevoeiro se dissipar e o sol voltar 
a brilhar, repensar sua disponibilidade e 
disposição ao risco, para na próxima tem-
pestade estar melhor preparado. 

Uma última dica: não fique no porto, 
lá não tem tempestades (volatilidade), 
mas também não tem peixes (retorno).

RPPS E 2020 - A CERTEZA DE MUITO APRENDIZADO!
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REFLEXÕES PARA DISCUSSÃO

O PASEP E OS RPPSS

Uma questão que há tempos vem trazendo grande inquie-
tude aos gestores dos Regimes Próprios de Previdência So-
cial – RPPSs, é a exigência da Secretaria da Receita Federal 
quanto a obrigação de recolhimento de contribuições para 
os  Programas de Integração Social e de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, de que trata a Lei 
nº 9.715, 25/11/1998, sob os argumentos e entendimentos 
consolidados na Solução de Consulta nº 278 – Cosit, de 
01/06/2017, que em síntese aduz que os RPPSs são contri-
buintes compulsórios para o PASEP na qualidade de  pesso-
as jurídicas de direito público interno tendo como base de 
cálculo todos os ingressos de recursos ao Fundo Comum de 
Previdência sob quaisquer das denominações trazidas pelas 
normas da contabilidade pública nacional, aqui não esmiu-
çadas em razão do limite do espaço.

Mas gostaríamos aqui de trazer à reflexão a premissa de 
que os recursos geridos pelo RPPS, independentemente, da 
forma de organização da Unidade Gestora Única, se como 
órgão dentro da estrutura administrativa do ente federativo, 
como autarquia ou fundação pública, não compõem o seu 
patrimônio, são na essência, recursos vinculados por lei à 
finalidade especifica, na exegese, do art. 8º, parágrafo único 
da LC nº 101/200, quando explicita que “os recursos legal-
mente vinculados à finalidade específica serão utilizados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, 
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o 
ingresso”.

Mesmo ensinamento pode ser extraído da Lei nº 4.320, de 
1964, cujo art. 71 estipula que “constitui fundo especial o 
produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à 
realização de determinados objetivos ou serviços, facultada 
a adoção de normas peculiares de aplicação”.

Não bastasse esses fundamentos para caracterizar os recur-
sos previdenciários como fundo especial de recursos vincu-
lados à finalidade especificada em lei, a Lei nº 9.717, de 1998, 
atualmente alçada à categoria de Lei Complementar pela EC 
nº 103, de 2019, que dispõe sobre as regras de organização e 
funcionamento dos RPPSs, pelo seu art. 1°, inciso III, estipu-
la que “as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo 
Previdenciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar, 
ativo, inativo, e dos pensionistas, somente poderão ser uti-
lizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos 
respectivos regimes, ressalvadas as despesas administrati-
vas estabelecidas no art. 6º, inciso VIII, desta Lei, observado 
os limites de gastos estabelecidos em parâmetros gerais”.

Segundo o glossário do Senado Federal, citado pelo Prof. 
Augustinho Plaudo, fundos são instrumentos orçamentários 
criados por lei para a vinculação de recursos ou conjunto de 
recursos destinados à implementação de programas, proje-
tos ou atividades com objetivos devidamente caracterizados. 
São constituídos por um grupo de receitas especificadas por 
lei, que se vinculam à realização de determinados objetivos 
ou serviços. Trata-se de uma forma de gerir separadamen-
te os recursos destinados a uma finalidade específica, em 
conformidade com os objetivos de política econômica, social 
ou administrativa do Governo, cujos recursos são aplicados 
(utilizados) mediante dotação consignada na lei orçamentá-
ria do ente que o tenha instituído.

Os fundos especiais podem ser de natureza meramente 
contábil, ou seja, evidenciados apenas contabilmente ou de 
natureza financeira, isto é, movimentados por saques dire-
tos nas contas do tesouro do ente. No caso dos RPPSs, pare-
cem estar mais próximos dos de natureza contábil, mesmo 
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O PASEP E OS RPPSS

que geridos por unidade gestora dotada de personalidade 
jurídica, pois os recursos do fundo não compõem o patri-
mônio da entidade autárquica ou não, esta é tão somente a 
gestora do fundo previdenciário dada a finalidade especifi-
cada de aplicação dos recursos definida na lei de instituição 
do RPPS (pagamento de benefícios previdenciários de res-
ponsabilidade do ente federativo, não da entidade gestora). 

Essa responsabilidade do ente se caracteriza ainda mais 
tendo em vista a previsão no art. 1º, § 2º da Lei nº 9.717, 
de 1998, na redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004 de 
que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências 
financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do 
pagamento de benefícios previdenciários”,  ou seja, o ente 
federativo é sempre responsável pelas obrigações previden-
ciárias, sendo a entidade gestora tão somente um instru-
mento de cumprimento dessas suas obrigações de forma 
descentralizada, exerce atribuições que decorrem do ente 
central (ente federativo), que empresta sua competência 
administrativa constitucional ou legal por entidade dotada 
de personalidade jurídica; ou de forma centralizada (quan-
do há apenas a distribuição de competências decisórias no 
interior de uma mesma pessoa jurídica, por seus diversos 
níveis hierárquicos).

Todavia, dadas a origem e destinação exclusiva dos recur-
sos previdenciários definidas em lei específica, caracteriza 
de forma inequívoca que estes recursos integram um fundo 
especial de previdência, nunca patrimônio da entidade que 
o administra, inclusive sob regras gerais legalmente defini-
das, conforme se depara do art. 69 da LRF, que textualmente 
expressa que “o ente da Federação que mantiver ou vier a 
instituir regime próprio de previdência social para seus ser-
vidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará 
com base em normas de contabilidade e atuária que pre-
servem seu equilíbrio financeiro e atuarial”. 

A unidade gestora do RPPS é obrigatoriamente criada por 
imposição do § 20, do art. 40 da Constituição Federal, sendo 
definida como “a entidade ou órgão integrante da estrutu-
ra da Administração Pública de cada ente federativo, que 
tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a 
operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e ges-
tão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o 
pagamento e a manutenção dos benefícios”. (Art. 10, § 1º da 
Portaria MPS nº 402, de 2008).

Frise-se que para a estruturação dos mecanismos de regis-
tro, demonstração e controle dos atos e fatos inerentes à 
gestão pública e dos recursos envolvidos, a própria Lei nº 
4.320, de 1964, buscou atribuir expressões ou nomencla-
turas que representem as diversas possibilidades de trata-
mento técnico desses movimentos que envolvam recursos 
nas suas unidades administrativas nas suas formas concebi-
das, como por exemplo, a definição de que os ingressos de 
recursos são definidos como “receita”, contudo, na essência, 
não representa receita na sua concepção doutrinária (in-
gressos de recursos provenientes da venda de mercadorias 
ou de prestação de serviços).

Os recursos que ingressam no fundo especial previdenciário 
representam na essência essa compreensão, ou seja, não 
decorrem de venda ou prestação de serviços pela entidade 
gestora, o que equivale a dizer que há aí a primazia da es-
sência sobre a forma, ou em outras palavras, há a prevalên-
cia da essência econômica sobre a forma jurídica.

Essa concepção foi traduzida pelo Conselho Federal de Con-

tabilidade pela NBCT nº 16.5, aprovada pela Resolução nº 
1.132, de 2008, cujo item 22 ensina que “os registros contá-
beis das transações das entidades do setor público devem 
ser efetuados considerando as relações jurídicas, econômi-
cas e patrimoniais, prevalecendo nos conflitos entre elas a 
essência sobre a forma”, concepção essa assumida pelo ór-
gão central de definição e estruturação da contabilidade pú-
blica, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, ao editar e pu-
blicar o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.

No contexto geral dos recursos ingressados no fundo espe-
cial de previdência, como dito, dadas as suas características 
também especiais, há que se buscar uma interpretação co-
erente com a essência dos recursos previdenciários de for-
ma que não sejam incluídos na base de cálculo da exigência 
tributária por se tratar tão somente de descentralização dos 
recursos do orçamento do ente federativo para o pagamen-
to dos benefícios de sua própria responsabilidade, mesmo 
que por uma unidade gestora dotada de personalidade ju-
rídica como entidade de direito público interno, mas como 
devidamente demonstrado, não proprietária de tais recur-
sos, dado que estes são destinados exclusivamente para 
a finalidade de pagamento das obrigações previdenciárias 
constantes no plano de benefícios definido em lei do ente 
instituidor do RPPS.

O que temos para o momento  são notícias de atuação sis-
temática do órgão fiscalizador  na exigência do tributo junto 
aos RPPSs instituídos como autarquia, ações que têm ge-
rado grande insegurança aos gestores, especialmente em 
razão da amplitude e  conflitos conceituais que aparenta 
trazer a interpretação da legislação diante das singularida-
des específicas dos RPPSs, entidades surgidas a partir da 
vigência da Lei nº 9.717, de 1998, contudo, até então não 
devidamente tratadas na legislação que rege o PASEP, além 
da ausência de jurisprudência de tribunais superiores que 
tenha efetivamente enfrentado a questão na sua essência.

Desta forma, para que se pacifique definitivamente a ques-
tão, é imprescindível que a legislação seja modernizada no 
sentido de que aos recursos previdenciários seja garantida 
a imunidade tributária, independentemente da forma de or-
ganização da Unidade Gestora Única. Em relação aos perío-
dos anteriores a uma sonhada lei, que os RPPSs diretamente 
ou por meio de suas entidades representativas, construam 
teses calcadas, especialmente, nos conceitos e fundamen-
tos norteadores dos RPPSs como entidades gestoras do 
Fundo Comum de Previdência, não como proprietários des-
tes recursos, cujas aplicações são definidas em leis, ou seja, 
são efetivamente gestores de recursos de terceiros.

Otoni Gonçalves Guimarães
Contador/Professor/Consultor Previdenciário



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

PÍLULA JURÍDICA

Fernando Calazans Advogado, consultor 
previdenciário e palestrante

ARTIGO

Você sabia da especifi cidade relativa a quem 
pode ser segurado de um Regime Próprio de 
Previdência Social?

Até a Emenda Constitucional nº 20 de 1998, qualquer espécie de agente público podia ser 
segurado de um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

A partir daí, ao dar nova redação ao caput do artigo 40 da Constituição Federal de 1988 
e incluir o § 13 ao mesmo dispositivo, a EC 20/98 passou a restringir a proteção do RPPS 
apenas aos servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo.

Todavia, diante da história da previdência no serviço público e como a própria União Fede-
ral, ao instituir o regime jurídico único, de natureza estatutária, transformou os empregos 
públicos federais em cargos efetivos, fez-se necessário analisar o contexto da realidade do 
país para fins de aplicação do disposto no caput do art. 40 da CF/88.

Até porque a CF/88, por meio do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias (ADCT), passou a garantir o direito à estabilidade aos que ingressaram no serviço 
público em até cinco anos antes da promulgação da CF/88. E essa definitividade passou a 
surtir efeitos no mundo jurídico-previdenciário.

Diante disso, a Consultoria Jurídica da União emitiu o Parecer/MPS/CJ/3333/2004, ratifica-
do adiante pela Orientação Normativa MPS nº 02 de 2009 (art. 12), por meio do qual “O 
servidor estável abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
e o admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela data, o tempo 
previsto para aquisição da estabilidade no serviço público, podem ser filiados ao regime 
próprio, desde que expressamente regidos pelo estatuto dos servidores do respectivo 
ente”.

Ocorre que, recentemente, em 27/10/2017, o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos 
do ARE 1.069.876 AgR, decidiu pela impossibilidade de servidores públicos detentores 
da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT serem incluídos no regime próprio de 
previdência social.

E assim decidiu o STF por compreender que “os servidores abrangidos pela estabilidade 
excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os 
quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de per-
manecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos 
benefícios privativos dos servidores efetivos”; tendo citado, ao final, o precedente relativo 
ao caso versado na ADI nº 5.111/RR-MC.

Diante do exposto, deparamo-nos com decisões do STF que vão na contramão do enten-
dimento do órgão regulador federal dos RPPSs, o que está a exigir dos gestores atenção 
e aprofundamento dos estudos sobre a questão local. 

Abraços e sucesso sempre!

Fernando Calazans
previdenciário e palestrante
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MATO GROSSO DO 
SUL TEM PRESIDENTE 
OTIMISTA, MAS 
REALISTA!

PALAVRA DE PRESIDENTE

A Associação de Mato Grosso do Sul – ADIMP conta com 34 RPPSs filiados, 
de um total de 52 Regimes Próprios instituídos. Deoclecio Paes da Silva, 
servidor de Costa Rica/MS desde 2001, pedagogo por formação, pós-gra-
duado em Contabilidade e Gestão de Finanças Públicas, bacharel em 
Administração Pública, está presidente da entidade desde maio de 2019 
e tem como propósito fortalecer o espírito cooperativo entre os RPPSs 
“Difundir a cultura previdenciária, promovendo o intercâmbio entre ges-
tores, realizando cursos, seminários e debates, visando a qualificação e 
o conhecimento que contemple todo o grupo para uma gestão solidária, 
eficiente e responsável”, salienta.

Dentre os eventos já realizados pela atual gestão, destacamos: Curso de 
Contabilidade Aplicada aos RPPS – IPC-14; Palestras abordando os temas: 
Normas Aplicáveis às Avaliações Atuariais – Portaria 464/2018, Mercado 
Financeiro x Déficit Atuarial, Diversificação em investimentos para RPPS; 
Foi realizado em fevereiro do corrente ano o Seminário sobre Aplicabi-
lidade no âmbito estadual e municipal da Emenda Constitucional nº 
103/2019; Novas exigências estabelecidas na Lei Federal nº 9.717/1998 e 
Discussão sobre futura lei de responsabilidade previdenciária, cuja coor-
denação deste seminário foi de Leonardo da Silva Motta, da SPREV.

Enumeramos ainda os projetos que estão na pauta de 2020:
Curso Certificação CPA10, CPA20; Curso benefícios previdenciários – Mo-
dalidades, cálculo dos proventos, reajuste dos proventos, formação do 
processo de aposentadoria/pensão; Curso gestão financeira dos RPPSs 
– Política de investimento de aplicação dos recursos; Curso/treinamento 
sobre COMPREV e DEMONSTRATIVOS CADPREV (DAIR, DPIN, DIPR); En-
contro com Instituições Financeiras para debate sobre Planos de Inves-
timentos e Curso/treinamento para a implantação do SIPREV/GESTÃO 
RPPS; Capacitação dos gestores dos RPPSs.
Para o presidente é motivo de orgulho estar à frente da entidade. “Des-
taco primeiramente que a forma de escolha para a composição da di-
retoria administrativa e conselhos da ADIMP/MS é absolutamente de-
mocrática, contemplando, praticamente, todos os RPPSs associados, o 
que nos torna unidos e participativos. No particular, a responsabilidade 
de conduzir a ADIMP/MS é desafiadora, principalmente pelas incertezas 
que se apresentaram quase que “de pronto” pelo aparecimento da pan-
demia “COVID-19”, desestabilizando a economia e trazendo incertezas 
no mercado financeiro. Diante desta adversidade, torna-se ainda mais 
instigante a condução da ADIMP/MS para os novos rumos que, acredito, 
com dedicação, perseverança e muito trabalho conseguiremos transpor 
as dificuldades que momentaneamente se apresentam. No mais, estou 
absolutamente honrado pela confiança e, com certeza, estaremos imbu-
ídos na busca de soluções concretas para fortalecimento dos RPPSs no 
MS, e junto às Associações Nacionais possamos buscar ainda mais credi-
bilidade e reconhecimento junto à sociedade”, ressalta.

Para Deoclecio, os desafios existem e exigem coragem e ação. “Acredito 
que a maior dificuldade para o cumprimento das metas estabelecidas é, 
de início, superarmos a estagnação causada pela pandemia, para, venci-
da esta, possamos retomar efetivamente as atividades, com a retoma-
da do crescimento econômico e a estabilização do mercado. A extensão 
territorial de Mato grosso do Sul e a distância entre cidades é também 

obstáculo, mas na medida do possível estamos utilizando meios tecno-
lógicos para romper barreiras e assim, estarmos mais próximo do nosso 
filiado. Já no curso da gestão, e olhando também para o passado recente 
dos RPPSs, verifico dificuldades diversas principalmente para os Regimes 
Próprios de pequenos e médios municípios, onde destaco:

1. Falta de comprometimento do Ente no repasse regular das contribui-
ções previdenciárias;

2. Descaso e até paralização no pagamento dos parcelamentos de contri-
buições previdenciárias pactuadas, não implicando em nenhuma penali-
dade ao ente, o que contribui diretamente para o desequilíbrio financeiro 
e atuarial do RPPS;

3. Contenção para evitar a realização indiscriminada de parcelamentos 
de contribuições previdenciárias, pois que, mesmo com a limitação do 
número de parcelas agora estabelecida na Constituição Federal, infeliz-
mente, não limitou o número de parcelamentos;

4. Judicialização do CRP, que contribui de forma concreta para o total des-
caso da administração central para com o seu RPPS;

5. Falta de apoio efetivo dos órgãos para a efetiva concretização da com-
pensação previdenciária – destacando a inércia do INSS na análise dos 
processos e consequente pagamento dos valores a serem repassados 
aos RPPSs;

6. Taxa de administração de 2% para o custeio das despesas administra-
tivas insuficiente para uma gestão eficiente;

7. Dificuldade na formação de patrimônio humano diante das novas 
exigências impostas através da Lei Federal nº 9.717/1998, em especial 
àquelas previstas no Art. 8º-B da referida lei, o que pode acarretar irregu-
laridades perante a Secretaria de Previdência e, até, eventualmente, levar 
à extinção de RPPS de menor potencial econômico.

Para 2020 o presidente espera que a sustentabilidade do Regime seja 
garantida. “Depois do impacto ocasionado pela COVID-19, espero, since-
ramente, a superação deste cenário e, nesta expectativa, por mudanças 
significativas no âmbito da administração pública, que, certamente, de 
ora em diante, lançará vertentes mais concretas e responsáveis para uma 
nova ordem, mais justa e humana para toda a sociedade. No contexto 
geral, espero por medidas mais eficientes das autoridades competentes 
(Governo Federal, Congresso Nacional, Executivo e Legislativo Estadual e 
Municipal), para que de fato possam garantir a segurança e a sustenta-
bilidade dos RPPSs em benefício não apenas dos seus segurados, mas, 
no contexto mais amplo, de toda a sociedade, considerando, no caso, 
que grande parcela da sociedade sobrevive sob o manto e a proteção do 
RPPS. Por fim, a estabilidade dos RPPSs para o exercício de 2020, certa-
mente, diante do cenário que se instalou, dependerá da absoluta cautela, 
da conduta equilibrada e responsável na administração e a boa gestão 
dos recursos e, sem sobressaltos do mercado financeiro, minimizando, 
desta forma, eventuais danos no corrente exercício. Juntos construire-
mos um futuro melhor para todos e para a geração vindoura”, pondera 
o gestor.

Deoclecio presidente da ADIMP



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

A REVISTA RPPS DO BRASIL 
MOSTRA COMO ESTÁ A GESTÃO 
ATUARIAL NO BRASIL
Nas próximas páginas você vai ver a importância do trabalho com foco na questão atuarial. 
Iremos mostrar como os RPPSs de Recife/PE, Maringá/PR, Belo Horizonte/MG e Itapemirim/ES 
estão construindo uma política eficaz de gestão na área. Você também vai conhecer  profissio-
nais que atuam no segmento ajudando a cultivar a responsabilidade atuarial. Ainda verão como 
a SPREV vê a Gestão Atuarial no RPPS. Então, simboraaaaa ler, aprender e compartilhar essa 
informação!?
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COMO A SPREV TRATA O TEMA 
GESTÃO ATUARIAL?

GESTÃO ATUARIAL

A revista RPPS do Brasil entrevistou José Wilson Silva 
Neto, coordenador-Geral de Atuária, Contabilidade e 
Investimentos da Secretaria de Previdência. Confira!

José Wilson, da SPREV, defende uma gestão eficaz e comprometida para equilíbrio atuarial
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GESTÃO ATUARIAL

RPPS do Brasil: Como o 
seu departamento trata 
a gestão atuarial?

Wilson: Conforme o Art. 40 da Cons-
tituição Federal o RPPS deve sempre 
observar os critérios que preservem 
o equilíbrio financeiro e atuarial, a 
partir daí podemos concluir que a 
gestão atuarial é o coração do RPPS, 
é a matéria de maior importância em 
um instituto de previdência, o cálculo 
atuarial é o que vai decidir o plano 
de custeio, a forma de acúmulo de 
reservas para pagamento de bene-

fícios, a projeção de pagamentos 
de benefícios. Tamanha importância 
que a Constituição nos trouxe, é o 
nosso dever trata-la como tal. Hoje 
a SPREV realiza o monitoramento da 
gestão atuarial através das revisões 
das projeções enviadas pelo RPPS 
anualmente, com a finalidade de 
garantir a solvência e a liquidez do 
plano, garantindo o pagamento da 
aposentadoria de todos os segura-
dos abrangidos pelo RPPS.

Quais são os quesitos 
necessários para um RPPS 
atingir o ideal dessa gestão?

Desde a Emenda n° 20/1998 o equilí-
brio financeiro e atuarial vem sendo 
exigido pela Constituição, ou seja, 
desde esta data os RPPSs já deve-
riam estar em busca de preservar 
o equilíbrio. O mínimo exigido para 
uma gestão atuarial é a realização 
das avaliações anuais, a avaliação 
é o instrumento que irá definir o 
comportamento do RPPS para com 
o recolhimento das contribuições 
e os pagamentos das obrigações. 
Lembrando que o Atuário é parte 
integrante da avaliação, ele é o pro-
fissional habilitado para a realização 
dos cálculos. A partir desta definição, 
o constante acompanhamento do 
acúmulo de reservas, a realização 
de censos cadastrais para recolher 
o máximo possível de informações, 
rentabilidade esperada dos investi-
mentos são partes cruciais da gestão 
atuarial.

O que a SPREV orienta como ideal 
do ponto de vista de fazer gestão 
para um equilíbrio atuarial?

O acompanhamento constante das 
reservas financeiras com uma equipe 
multidisciplinar (Atuário, Economis-
tas, Advogados, ou seja, especialistas 
no assunto), realização de censo ca-
dastral anualmente para constante 
atualização de informações, monito-
ramento da meta atuarial de juros, 
projeções de receitas e despesas 
previdenciárias de acordo com a si-
tuação do ente federativo. É impor-
tante a contratação de profissionais 
especialistas no assunto ou assesso-
rias para o acompanhamento e mo-
nitoramento do RPPS para realização 
destas medidas. 

Percebemos a dificuldade 
em atingir a meta atuarial. 
Existe alguma política 
para mudar o índice?

O cenário econômico atual do Bra-
sil nos traz a uma reflexão quanto a 
meta a ser utilizada, já havíamos mu-
dado a forma de teto da meta quan-
do foi publicada a Portaria 464/2018, 
que nos trouxe a Taxa de Juros Es-
truturada a Termo, que é definida 
conforme a média móvel dos últimos 
anos dos títulos públicos. Esta forma 
foi de assegurar que não tenhamos 
um parâmetro alto, como 6%, e que 
esteja fora de proporção com a situ-
ação da economia brasileira. Ressal-
to também que se faz necessário o 
acompanhamento dos investimentos 
realizados e o monitoramento das 
carteiras, lembrando que a avaliação 
atuarial só terá uma meta, quando 
for definida pela comissão de investi-
mentos qual a rentabilidade espera-
da dos ativos garantidores do plano.

Como a Subsecretaria vê o 
trabalho dos atuários no RPPS?

Atualmente mais de 30 atuários es-
tão trabalhando com RPPS no Brasil, 
ainda que seja necessário um profis-
sional habilitado para tal, os institu-
tos de previdência ainda não fazem 
o acompanhamento com o profissio-
nal responsável para efetivamente 
verificar seus cálculos. Hoje a res-
ponsabilidade do atuário é somente 
verificar notificações e respondê-las, 
na maioria dos casos, mas isso não é 
o suficiente para manter um sistema 
previdenciário sustentável a longo 
prazo, estamos falando aqui de pro-
jeções de gastos daqui a 10, 15, 20 
ou 30 anos, onde necessita haver o 
acompanhamento constante e mo-
nitoramento dos dados e premissas. 
Por fim ressalto que a parceria Atuá-
rio e RPPS deve ser o mais próxima 
possível.

José Wilson Silva Neto 

Graduado em Ciências Atuariais na 
Universidade Federal do Ceará, atual-
mente Coordenador-Geral de Atuária, 
Contabilidade e Investimentos, José 
Wilson é participante nas avaliações 
atuariais do RPPS da União.
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AD LUMENS
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AFINAL, O QUE 
VEM A SER GESTÃO 
ATUARIAL?

GESTÃO ATUARIAL

Como ressalva inicial, uma boa gestão atuarial 
não está necessariamente relacionada com a 
natureza do resultado técnico – se superávit 
ou déficit. É possível haver uma boa gestão 
num plano deficitário, assim como uma má 
gestão atuarial num plano superavitário.

Eu explico...

O termo Gestão Atuarial no mundo dos RPPSs 
é algo novo. Até então, salvo raras exceções, 
a palavra “atuarial” geralmente vinha acompa-
nhada de “cálculo” quando dita pelos gestores 
desses regimes.

A preocupação muitas vezes se limitava ao 
cumprimento das exigências que partiam da 
Secretaria de Previdência, e estas, por sua vez, 
também estavam limitadas à identificação do 
diagnóstico técnico-atuarial para encerramen-
to dos exercícios contábeis. 

Alguns ensaios atrelados às boas práticas 
atuariais já até estavam previstas na Portaria 
nº 403/2008, a exemplo da necessária ade-
quação e aderência das hipóteses atuariais, 
algo que passava despercebido pelos gesto-
res. Corrobora com esse olhar a ausência, na 
imensa maioria dos RPPSs, de estudos esta-
tísticos efetivos para verificar a aderência, por 
exemplo, das tábuas de mortalidade, tábua 
de entrada em invalidez, crescimento salarial, 
taxa de juros, entre outras hipóteses.  O mais 
comum, até então, era a adoção das premis-
sas estabelecidas como parâmetro (mínimo 
ou máximo) pela referida norma, mesmo que 
estivessem incompatíveis com a realidade dos 
segurados do regime.

E, por isso, aqui vem parte da explicação da 
afirmação feita como ressalva inicial: 

Se os modelos atuariais adotam hipóteses in-
compatíveis com a realidade dos segurados de 
um RPPS, é possível que o passivo atuarial es-
teja subdimensionado, levando a resultados, 
equivocadamente, superavitários. Por outro 
lado, se fundamentados em estudos técni-
cos são adotadas hipóteses aderentes à rea-
lidade, pode-se apurar resultados deficitários, 
mas fidedignos à realidade, o que direciona o 
gestor às medidas necessárias a serem ado-
tadas visando a sustentabilidade do plano de 

benefícios.

Dai se pode destacar que, antes a apuração 
de um resultado deficitário que seja fidedigno 
à realidade, que apurar falsos superávits que 
levarão o RPPS à insolvência futura. 

Afinal, quando procuramos um médico, não 
queremos dele o diagnóstico real para que 
possamos tomar a medicação correta? De que 
adiantaria a afirmação de uma virose, se com 
base em exames mais aprofundados se tenha 
a convicção de uma doença crônica?

Fato é que aos poucos temos enxergado 
avanços! Se inicialmente a certificação dos 
gestores dos RPPSs se limitava a verificar suas 
respectivas habilidades na gestão dos ativos 
(investimentos), o programa Pró-Gestão tem 
mostrado que bons gestores devem possuir 
conhecimentos mais amplos, que envolvem 
também o passivo de seus RPPSs.

Convenhamos: O objetivo principal de um 
RPPS não é alcançar as melhores rentabili-
dades, mas garantir, com segurança, o paga-
mento dos beneficiários previdenciários. Por 
isso a importância de se olhar com cuidado ao 
passivo atuarial.

Mas feito esse preâmbulo, o que vem a ser 
Gestão Atuarial? Inicialmente, podemos en-
xergar a gestão atuarial como a administra-
ção, cuidadosa, das variáveis que interferem 
na apuração do diagnóstico técnico do plano, 
como por exemplo, a realização de estudos 
para análise da adequação e aderência das 
hipóteses, o processo de seleção de regimes 
financeiros e métodos de financiamento ade-
quados às características dos benefícios e 
compatíveis com a sustentabilidade do plano 
de custeio, observada a capacidade orçamen-
tária (presente e futura) do Ente Federativo, o 
estabelecimento de uma meta atuarial com-
patível com a realidade econômica e com o 
perfil de risco dos investimentos, uma boa 
gestão cadastral, etc.

Porém, como já mencionado em outros arti-
gos, de maneira mais ampla, podemos enxer-
gar a gestão atuarial como algo que interpene-
tra todos os processos da gestão de um RPPS. 
Do cadastro de um novo segurado, à conces-

são e manutenção dos benefícios, passando 
pelo mapeamento de processos internos, pela 
busca da melhoria desses processos, pela 
institucionalização de um plano de gestão de 
riscos, até mesmo pela definição estratégica 
da gestão de investimentos, quando esta deve 
estar direcionada pelo fluxo estimado de re-
cebimento de contribuições e de pagamento 
de benefícios. 

Isso porque tudo está conectado, quando se 
trata de gestão previdenciária. 

a) Um erro cadastral, por exemplo, pode levar 
à apuração de um passivo atuarial subesti-
mado ou superestimado, incompatível com 
a real necessidade do RPPS; b) A ausência de 
um processo bem estruturado pode levar à 
concessão de um benefício em valores equi-
vocados; c) Por falta de uma perícia médica, é 
possível que haja concessão de uma aposen-
tadoria por invalidez não devida; d) Quanto à 
gestão dos investimentos, a compra de títulos 
mais longos que o passivo atuarial poderia, 
ainda, gerar um risco de liquidez, não haven-
do recursos disponíveis ao pagamento das 
rendas; e) Nesse mesmo cenário, a ausência 
de governança estruturada na gestão dos in-
vestimentos eleva os riscos de aplicações in-
devidas, podendo levar à apuração de déficits 
atuariais e a insolvência do regime.

Enfim... Fato é que a gestão atuarial tem pas-
sado a uma posição de destaque nos RPPSs. 
Sua correlação com os processos operacionais 
denota seu caráter estratégico e não apenas 
uma obrigação formal para cumprimento de 
exigências normativas.

A Portaria 464/2018 tem importante papel 
nessa transformação! A Secretaria de Previ-
dência, atenta à relevância desse tema, tratou 
de publicar uma abrangente norma, conver-
gente com as melhores práticas atuariais.

E não se trata de uma norma a ser lida apenas 
pelos atuários. Trata-se de um normativo de 
leitura obrigatória pelos gestores e conselhei-
ros, visto que aborda também a responsabili-
dade destes quando o tema é gestão atuarial. 

Afinal, como se pôde perceber, gestão atuarial 
é processo contínuo.

Rafael Almeida acredita que adotar gestão séria na área atuarial é prenúncio de bons resultados

AUTOR:  por Rafael Porto de Almeida
Atuário da Lumens, mestre em Administração, pós-
graduado em Gestão da Previdência Complementar 
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www.arimaconsultoria.com.br

RPPSRPPS
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ARMADILHAS ATUARIAIS DA COMPENSAÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA, PARTE 01

GESTÃO ATUARIAL

AUTOR:  Túlio Pinheiro e Thiago  Marques, atuários e sócios da Arima Consultoria Atuarial

Os sistemas públicos de previdência do funcionalismo, também conhecidos como Re-
gimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos - RPPSs, conforme esti-
pulado pelo artigo 40 da CF/88, definem-se como um seguro social de adesão compul-
sória e caráter contributivo, visando formar uma reserva financeira que seja suficiente 
para arcar, ao longo do tempo, com os benefícios previdenciários acordados.

O pressuposto constitucional, na sua interpretação majoritária, é que cada ente fede-
rativo, sem ferir o legítimo exercício da sua autonomia, deve regulamentar o acesso a 
tal direito para seus respectivos servidores. O curso normal dos acontecimentos pres-
supõe que até a instituição do RPPS, no âmbito municipal/estadual, a totalidade dos 
servidores públicos estatutários estavam vinculados ao RGPS, vertendo ordinariamen-
te, mês a mês, contribuições para este regime previdenciário, atualmente administrado 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A criação de cada RPPS, no âmbito do 
respectivo ente federado, faz cessar o vínculo dos servidores públicos estatutários com 
o RGPS, passando tais a contribuir ordinariamente para os cofres da entidade de pre-
vidência municipal/estadual criada especificamente com o propósito de administrar a 
concessão de benefícios previdenciários, a aplicação dos recursos acumulados com as 
contribuições supracitadas nos mercados financeiros etc.

Os direitos previdenciários de cada servidor estatutário, na forma das contribuições 
vertidas, passam a estar parte no RGPS, parte no RPPS e, consequentemente, caberá 
ao RGPS ressarcir ao RPPS tais contribuições em algum momento no futuro. Eis onde 
nasce o problema! O estudo atuarial inicial, quando da instituição de muitos RPPSs, 
supôs que as contribuições vertidas por cada servidor estatutário, acrescidas das res-
pectivas contribuições patronais, quando restituídas aos RPPSs seriam devidamente 
corrigidas pela inflação e capitalizadas pela taxa de juro, período a período. O Con-
gresso Nacional, todavia e infelizmente, ao legislar tardiamente sobre a matéria o fez 
em detrimento dos demais entes federados, beneficiando unilateralmente a União, ao 
definir uma regra de compensação financeira entre o RPGS e os demais RPPSs obser-
vando-se, tão somente, a proporcionalidade do tempo de contribuição em cada regime 
previdenciário. 

Distinção importante é que o valor do dinheiro no tempo é medido pela taxa de juros, 
porque as pessoas (e as instituições!) possuem preferencias temporais centradas no 
presente, quer dizer, ninguém em sã consciência abriria mão de R$ 100,00, na data 
presente, para receber igual quantia daqui a 10 anos, mesmo que reajustada pela infla-
ção do período. Suponha, apenas a título de ilustração, enfatizando o fim pedagógico 
desta exposição, que o servidor estatutário verteu contribuições para o RGPS durante 
a primeira metade da sua vida laboral, migrando em seguida para o RPPS, vertendo 
ao mesmo a segunda metade das suas contribuições, aquelas mais próximas de da 
sua aposentadoria e, justamente por isto, tendo menos exposição aos juros (rendi-
mentos!) de mercado.  Fica evidente, neste exemplo, vide Figura 01 abaixo, que a regra 
fundada tão somente sobre a “proporcionalidade ao tempo de contribuição” prejudica 
de forma significativa os cofres do RPPS, sobrecarregando indevidamente o Tesouro 
Estadual/Municipal pela inflação injusta dos respectivos déficits atuariais, posto que a 
compensação financeira deveria custear 61,69% dos benefícios e não apenas 50%, um 
verdadeiro disparate!

A compensação financeira entre os regimes previdenciários deve, antes de tudo, ser 
justa, porque tais recursos geralmente constituem uma parcela significativa da reserva 
técnica dos segurados de cada RPPS, que é o fundamento de longo prazo da garantia 
de pagamento dos benefícios. Entendemos que a legislação vigente, referente à com-
pensação previdenciária, prejudica seriamente a solvência dos planos de benefícios 
previdenciários, portanto a discussão sobre sua reestruturação é fundamental para 
viabilidade orçamentária e econômica, não somente dos respectivos planos, mas in-
clusive dos entes federativos!

Os anos dourados de capitalização pulsante estão chegando ao fim, principalmente 
devido ao crescimento exponencial dos benefícios concedidos e ao infeliz e sistemático 
atraso das contribuições previdenciárias, portanto urge a necessidade de discutir cada 
aspecto da gestão de risco destes sistemas de previdência. A reforma iniciada com a 
EC nº 103/19 não deve ser entendida como um porto de chegada, mas antes como um 
porto de partida!

Figura 01
Formação da reserva do servidor estatuário, na data de aposentadoria, em função da 
forma de ponderação das contribuições ao longo do tempo.

Os sócios trabalham para ajudar os RPPSs a serem
efi cazes na política atuarial



24 R E V I S T A R P P S D O B R A S I L . C O M . B R24 R E V I S T A R P P S D O B R A S I L . C O M . B R

Soluções para previdência 
com tecnologia inteligente.

S O L U Ç Õ E S  A T U A R I A I S

S O L U Ç Õ E S  E M  T E C N O L O G I A

Avaliação Atuarial
Simulação para alteração
de alíquotas ou de regras 
de aposentadorias.

Diagnóstico do RPPS
Aspectos legais, atuariais 
e contábeis

Softprevi Gestão de RPPS

Atualização da 
legislação municipal

Saiba mais!

C Cadastro integrado
C Simulação de 

aposentadoria
C Folha de pagamento
C Controle de arrecadação
C Controle de consignações
C GED – gerenciamento 

eletrônico de documentos

MÓDULOS ADICIONAIS

Portal do Servidor

Recadastramento 

Protocolo
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GESTÃO ATUARIAL

AUTOR:  Fernando Traleski, atuário, MIBA 1291, sócio da Actuary e
Vinícius Alexandre Bietkoski,  MIBA 1241, Diretor da Actuary

Quando se fala em Gestão Atuarial, a 
primeira ideia que vem em mente é 
o cálculo atuarial, o qual é um estu-

do técnico baseado em levantamentos de 
dados da população, onde o atuário busca 
mensurar os recursos necessários à garan-
tia dos benefícios oferecidos pelo plano 
previdenciário, avaliar o histórico e a evolu-
ção da entidade como um todo, de forma a 
apresentar estratégias que permitam a sua 
adaptação a novos cenários. 

Inicialmente, tem-se o levantamento de 
dados da população, podendo definir isso 
como o coração do cálculo atuarial, pois a 
base de dados é composta de dados pesso-
ais e/ou funcionais 
dos servidores ati-
vos, dependentes, 
aposentados, re-
tratando a situação 
atual do servidor, 
órgão ao qual en-
contra-se vinculado, 
data de ingresso 
no serviço público, 
tempos de contri-
buição, data de iní-
cio do exercício no 
último cargo, situ-
ação funcional (se 
é professor) entre 
outras; bem como, 
informações finan-
ceiras relacionadas 
a remuneração, 
contribuição ou va-
lor do benefício. 

Com estas infor-
mações em mãos, 
desde que devida-
mente atualizadas e 
confiáveis, o atuário 
consegue identificar 
a atual situação fi-
nanceira e atuarial 
do RPPS, e com isso apresentar o custeio 
necessário para garantia dos benefícios do 
plano previdenciário. 

Frise-se que é de suma importância uma 
constante atualização dessas informações 
com a realização de campanhas de reca-
dastramento para atualização da base de 
dados, sendo que para isso existem ferra-
mentas informatizadas – Software de Ges-
tão Previdenciária. Este software pode ser 
adquirido pelo RPPS, para auxiliá-lo nestes 
serviços com a criação de campanhas mais 
eficazes, e na manutenção desta base de 
dados através do armazenamento e da ges-

tão destas informações de forma correta e 
segura.

Após análise da base de dados e informa-
ções financeiras, o atuário realiza o cálculo 
atuarial, para mensurar quais serão os re-
cursos necessários para garantia dos bene-
fícios do plano previdenciário,  utilizando-se 
de hipóteses financeiras e demográficas, 
onde é apresentado o custo total do pla-
no, o qual é composto pela: compensação 
previdenciária, que seria o tempo de contri-
buição para outros regimes previdenciários 
(INSS e ou outro RPPS); a reserva matemá-
tica, que seria o montante de recurso fi-
nanceiro que o RPPS deveria possuir desde 

sua criação até a data do cálculo atuarial; e 
as contribuições futuras, que seriam as re-
servas oriundas das contribuições que irão 
ocorrer para o RPPS, conforme alíquotas 
de contribuição. Caso seja identificado uma 
insuficiência financeira o cálculo atuarial irá 
apresentar o déficit técnico atuarial.

Pois bem, agora que tem-se uma breve de-
finição do cálculo atuarial iremos pontuar a 
importância da Gestão Atuarial eficiente no 
Regime Próprio de Previdência Social. 

A Gestão Atuarial visa identificar e apresen-
tar as melhores estratégias que condizem 

com a atual situação do RPPS, permitindo a 
sua adaptação aos novos cenários, como a 
realização de estudos contínuos – não uma 
única vez ao ano -, para identificação do im-
pacto financeiro de uma proposta de altera-
ção nos planos de cargos e salários, conces-
são de reajustes aos servidores ativos, que 
impactam nos benefícios dos servidores 
inativos - que se aposentaram com inte-
gralidade e paridade -, testes de aderência 
das tábuas biométricas, simulações quanto 
a métodos de financiamento do déficit téc-
nico atuarial, e, por fim e mais atual, as si-
mulações para atendimento das alterações 
advindas da Reforma da Previdência pela 
Emenda Constitucional nº 103/2019, com 

a realização de es-
tudos e todo apoio 
para uma possível 
mudança nas regras 
de aposentadorias, 
ou nas alterações de 
alíquotas, visando o 
equilíbrio financeiro 
e atuarial. Todo tra-
balho e metodologia 
sempre devem-se 
observar todos os 
critérios e normas 
atuariais determina-
da pela Portaria nº 
464/2018/MF, a qual 
dispõe sobre as nor-
mas aplicáveis às 
avaliações atuariais 
dos RPPSs e esta-
belece parâmetros 
para a definição do 
plano de custeio e 
o equacionamento 
do déficit técnico 
atuarial. 

Com uma Gestão 
Atuarial eficien-
te possibilitará ao 

RPPS uma melhor tomada de decisões, bem 
como busca de alternativas viáveis, pois irá 
salientar que a alteração de qualquer parâ-
metro, seja na concessão de benefícios ou 
no reajuste dos mesmos, sempre requer 
um prévio estudo atuarial, como meio de 
averiguar o impacto de tal alteração. A 
inobservância deste princípio, além de in-
validar o plano de custeio atual, poderá vir 
afetar seriamente o equilíbrio financeiro e 
atuarial do RPPS, na medida em que o mes-
mo poderá assumir compromissos para os 
quais não existe fonte de custeio prevista e/
ou não haja recursos suficientes a médio e 
longo prazo.

Fernando e Vinícius acreditam no poder da gestão atuarial para garantir o futuro da previdência
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GESTÃO ATUARIAL

AUTOR:  Luiz Claudio Kogut
Sócio-Gerente da Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial de Curitiba, bacharel em Ci-
ências Atuariais com 34 anos de experiência na área de previdência, especialista em Tec-

nologia da Informação e atuário responsável técnico por 120 RPPS no Brasil

Vivemos uma época de incertezas em todos os aspectos da 
vida nacional e na área de gestão de regimes próprios não 
é diferente. Chegamos a um nível de exigências, desafios e 
dificuldades sem precedentes, onde só os mais preparados 
serão capazes de manter a regularidade, sem comprometer 
o equilíbrio futuro dos planos previdenciários. 

Atualmente na área atuarial, a simples realização da avalia-
ção anual é insuficiente para o Regime Próprio obter os me-
lhores resultados, pois precisamos compatibilizar as obriga-
ções com os servidores ativos e inativos com as dificuldades 
financeiras dos entes públicos e as crescentes exigências dos 
órgãos de fiscalização. 

Através das portarias Nº 185 de 14/05/2015 (que instituiu 
o programa de certificação Pró-Gestão para os RPPSs) e da 
Nº 464 de 19/11/2018 (que lançou novas normas aplicáveis 
às avaliações atuariais dos Regimes Próprios), se solidificou 
o conceito de Gestão Atuarial, com um capítulo específico 
sobre este tema, indicando a necessidade de intensificar as 
atividades, melhorar a transparência e promover um acom-
panhamento técnico e atuarial permanente.

Diante desta nova realidade recomendamos implementar 
uma metodologia completa de gestão atuarial, que deverá 
acompanhar a dinâmica dos resultados ao longo de todo o 
exercício, aperfeiçoando continuamente os cálculos e proje-
ções, prevendo riscos e possíveis impactos para a sustenta-
bilidade do plano. 

Esta nova visão do trabalho atuarial começa na qualificação 
das bases de dados cadastrais, pela realização de processos 
de recenseamento periódico e manutenção contínua destas 
informações, de forma a permitir a coleta de dados comple-
mentares e indicadores do plano, tais como: histórico de fale-
cimentos, concessão de benefícios voluntários, decorrentes 
de morte ou invalidez, admissões e desligamentos de servi-
dores ativos. 

Estas novas informações são indispensáveis para a obten-
ção de resultados de avaliações atuariais mais próximas da 
realidade com melhor mensuração dos riscos atuariais e fi-
nanceiros envolvidos nos planos e para a elaboração dos es-
tudos de aderência de hipóteses, que são testes periódicos e 
obrigatórios que deveremos realizar para aferir a adequação 

das hipóteses atuariais utilizadas nas avaliações em relação à 
efetiva ocorrência destes eventos no dia-a-dia do RPPS.

A partir do encerramento da avaliação atuarial oficial, com 
a elaboração da Nota Técnica Atuarial, do Relatório de Ava-
liação Atuarial, dos fluxos atuariais, estudo de viabilidade 
orçamentária, apresentação dos resultados aos conselhos e 
o preenchimento do DRAA – Demonstrativo de Resultados 
Atuariais, o atuário responsável deve acompanhar e moni-
torar as provisões matemáticas e a rentabilidade dos investi-
mentos mensalmente durante todo o exercício.

Também são indispensáveis a elaboração de cenários e alter-
nativas de financiamento dos déficits atuariais, consideran-
do as novas possibilidades de equacionamento previstas na 
Portaria 464/2018 e as alterações da Emenda Constitucional 
nº 103/2019.

A boa Gestão Atuarial também passa pela obrigatoriedade 
da legislação municipal de previdência estabelecer que qual-
quer reajuste, revisão de remunerações e proventos ou no 
plano de carreira dos segurados em atividade, bem como sua 
extensão aos segurados inativos e pensionistas, somente po-
derá ocorrer depois de realizada a necessária avaliação de 
impacto atuarial, que deverá indicar a necessidade ou não de 
revisão do plano de custeio.

Outro aspecto importantíssimo da nova forma de gestão 
atuarial é a disseminação do conhecimento atuarial para os 
gestores e conselheiros dos RPPS, pois a legislação deixa cla-
ra a responsabilidade de todos estes agentes em relação às 
projeções atuariais. 

Portanto, é indispensável que todos conheçam minimamen-
te os fundamentos básicos das avaliações atuariais de forma 
a permitir a tomada de decisão e a discussão dos métodos e 
hipóteses utilizados com o atuário responsável e com a admi-
nistração do ente público.

O princípio da transparência da administração pública tam-
bém deve ser aplicado em todos os trabalhos de natureza 
atuarial, permitindo que todos os segurados ativos, aposen-
tados e pensionistas e a sociedade em geral, sejam informa-
dos em relação à situação financeira e atuarial do Regime 
Próprio de Previdência do seu estado ou município.

Diante desta nova realidade, a relação entre o Instituto de Pre-
vidência e o atuário responsável deve ser contínua e perma-
nente, com interação durante todo o exercício e não somente 
num curto período no início de cada ano. Quanto mais tempo 
o atuário permanecer acompanhando os planos que compõe 
o RPPS, mais conhecimento ele vai adquirir sobre as particula-
ridades daquele cliente, facilitando o desenvolvimento de um 
trabalho mais perfeito e embasado tecnicamente.

Por fim, os atuários atuantes no segmento de RPPS devem 
buscar continuamente o aperfeiçoamento dos seus métodos 
e conhecimentos, melhorar sua estrutura organizacional, 
investir no treinamento de suas equipes e em soluções de 
tecnologia da informação que permitam cálculos com uma 
maior gama de alternativas e facilitem sua comunicação e 
interação com seus clientes.

Kogut se esforça para ajudar os RPPSs a encontrarem a melhor gestão atuarial
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MARINGÁ/PR CONTA COM UMA POLÍTICA 
FOCADA NO EQUILÍBRIO ATUARIAL

GESTÃO ATUARIAL

A MARINGÁ PREVIDÊNCIA é uma 
autarquia responsável pela ges-
tão do RPPS do município de 
Maringá, com aproximadamen-
te 15 mil segurados e tem como 
missão: “Garantir os benefícios 
previdenciários aos servidores 
públicos municipais e seus de-
pendentes com segurança e ex-
celência”.

O modelo de financiamento por 
segregação de massas foi insti-

tuído pela Lei Complementar nº 
749, de 17 de dezembro de 2008, com dois fundos distintos:

Fundo Previdenciário (capitalizado): formado pelos servidores ad-
mitidos a partir de 31 de dezembro de 2003. Este fundo é financia-
do pelas contribuições previdenciárias dos segurados e pelas con-
tribuições patronais do Poder Executivo e Legislativo e o balanço 
atuarial apresenta resultado superavitário. 

Fundo Financeiro (repartição simples): formado pelos servidores 
admitidos até 30 de dezembro de 2003. Este fundo ao contrário do 
previdenciário é deficitário, ocorrendo a necessidade de aportes 
mensais de recursos, pelo Ente, para complementar as despesas 
com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas.

A Diretora Superintendente, Cinthia Soares Amboni, destaca a im-
portância de uma assessoria e consultoria atuarial permanente, 

uma vez que os fundos previdenciários são geridos para garantir 
o sustento de seus segurados quando estes estiverem mais vulne-
ráveis e incapazes para o trabalho. “Visando isso, contamos com 
os serviços prestados pelo atuário Luiz Claudio Kogut, da empresa 
Actuarial, que atende o RPPS há 20 anos, com excelência, elabo-
rando as avaliações atuariais, realização de diversos estudos atua-
riais (alteração do modelo de financiamento, impacto da reforma 
e das alterações da Portaria 464/2018-ME, revisão de Plano de Car-
gos, Carreira e Salário), elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, 
bem como a participação em reuniões e audiências públicas. 

A avaliação atuarial é fundamentada em uma base de dados qua-
lificada, para tanto a Maringá Previdência realiza o censo previ-
denciário há cada 5 anos para os segurados vinculados ao RPPS 
e anualmente realiza recadastramento dos  aposentados e pen-
sionistas, visando manter atualizadas as informações cadastrais, 
funcionais e financeiras. 

Na busca constante de uma gestão eficiente a Maringá Previdência 
aderiu ao Programa de Certificação Institucional e Modernização 
da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão 
RPPS, sendo certificada em março deste ano no Nível II, no qual 
um dos itens a serem cumpridos é a elaboração do Relatório de 
Gestão Atuarial que constitui importante ferramenta de monito-
ramento dos resultados atuariais dos planos de custeio, de bene-
fícios e de gerenciamento do RPPS, contemplando a análise dos 
resultados das avaliações atuariais anuais relativas aos três últi-
mos exercícios, com comparativo entre a evolução das receitas e 
despesas estimadas e as efetivamente executadas.

Equipe comprometida com o equilíbrio do RPPS

Cinthia e a responsável por 
coordenar a gestão
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O EXEMPLO 
QUE VEM DO 
ESPÍRITO SANTO, 
ITAPEMIRIM!

GESTÃO ATUARIAL

Você vai ver como o RPPS 
conseguiu superar as metas 
atuariais. Confira a entrevista 
com o gestor Wilson 
Marques.

Revista RPPS do Brasil: Como está o seu 
Instituto do ponto de vista atuarial?

Wilson: Conforme o último estudo atuarial, de 31/12/2019, o RPPS 
de Itapemirim-ES apresentou saldo em ativos do Plano Previdenci-
ário em montante superior às Provisões Matemáticas Previdenciá-
rias, constantes no referido estudo, evidenciando que o Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de Itapemirim (IPREVITA) 
encontra-se equilibrado atuarialmente, observando o princípio fun-
damental dos RPPSs.

Desconsiderando-se os benefícios sob responsabilidade do Tesouro 
municipal, a proporção de ativos/inativos está em 12,59, significando 
um quadro confortável.

Quais são as ferramentas que o seu RPPS utiliza 
para conseguir manter esse resultado?

Banco de dados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas 
atualizado e completo, escolha criteriosa das hipóteses e premissas 
atuariais e excelente performance nos investimentos.

Quais são os maiores desafios para um 
RPPS manter o equilíbrio atuarial?

Comprometimento da Diretoria, Conselheiros e servidores na ges-
tão do IPREVITA e, principalmente, a qualidade administrativa de 
todos os serviços prestados.

Quais são os números atuariais do seu Instituto?

O estudo atuarial do RPPS de Itapemirim em 2020 (Mês Base: Dezem-
bro/2019), apresentou um superávit atuarial, em relação à geração 
atual, de R$ 1.806.383,93. Esse valor representa a diferença entre o 

Ativo Real Ajustado: R$ 205.396.978,75, mais os Outros Créditos: R$ 
111.642.732,95, menos a Provisão Matemática: R$ 315.233.327,78.

O resultado satisfatório se deu por três razões:

• A repercussão positiva do novo Plano de Amortização do Déficit 
Técnico Atuarial estabelecido pela Lei Municipal nº 3.160/2019;

• Crescimento acima de 36% em seu saldo financeiro em relação ao 
ano anterior, impactando positivamente o saldo das contas do IPRE-
VITA em R$ 40.574.037,65.

• Rentabilidade de 25,98% da carteira de investimentos, que superou 
a meta atuarial em mais de 145%, uma vez que, no ano de 2019, a 
meta atuarial foi de 10,59% (IPCA + 6%).

Wilson Marques preocupa-se com o futuro da previdência
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GESTÃO ATUARIAL

A Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos 
Servidores (AMPASS), mais conhecida por RECIPREV, efetua a 
gestão de 2 fundos: FUNDO FINANCEIRO RECIFIN e o FUNDO 
PREVIDENCIÁRIO RECIPREV. O FUNDO FINANCEIRO RECIFIN é 
destinado ao pagamento das aposentadorias dos servidores 
que ingressaram na Prefeitura do Recife até 16/12/1998. Pos-
suindo atualmente um total de vidas de 10.780, sendo 3.861 
servidores ativos, 4.862 aposentados e 2.057 pensionistas. 
O custo mensal é por volta de R$ 31.500.000,00 (Trinta e um 
milhões e quinhentos mil reais), aportados pelo ente. O FUN-
DO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV é destinado ao pagamento das 
aposentadorias dos servidores que ingressaram na Prefeitura 
do Recife após 16/12/1998. Possuindo atualmente um total 
de vidas de 17.895, sendo 15.263 servidores ativos, 2.361 apo-
sentados e 271 pensionistas. O custo mensal é por volta de R$ 
11.900.000,00 (Onze milhões e novecentos mil reais). O FUNDO 
PREVIDENCIÁRIO RECIPREV fechou 31/12/2019, com um total de 
ativos financeiros à mercado na ordem de R$ 2.442.162.349,29.

A AMPASS possui certificação do Pró-Gestão Nível III, estando 
estruturado conforme previsto no referido programa, com as 
seguintes áreas: Jurídica, Previdência, Investimentos, Adminis-
trativo e Financeiro, Controles Internos. Também as subáreas: 
Folha de Pagamento, Compensação Previdenciária; Aposen-
tadorias; Pagamentos; Recebimentos; Contratos; Licitações; 
Treinamentos e Cursos etc.

A Autarquia efetua planejamento estratégico que envolve to-
dos os servidores da RECIPREV com a democratização e dis-
cussão de todos os temas, priorizando aqueles de maior im-
portância definidos por todos os servidores. Buscamos atuar 
em conformidade com o nosso planejamento estratégico.

A RECIPREV utiliza diversas ferramentas de gestão, com acom-
panhamento diários, mensais, trimestrais que permitem agir 
de forma proativa com relação ao planejamento estratégico 
da Autarquia. “Possuímos elevado grau de transparência com 
a divulgação de todos os nossos dados no site: http://reciprev.
recife.pe.gov.br/. Temos conselhos bastante ativos: Conselho 
Municipal de Previdência e Conselho Fiscal. Além de ativos, 
são bastantes dinâmicos e com bom conhecimento e gestão 
previdenciária, contribuindo, assim, com a gestão de excelen-
te qualidade, conforme verificado quando do Pró-Gestão, no 
qual obtivemos nível III.

O trabalho é intenso e com grande cooperação e ação das áre-
as envolvidas, visto que para a obtenção de bons resultados 
atuariais, faz-se necessário que todas as áreas estejam inter-
-relacionadas e voltadas para os objetivos do planejamento 
estratégico. A área de investimentos adota diversas metodo-
logias avançadas de gestão dos recursos e riscos. A área de 
Controles Internos com servidores qualificados para o tema, 
busca o acompanhamento diário das atividades, em especial 
que envolvam riscos para a AMPASS. As áreas de previdên-
cia, jurídica, administrativo e financeiro possuem funcionários 
qualificados e buscam constantemente trazer novidades de 
gestão visando superar as nossas metas”, salienta o diretor 
presidente Manoel Cardoso.

Segundo o gerente de investimentos, José Marcos, são diver-
sos os desafios para manter o equilíbrio atuarial. Envolvendo 
desde gestão profissional, proativa, boa. Equipes especializa-
das com conhecimentos específicos de cada área. Contribui-
ções e aposentadorias adequadas matematicamente aos pla-
nos. Compensações previdenciárias, em especial entre RPPS 
e RGPS. Maior risco dos investimentos em decorrência dos 
fechamentos das taxas de juros e dos Títulos Públicos Fede-
rais. Manutenção mensal, em dia, dos aportes dos entes. Base 
de dados bastante atualizada com provas de vidas e censos 
previdenciários.

O RECIFIN é deficitário, e temos reduzido com anos o valor do 
déficit, inclusive já foi realizada a migração de mais 2.000 vidas 
do RECIFIN para o FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV.

A redução do SUPERAVIT no ano de 2020, 
é decorrente dos seguintes fatores:
a) Taxa de Juros – Meta Atuarial 5,87% ao ano + IPCA
b) Estimativa Tempo Anterior – Início atividade aos 25 anos
c) Tábuas Biométricas Básicas: IBGE2017 – Mortalidade 
de Válidos e Inválidos (Separada por Sexo)

Diretor presidente Manoel Cardoso José Marcos é o gerente de investimentos
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GESTÃO ATUARIAL

O Município de Belo Horizonte instituiu por 
meio da Lei Municipal n° 10.362, de 29/12/2011, 
a segregação da massa no RPPS-BH, imple-
mentando os planos de benefícios denomina-
dos Plano Previdenciário e Plano Financeiro. O 
Plano Financeiro foi destinado aos servidores 
que ingressaram no Município, na condição de 
efetivo, até o dia 29/12/2011, enquanto o Plano 
Previdenciário integrará aqueles que ingressa-
rem a partir da referida data. Atualmente, este 
plano já acumula mais de um bilhão de reais 
como patrimônio garantidor, visando à sus-
tentabilidade das aposentadorias e pensões 
futuras. 

Do ponto de vista atuarial o RPPS-BH tem ado-
tado todas as boas práticas previstas pela Por-
taria n° 464, de 19 de novembro de 2018. Desde 
2018 têm sido realizado estudos estatísticos de 
aderência e de adequação das hipóteses atu-
ariais, com o objetivo de fornecer maior segu-
rança e fundamentação para a eleição conjunta 
dessas premissas entre atuário e gestores do 
RPPS-BH. Tais estudos colaboram ainda para 
um correto dimensionamento do passivo atu-
arial e consequentemente do resultado técnico 
dos planos. “Em 2019 realizamos a capacitação 
dos conselheiros para melhor entendimento 
da matéria atuarial e estamos, neste momen-
to, em fase de conclusão de implementação 
de uma nova solução de gestão previdenciá-
ria, que nos fornecerá melhor administração e 
controle dos dados cadastrais”, destaca Gleison 
Pereira de Souza, subsecretário de Gestão Pre-
videnciária.

Adicionalmente, anualmente são realizados 
estudos de ALM (Asset Liability Management), 
onde são direcionados os investimentos ao 
atendimento do passivo atuarial. Além dos es-
tudos de ALM mencionados, o RPPS-BH atua 
em linha com as boas práticas atuariais e conta 
com a consultoria da empresa Lumens Atuarial 
para as avaliações e estudos técnicos e atua-
riais. 

Nos últimos 2 anos, além das avaliações atu-
árias de encerramento de exercício, foi imple-
mentado o Relatório de Análise das Hipóteses 
Atuariais, que comtempla a aderência estatísti-
ca das principais hipóteses utilizadas no cálcu-
lo atuarial, como taxa de mortalidade, entrada 
em invalidez, taxa de juros (estudos retrospec-
tivos e prospectivos), crescimento salarial e de 
benefícios e tempo médio em abono de perma-
nência. 

Além disso, em 2019 foi elaborado, junto com 
a Lumens, o Plano Institucionalizado de Gestão 
dos Riscos Atuariais, em atendimento às dispo-
sições do art. 74 da Portaria n. 464, de 19 de no-
vembro de 2018, para a identificação, controle 
e tratamento dos riscos atuariais.

São realizados ainda estudos e simulações adi-
cionais para verificar eventuais impactos sobre 
o passivo atuarial com eventual alteração nor-
mativa, além de Balanço de Ganhos e Perdas 
Atuariais anuais, que  ajuda a identificar quais 
os fatores que têm gerado maior impacto atu-
arial sobre o RPPS. “Pela experiência recente 
em nosso município, o maior desafio tem sido 
a redução da taxa básica de juros no Brasil, 
chegando aos menores patamares da história, 
o que tem forçado a redução da meta de renta-
bilidade dos investimentos e por consequência 
a meta atuarial, elevando o passivo e gerando 
piora nos resultados. A não redução poderia 
levar, em contrapartida, a perdas atuariais con-
sistentes ao longo dos anos. Temos ainda a difi-
culdade de manter atualizadas as informações 
da base de dados que dependam dos segura-
dos, haja vista o desafio de recenseamento pe-
riódico em um município de grande porte. Por 
fim, um dos desafios que temos observado, pe-
los estudos de aderência realizados é o aumen-
to constante da expectativa de vida dos segu-
rados, que aponta para tábuas de mortalidade 
mais longevas e consequentemente um maior 
passivo atuarial”, ressalta o subsecretário.  

O RPPS-BH, conforme Avaliação Atuarial posi-
cionada em 31/12/2019, possuía um contingen-
te de 51.143 segurados. O Plano Previdenciário 
com 12.026 ativos e 67 beneficiários e o Plano 
Financeiro com 19.976 ativos e 19.074 benefi-
ciários. 

Quanto aos resultados, identificou-se no Plano 
Previdenciário um déficit de R$ 69.149.660,13, 
o qual deverá ser revertido com a elevação do 
custeio dos segurados de 11% para 14%, ob-
servadas as determinações da Emenda Cons-
titucional 103/2019, conforme estudos já rea-
lizados.

Quanto ao Plano Financeiro, apurou-se um 
passivo de aproximadamente R$ 20 bilhões, 
que será suportado, em regime de repartição 
simples, por aportes do Ente Federativo, cujo 
pico esperado encontra-se, aproximadamente, 
no ano de 2032, caso as hipóteses venham a 
ser observadas. Rodrigo Andre é Assessor de Investimentos e 

Estudos Atuariais

Olavo Morais é Agente Executivo Governamental

Gleison é o subsecretário de Gestão Previdenciária
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Atuação irregular na cadeia de distribuição de valores mobiliários
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Firmino tem ministrado palestras em eventos de RPPS orientando os gestores

Resumo

Este artigo tem o objetivo de apresentar situações concretas 
onde entendemos que ocorre o exercício irregular da profissão 
de agente autônomo de investimentos. Essa informação é útil 
para investigadores, formadores de políticas públicas e mem-
bros do Ministério Público que atuem na área de crimes finan-
ceiros, notadamente naqueles relacionados a investimentos 
de Regimes Próprios de servidores públicos. Concluímos que, 
além do crime supramencionado, os envolvidos podem incor-
rer em outros crimes ainda mais gravosos como organização 
criminosa e lavagem de dinheiro.

 Introdução

O exercício irregular da atividade de agente autônomo de in-
vestimentos é tipificado como crime na lei n 6.385/1976 em 
seu artigo 27-E que foi incluído pela lei 10.303/2001 e alterado 
pela lei 13.506/2017.

Em sua redação de 2001:

“Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de 
valores mobiliários, como instituição integrante do sistema de 
distribuição, administrador de carteira coletiva ou individual, 
agente autônomo de investimento, auditor independente, 
analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou exercer 
qualquer cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para 
esse fim, autorizado ou registrado junto à autoridade adminis-
trativa competente, quando exigido por lei ou regulamento:”

Em sua redação de 2017:

“Art. 27-E.  Exercer, ainda que a título gratuito, no mercado de 
valores mobiliários, a atividade de administrador de carteira, 
agente autônomo de investimento, auditor independente, 
analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou qualquer 
outro cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para 
esse fim, autorizado ou registrado na autoridade administrati-
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te. Esse é um conflito natural que é mitigado quando o cliente 
tem conhecimento suficiente para compreender todas as in-
formações passadas pelo aai. 

No entanto, ao aai é vedado exercer algumas outras funções 
no mercado financeiro cujas naturezas seriam conflitantes. Es-
sas funções estão previstas no Art. 13 da ICMV 497:

“Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à 
pessoa jurídica constituída na forma do art. 2º: 

I - manter contrato para a prestação dos serviços relacionados 
no art. 1º com mais de uma instituição integrante do sistema 
de distribuição de valores mobiliários; 

II - receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles en-
tregar, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração 
pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos ou va-
lores mobiliários ou outros ativos; (grifo nosso)

III - ser procurador ou representante de clientes perante insti-
tuições integrantes do sistema de distribuição de valores mo-
biliários, para quaisquer fins; 

IV - contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gra-
tuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliá-
rios, consultoria ou análise de valores mobiliários; (grifo nosso)

V - atuar como preposto de instituição integrante do sistema 
de distribuição de valores mobiliários com a qual não tenha 
contrato para a prestação dos serviços relacionados no art. 1º; 

VI - delegar a terceiros, total ou parcialmente, a execução dos 
serviços que constituam objeto do contrato celebrado com a 
instituição integrante do sistema de distribuição de valores 
mobiliários pela qual tenha sido contratado; 

VII - usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo 
do cliente para transmissão de ordens por meio de sistema 
eletrônico; e 

VIII - confeccionar e enviar para os clientes extratos contendo 
informações sobre as operações realizadas ou posições em 
aberto.”

“§ 1º Para exercer as atividades de administração de carteira, 
de consultoria ou de análise de valores mobiliários, o agente 
autônomo de investimento que seja registrado pela CVM para 
o exercício daquelas atividades na forma da regulamentação 
em vigor deve requerer à entidade credenciadora a suspensão 
de seu credenciamento como agente autônomo de investi-
mento.”(texto vigente de 2011 a 2017)

“§ 1º Para exercer as atividades de administração de carteira, 
de consultoria ou de análise de valores mobiliários, o agente 
autônomo de investimento que seja registrado pela CVM para 
o exercício daquelas atividades na forma da regulamentação 
em vigor deve requerer o cancelamento de seu credenciamen-
to como agente autônomo de investimento junto à entidade 
credenciadora.”(texto vigente a partir de 2017)

“§ 2º O disposto no inciso I não se aplica à atividade de distri-
buição de cotas de fundos de investimento por agentes autô-
nomos. 

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, cada uma das institui-
ções integrantes do sistema de distribuição que tenha contra-
tado o agente autônomo deve adotar as providências neces-
sárias para assegurar o cumprimento do disposto nos incisos 
I e II do art. 17. 

§ 4º O agente autônomo de investimento que mantiver contra-
to com um intermediário por meio de pessoa jurídica na for-
ma do art. 2º não pode ser contratado diretamente por outro 
intermediário.”

va competente, quando exigido por lei ou regulamento:”

Em ambos os casos a pena prevista é a mesma.

“Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”

Mas o que significa atuar como agente autônomo de inves-
timentos? Encontramos essa resposta no artigo primeiro da 
instrução 497 da Comissão de Valores Mobiliários: 

“Art. 1º Agente autônomo de investimento é a pessoa natural, 
registrada na forma desta Instrução, para realizar, sob a res-
ponsabilidade e como preposto de instituição integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, as atividades de: 

I - prospecção e captação de clientes;(grifo nosso) 

II - recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens 
para os sistemas de negociação ou de registro cabíveis, na for-
ma da regulamentação em vigor; e 

III - prestação de informações sobre os produtos oferecidos e 
sobre os serviços prestados pela instituição integrante do siste-
ma de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido 
contratado. 

Essa relação do Agente Autônomo com o cliente precisa estar 
sempre muito clara, dado que o Agente Autônomo receberá 
sua remuneração pelo produto que cliente comprar. Em que 
pese a presunção de boa-fé objetiva do aai , a maximização 
de seus próprios resultados financeiros pode estar em conflito 
com a opção que maximize os resultados financeiros do clien-
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Assim, ao analisarmos essas normas de maneira sistemática, 
vemos que o legislador ordinário objetivou limitar o exercício 
de atividades ligadas ao mercado de valores mobiliários a pes-
soas e empresas qualificadas e registradas de forma a resguar-
dar a saúde e confiabilidade desse mercado. O legislador ad-
ministrativo materializou esse objetivo através da mitigação de 
diversos conflitos de interesse que poderiam existir na cadeia 
de distribuição de valores mobiliários. Uma fonte de conflitos é 
relação do aai com as DTVM’s e a outra é a relação do aai com 
seus clientes. 

Nosso foco de estudo incidirá sobre esse último, ou seja, as li-
mitações da relação do aai com seus clientes. Isso porque algu-
mas empresas que têm capacidade material de captar clientes 
para fundos de investimentos acabam exercendo essa ativida-
de de maneira irregular. Ou seja, pessoas e empresas que, ao 
burlarem os mecanismos de proteção ao investidor, provocam 
graves prejuízos aos seus clientes e colocam em cheque a con-
fiabilidade do mercado de valores mobiliários.

Interpretando sistematicamente a literatura supramenciona-
da, podemos reescrevê-la da seguinte forma:

O aai é parte integrante do sistema de distribuição de valores 
mobiliários . Como tal, deve receber sua remuneração a partir 
da distribuidora a que estiver vinculado, nunca do cliente . Sua 
principal função perante a distribuidora é captar investidores 
e manter o relacionamento . Somente no caso da distribuição 
de cotas de fundos de investimentos  é autorizado que o aai 
esteja vinculado a mais de uma distribuidora. Apesar de redun-
dante com a vedação de receber qualquer tipo de valor de seus 
clientes, é vedado que o aai exerça a função de consultor de 
investimentos concomitantemente. 

Dito isso, passemos a estudar o consultor de investimentos 
para entender o motivo dessa vedação tão contundente e re-
dundante promovida pelo legislador. 

Consultoria de valores mobiliários é uma atividade que só 
em 2017 foi detalhadamente regulamentada pela CVM. Em 
essência, seria um profissional ou empresa contratada pelo 
investidor para orientá-lo nos melhores produtos que maximi-
zariam seus resultados financeiros, independentemente das 
distribuidoras desses produtos. Esses profissionais deveriam 
ser isentos de qualquer interesse que não fosse o do investi-
dor e serem remunerados exclusivamente por ele. Segundo a 
ICVM 592:

“Art. 1º Para os efeitos desta Instrução, considera-se consulto-
ria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orienta-
ção, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, 
independente e individualizada, sobre investimentos no mer-
cado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação se-
jam exclusivas do cliente. 

§ 1º A prestação de serviço de que trata o caput pode se dar 
por meio de uma ou mais das seguintes formas de orientação, 
recomendação e aconselhamento: 

I – sobre classes de ativos e valores mobiliários; 

II – sobre títulos e valores mobiliários específicos; 

III – sobre prestadores de serviços no âmbito do mercado de 
valores mobiliários; e 

IV – sobre outros aspectos relacionados às atividades abarca-
das pelo caput.”

Assim, fica muito claro que tanto o aai, quanto o consultor são 
profissionais que atuam em contato direto com o investidor 
tratando de orientação e possibilidades de investimentos. En-
tretanto, enquanto o primeiro faz parte da cadeia de distribui-
ção e trabalha no melhor interesse da distribuidora, o segundo 
faz parte do grupo de profissionais contratados pelo próprio 
investidor de maneira independente para agirem no melhor 
interesse do investidor. De maneira geral esses dois interesses 
tendem a ser diametralmente opostos. 

Ver o mercado moralizado 
faz parte dos esforços do 
IPLD, do qual faz parte 
Firmino
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Modelo

Modelo teórico e prático do conflito de agência onde demons-
tramos que o modelo de negócios de consultoria de investi-
mentos pode ser apenas uma fachada para a distribuição irre-
gular de cotas de fundos de investimentos. 

Em resumo, o consultor de investimentos recebe um valor 
fixo do cliente para assessorá-lo em suas decisões. No caso 
de RPPS, que precisa fazer licitação, muitas vezes o valor fica 
abaixo do limite da dispensa de licitação. Uma vez contratado, 
o consultor passa a influenciar, ou até mesmo direcionar as 
novas aplicações e os rebalanceamentos de portfólio de seus 
clientes. 

Por outro lado, a remuneração da cadeia de distribuição de 
valores mobiliários é tradicionalmente calculada como um 
percentual do valor captado. Assim, o distribuidor tem um ga-
nho proporcional ao volume de recursos investidos por seus 
clientes. 

Vejamos o caso de um RPPS que tenha uma liquidez anual de 
R$100MM. O consultor que queira trabalhar com esse instituto 
vai participar de uma licitação e vai cobrar do cliente algo em 
torno de R$80Mil por ano para exercer essa função. 

Já o AAI que capte um cliente capaz de realizar investimentos 
dessa mesma magnitude será remunerado em um percentual 
das aplicações do cliente. Supondo uma taxa de remuneração 
de apenas 1% sobre o valor aplicado, já estaríamos falando de 
R$1MM em comissão. No entanto, fundos estruturados têm 
uma margem maior para pagar comissões que podem chegar 
a até 6% do valor da aplicação. Logo, o potencial de ganhos do 
aai que indique esse mesmo cliente é de R$6MM. 

Agora compare, quando o consultor se comporta como con-
sultor, seu limite de ganhos é R$80mil. Já quando o consultor 
se comporta como distribuidor aai, seu limite de ganhos se 
amplia para R$6,08Milhões. 

Essa discrepância fica ainda maior quando, por hipótese, ob-
servarmos fundos que sejam estruturados para drenar recur-
sos de RPPS sem que haja o legítimo interesse de fazer o fundo 
rentabilizar e devolver retorno no longo prazo. Nessa hipótese, 
todo o dinheiro captado pelo aai pode ser distribuído em co-
missões aos estruturadores dos fundos, captadores, lavadores 
de dinheiro etc. Nesse caso, uma comissão de 20% ao captador 
seria viável. Logo, para o mesmo cliente que aplica R$100MM, 
o rendimento do captador seria de R$20MM. 

Compare novamente, o mesmo empresário tem a opção “A” de 
agir como consultor e indicar ao seu cliente um fundo sólido e 
ser remunerado em R$80Mil ao ano que foi acordado na licita-
ção. A opção “B” é agir preponderantemente como AAI  ilegal 
e faturar os mesmos R$80Mil do contrato de consultoria mais 
R$6MM de comissão do fundo indicado, ainda que não seja 
o fundo mais adequado ao seu cliente. A opção “C” é indicar 
um fundo que não tem a menor possibilidade de dar certo ao 
seu cliente, faturar os R$80Mil do contrato de consultoria, mais 
R$20MM por sua participação na organização criminosa espe-
cializada em drenar recursos de RPPS.

Conclusão

Por princípio e pela norma, essas duas atividades de agente 
autônomo de investimentos e de consultor de investimentos 
são incompatíveis de serem exercidas pela mesma pessoa 
para um mesmo investidor. Pela norma, essas duas atividades 
são incompatíveis de serem exercidas pela mesma pessoa, em 
qualquer hipótese.

Logo, entendemos que quando o consultor de investimentos 
é remunerado pelo fundo investido em contrapartida aos in-
vestimentos de seu cliente, restaria configurado o crime de 
tipificado no Art. 27-E da lei 6.385/76. Por conseguinte, essa 
mesma remuneração deveria ser considerada como o proveito 
do crime praticado.

Assim, desde a entrada em vigor da lei 12.685/2012 que extin-
guiu o rol taxativo de crimes antecedentes para a de lavagem 
de dinheiro, essa conduta passou a ser também antecedente 
para o crime de lavagem de dinheiro. Logo, caso esse paga-
mento seja feito de maneira dissimulada, entendemos que 
se trataria da prática do crime de lavagem de dinheiro. Mais 
ainda, se essa prática ocorrer de maneira sistemática abran-
gendo parte da carteira de clientes da consultoria, incidiria o 
agravante previsto no parágrafo quarto do artigo primeiro des-
sa mesma lei.

Além disso, o aplicador da lei deve estar atento à ocorrência 
do crime de organização criminosa quando houver a gestão 
fraudulenta de RPPS e de fundos de investimentos. Entende-
mos que essa hipótese poderia ocorrer quando houvesse o 
alinhamento de propósitos entre os seguintes membros:

1- Gestor de fundo de investimento: responsável por gerar di-
visas para pagamento aos membros da orcrim;

2- Consultor de investimentos: responsável por captar investi-
dores institucionais para investir nos fundos de investimentos 
fraudulentos. Responsável por dar respaldo técnico aos inves-
timentos fraudulentos;

3- Tomadores de decisão no RPPS: responsáveis por formalizar 
e materializar as aplicações do RPPS nos fundos fraudulentos. 

Essa é a estrutura mínima, porém pode haver a participação 
de outros membros. 

4- Administrador de fundo de investimentos: participação 
omissiva ao permitir que investimentos sejam feitos em des-
conformidade com a legislação; 

5- Originadores de crédito privado: empresas emitem dívida 
que serão compradas pelos fundos de investimentos fraudu-
lentos; 

6- Estruturadores de crédito privado: empresas que cedem sua 
estrutura para permitir que o recurso flua do fundo de investi-
mento fraudulento à empresa originadora de crédito privado. 
Por exemplo, banco escriturador de CCB e CCI, factorings es-
truturadoras de CRI, instituições financeiras estruturadoras de 
debêntures;

7- Doleiros: responsáveis por fazerem os pagamentos de van-
tagens indevidas sem rastros no sistema financeiro.

8- Partido político: Influencia a decisão do dirigente do RPPS 
a fim de ser usuário final dos recursos desviados para suas 
campanhas.

Carlos Firmino, um defensor da legalidade



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

COLOMBO PREVIDÊNCIA/PR
PRIMA POR GESTÃO EFICAZ

MINHA GESTÃO

A Colombo Previdência instituiu no ano de 2006 o modelo de segregação 
de massas para equacionamento do déficit. O Plano Financeiro compor-
ta os servidores admitidos até 16 dezembro de 1998 e os aposentados 
e pensionistas até o advento da Lei 960/2006. Atualmente possui 1135 
aposentados e 166 pensionistas, possui também um Patrimônio Líquido 
de R$ 150.295.975,98 milhões de reais.

O Plano Previdenciários composto pelos servidores admitidos após 16 de 
dezembro de 1998, hoje comporta 160 aposentados e 54 pensionistas 
possuindo um Patrimônio acumulado de R$ 281.859.067,44 milhões de 
reais.

Sendo ainda que a Autarquia faz a gestão do patrimônio previdenciário 
de 4225 servidores ativos detentores de cargo públicos efetivos  dos po-
deres executivos, legislativos e desta própria Autarquia.

O RPPS de Colombo foi instituído em 1993 como fundo meramente 
contábil, vinculado a Secretaria da Fazenda do Município. Porém, dife-
rentemente da maioria dos Regimes Próprios instituídos nesta época, a 
Lei Municipal de criação determinou a obrigatoriedade de contribuição 
Previdenciária.

Em 2006, com as novas dinâmicas previdenciárias e em virtude da neces-
sidade de qualificação profissional, foi realizada a reestruturação do RPPS 
com a criação da Autarquia Colombo Previdência, que passou a reger o 
Regime.

Hoje a Autarquia possuiu quadro próprio de servidores, a participação 
em dois colegiados, Conselhos Deliberativo e fiscal, de representantes 
dos segurados do regime e do poder executivo.

Conta, ainda, como uma gama de servidores especializados em previdên-
cia e com certificação CPA 10 ou mais.

Atualmente está na preparação da certificação Pró-gestão com a finali-
dade de estar sempre se aprimorando, busca a excelência na gestão dos 
recursos previdenciários para estar entre os melhores RPPSs do país em 
administração, comprometimento e transparência. “A Colombo Previdên-
cia sempre se pautou pela transparência, eficiência e comprometimento 
com Administração, não só financeira, mas também no acompanhamen-
to de seus segurados, para que os mesmo compreendam a importância 
da previdência em seu todo, bem como na busca de qualidade de vida 
pós- aposentadoria”, destaca o gestor Eliseu Ribeiro ao salientar ainda 
que “sempre buscamos estar atentos em todas as novidades que en-
volvem a previdência, em especial as do mercado financeiro, razão pela 
qual sempre incentivamos a capacitação dos servidores e conselheiros, 

além de promovermos audiências públicas para informar aos nossos 
segurados sobre a atuação da autarquia. E trabalhamos para estar em 
dia com as  obrigações perante os órgãos de fiscalização, cumprindo as 
exigências normativas”.   

E a equipe de Colombo entende que o maior desafio para a governança 
do RPPS é  buscar rentabilizar a carteira e cumprir a meta atuarial, em 
um país como o Brasil onde as questões políticas e econômicas locais 
e globais acabam sempre trazendo muita volatilidade ao mercado fi-
nanceiro e fazendo que se tenha que adotar ou mudar os rumos dos 
investimentos em função de mudanças rápidas no cenário.    Este ano 
em especial, devido a pandemia do COVID-19, trará um grande prejuízo 
global o que dificilmente possibilitará aos RPPSs atingir a meta atuarial. 
“Se não bastasse, será necessário um diálogo profundo com o ente mu-
nicipal para que o mesmo mantenha suas obrigações previdenciárias, 
visto que muito provavelmente a arrecadação municipal sofrerá um 
grande revés devido a esta pandemia”, lembra o gestor.

Sobre Investimentos

A Colombo Previdência, como a maioria dos RPPSs, busca a maior ren-
tabilidade em seus investimentos na busca do cumprimento da meta 
atuarial. Contudo, o faz com responsabilidade e transparência. Seus 
investimentos sempre se encontra dentre dos parâmetros definidos pe-
las Resoluções do CVM, com estudo detalhado dos regulamentos dos 
fundos pelo Comitê de Investimento, cuja a maioria absoluta de seus 
membros possui  Certificação CPA 10 ou mais, além de aprovação do 
investimento pelo Conselho Deliberativo da Autarquia.

O acompanhamento mensal da carteira é realizado observando os nú-
meros atuariais a fim de verificar sempre a necessidade de liquidez dos 
ativos.  Ainda, é de observar que não são apenas com base atuarial que 
a Colombo Previdência atua em relação aos investimentos, é realizado 
estudo ALM com o intuito de melhor identificar as necessidades finan-
ceiras que a Autarquia precisará enfrentar para garantir as aposentado-
ria e pensões, não só de hoje, mas as futuras. Do ponto de vista Atuarial 
é bom frisar que a Colombo como Poder Executivo, atua de maneira a 
manter seus dados cadastrais o mais preciso, razão pela qual anualmen-
te realizada recadastramentos dos aposentados e pensionista e a cada 
dois anos dos servidores ativos.

O gestor:

Eliseu Ribeiro dos Santos é o diretor superintendente desde 2013. Gra-
duado em Administração, MBA em gestão pública, possui CPA-10 e é 
diretor da Região Metropolitana e Litoral  da APEPREV.

Capacitação - Registro de um dos congressos prestigiadosUma equipe apaixonada por previdência
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EM QUE SITUAÇÕES O CONFLITO
DE INTERESSES AFETA A

GESTÃO DOS RPPSS?

Diana Vaz de Lima é contadora, mestre em administra-
ção e doutora em ciências contábeis, com programa de 
pós-doutorado concluído em governança de RPPSs. É 
professora de contabilidade do setor previdenciário da 
Universidade de Brasília, e coautora do livro “A Contabi-
lidade na Gestão dos Regimes Próprios de Previdência 
Social”, publicado pela editora Atlas. 

ARTIGO

Em nossa coluna anterior vimos que no ambiente das unidades 
gestoras de RPPSs é quase inevitável que os profissionais te-
nham de lidar diariamente com situações envolvendo conflito 
de interesses, cujo conceito está relacionado com a situação em 
que uma das partes pode afetar de modo negativo alguma coisa 
que a outra parte considera importante. Mas, em que situações 
o conflito de interesses afeta a gestão dos RPPSs?

A Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, dispõe sobre várias situ-
ações que se configuram conflito de interesses no exercício de 
cargo ou emprego do Poder Executivo Federal, mas que tam-
bém são aplicáveis e fazem parte do dia a dia do ambiente dos 
RPPSs:

1. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito 
próprio ou de terceiro, obtida em razão da atividade exercida 
junto à unidade gestora;

2. Exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a 
manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica 
que tenha interesse na decisão do profissional que atue no RPPS 
ou em colegiado do qual ele faça parte;

3. Exercer, direta ou indiretamente, atividade que em razão da 
sua natureza seja incompatível com as atribuições do cargo ou 
emprego que o profissional mantenha junto ao RPPS, conside-
rando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas 
ou matérias correlatas;

4. Atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, 
assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos ou 
entidades relacionadas com a unidade gestora do RPPS;

5. Praticar ato em benefício de interesse de outrem, ou, seu 
cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em 
linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser por 
ele beneficiada ou influir em seus atos na gestão nos RPPSs;

6. Receber presente de quem tenha interesse em decisão de 
profissional que atue no RPPS ou em colegiado do qual este 
participe fora dos limites e condições estabelecidos em regu-
lamento; e

7. Prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja ativida-
de seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual o 
profissional que atue no RPPS esteja vinculado.

A Lei ainda é muito direta ao estabelecer que as situações em 
que se enquadram conflito de interesses aplicam-se tanto aos 
profissionais que estejam ativos, como aqueles que estejam em 
gozo de licença ou em período de afastamento. Também esta-
belece regras de conduta após o exercício de cargo ou emprego 
no âmbito do Poder Executivo federal, que também entende-
mos ser aplicáveis aos profissionais que atuam nos RPPSs, con-
figurando como conflito de interesses para estes casos:

a. A qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação privi-
legiada obtida em razão das atividades exercidas; e 

b. No período de 6 (seis) meses, contado da data da dispen-
sa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, salvo 
quando expressamente autorizado, incorrer nas seguintes nas 
seguintes situações: 

• Prestar direta ou indiretamente qualquer tipo de serviço à 
pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacio-
namento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego 
que ocupava; 

• aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer 
vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que desempe-
nhe atividade relacionada à área de competência do cargo ou 
emprego ocupado; 

• celebrar contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou 
atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente, ao ór-
gão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego; ou 

• intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse priva-
do, perante órgão ou entidade em que haja ocupado cargo ou 
emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento re-
levante em razão do exercício do cargo ou emprego. 

Refletir sobre o que foi apresentado nesta edição pode ser im-
portante para nos ajudar a identificar, avaliar e lidar com situa-
ções em que valores, interesses ou regras que potencialmente 
podem vir a se conflitar, também conhecidos como dilemas 
éticos. Às vezes, o dilema ético e a resposta ética apropriada 
parecem óbvios. Em outros casos, nem o dilema ético nem a 
resposta ética apropriada são óbvios. Por isso, a discussão des-
se tema pode nos ajudar a instituir boas práticas de governança 
nos RPPSs.

Na próxima edição da nossa coluna discutiremos Conflito de in-
teresses nos RPPSs: ética e integridade. Suas sugestões podem 
ser enviadas para o email: diana_lima@unb.br, até lá!
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64 3411 6345 |  64 99949 7898
contato@revistarppsdobrasil.com.br

ACESSE NOSSOS CANAIS DIGITAIS

www.revistarppsdobrasil.com.br

/revista-rpps-do-brasil

revista rppsdobrasil

@revista.rppsdobrasil

/revistarppsdobrasil
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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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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 52ª Edição da Revista 
RPPS do Brasil, vamos mostrar os RPPSs do Pará. 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


