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RPPS educação

CPA – 10 

desenvolvimento técnico-profissional, 
eis que a certificação tende a tornar as 
instituições mais competitivas.

Certificação profissional ANBIMA – 
série 10 – CPA 10
A Associação Brasileira das Entidades 
do Mercado Financeiro e de Capitais 
(ANBIMA) é a principal entidade de 
classe certificadora. Para isso, a ANBIMA 
desenvolve amplo trabalho educacional 
de capacitação e aprendizado. Os 
exames de certificação são aplicados 
em parceria com a Fundação Carlos 
Chagas (FCC) e Fundação Getúlio Vargas 
(FGV).
No caso específico do CPA 10, trata-se da 
certificação exigida para o profissional 
de nível básico. A CPA 10 tem validade 
máxima de cinco anos. Desta forma, 
uma vez decorrido o tempo previsto, 
o profissional deverá atualizar sua 
certificação.
Para habilitação ao CPA 10, devem 
ser demonstrados conhecimentos 
sobre as principais características dos 
produtos de crédito, financiamentos, 

A partir de 2003 (1) , o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) tornou 
obrigatória a certificação para os 
profissionais que atuam no mercado 
financeiro e de capitais e concedeu 
prazo para até dezembro de 2007 
para certificação da totalidade dos 
profissionais. A partir de 2005, o CMN 
também passou a exigir certificação 
para os operadores de cooperativas 
de crédito(2) . A certificação é obtida 
mediante realização de exames técnico-
profissionais.
Os testes para a certificação são 
aplicados por órgãos de classe. Os 
conhecimentos são os mínimos 
imprescindíveis e indispensáveis para 
que haja um bom nível de divulgação 
de informações sobre o mercado e, ao 
final, proporcionar maior credibilidade 
e segurança ao cliente. 
O objetivo dos exames é avaliar o 
conhecimento sobre os produtos que 
oferecem e sobre os padrões éticos 
por eles utilizados. Por outro lado, há 
estímulo para as empresas certificarem 
seus colaboradores, visando o constante 

A certificação profissional para atuação 
no mercado financeiro e de capitais

investimentos, incluindo, dentre outros, 
conhecimentos sobre cálculo financeiro, 
fundamentos macroeconômicos, 
função e funcionamento do mercado 
financeiro e de capitais, bem como o 
comportamento das taxas de juros. 
Enfim, o profissional deve deter os 
conhecimentos básicos sobre os 
instrumentos financeiros e monetários 
que permeiam todo o mercado. 
Acima de tudo, o profissional deverá 
demonstrar amplos conhecimentos 
acerca dos elevados padrões éticos 
comportamentais que devem ser 
adotados no relacionamento com o 
cliente, de tal forma que os produtos 
oferecidos satisfaçam suas expectativas.
Devido à receptividade e o 
reconhecimento dos ótimos resultados 
alcançados, além das instituições 
financeiras, o CPA 10 tem sido adotado, 
por amplo e variados profissionais que 
atuam no segmento de investidores 
institucionais, incluindo, dentre outros, 
seguradoras, fundos de previdência 
públicos e privados e fundos de 
investimentos em geral. 

 (1) Resolução CMN 3.158, de2003.
 (2) Resolução CMN 3.309, de 2005.

Sérgio Arnor (Investforma)
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Ajudar a sedimentar a estrada do Regime Próprio de 
Previdência do Servidor Público no Brasil representa, 

para nós – Revista RPPS do Brasil -, um grande privilégio. 
É sabido por todos a importância que representa, para 

a nossa nação, esse Regime que beneficia milhões de 
brasileiros espalhados pelos quatro cantos do País.
E nessa seara – RPPS - apaixonante e desafiante, a 

Revista RPPS do Brasil vai crescendo, assim como cresce 
o movimento para criação de novos Regimes Próprios. 

Queremos, aqui, registrar a menção feita a respeito 
da RPPS do Brasil nos sites da AEPREMERJ, ANEPREM, 
Prefeitura de Petrolina/PE, dentre outros, e na página 

virtual do Correio do Brasil.
Como o RPPS não para, essa nossa edição traz, nas páginas 

verdes, entrevistas com o secretário Leonardo Rolim, 
com Otoni Guimarães e Nancy Abadia do Ministério da 

Previdência Social abordando temáticas atuais relacionadas 
ao RPPS. Também evidenciamos, no Raio X, como está 

o Regime Próprio em Goiás. Destaque para a nossa 
capa focando o Seminário realizado pela APEPREV, em 

dezembro, na bela Curitiba. 

E tem muito mais! Boa leitura.

Iliane Fonseca e Ana Paula Vasconcelos
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RPPS ENTREVISTA Leonardo Rolim

Em entrevista à Revista RPPS do Brasil, o secretário de Políticas de Previdência Social do Minis-
tério da Previdência, Leonardo José Rolim Guimarães, fala sobre projetos para a Previdência do 

servidor público em 2012.

O RPPS em 2012  
RPPS: Em relação à política do 
Ministério para fomentar novos 
RPPS’s, qual a expectativa para 2012?
Leonardo: Trata-se de um trabalho que 
iniciamos em 2011 e somente agora 
está tomando um corpo maior. Fizemos 
algumas experiências em parceria com 
o Banco do Brasil, a Caixa Econômica 
Federal e a ABIPEM (Associação Brasileira 
de Instituições de Previdência Estaduais e 
Municipais) e é um trabalho que está sendo 
espalhado pelo Brasil. Acreditamos que em 
2012 a receptividade será ainda melhor 
e apesar de ser um ano político, pois cria 
certa dificuldade em relação ao processo 
de criação de novos regimes, estamos 
otimistas de que iremos conseguir um 
aumento expressivo no número de regimes 
próprios municipais. 

Sobre o trabalho do Ministério da 
Previdência para consolidar a criação 
de um novo banco de dados real e 
eficiente, como o Senhor avalia as 
conquistas nesse sentido?
Esse é um trabalho que já vem sendo 
desenvolvido há algum tempo pelo 
departamento e que se tornou um projeto 
de governo, ou seja, está entre as prioridades 
apresentadas pelo ministro da Previdência, 
Garibaldi Alves Filho e a presidenta Dilma 
Rousseff, trata-se de um projeto comum 
entre o Ministério da Previdência com 
o Ministério do Planejamento. Estamos 
correndo todo Brasil para conseguirmos 
incluir, o mais rápido possível, todos os 
Estados, capitais e os cinquenta maiores 
Municípios. Posteriormente, pretendemos 
fazer com todos os regimes próprios e 
construiremos um grande banco de dados 
nacional.

É fato que os municípios enfrentam 
problemas para conseguirem o 
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equilíbrio atuarial. Qual a política 
que o Ministério tem recomendado 
visando atingir esse objetivo?
Mais que os Municípios, acredito que os 
Estados enfrentam maiores problemas, 
uma vez que, a maioria dos Municípios 
já tem, se não totalmente equilibrado, 
com um pequeno déficit e deve se 
equilibrar a longo prazo. Os Estados, não 
todos, mas uma grande parcela, é que 
ainda não resolveram esse problema, 
assim como a União. Estamos com um 
trabalho de apoio e convencimento 
para que todos encontrem uma solução 
mais adequada, pois para cada caso a 
realidade é diferente. Já estivemos em 
vários Estados e em algumas capitais 
com problemas e estamos buscando a 
solução para cada um deles. A partir de 
2012, não haverá mais CRP (Certificado 
de Regularidade Previdenciária) para 
quem não tiver equilíbrio atuarial 
independente da liquidez. Portanto, 
esse é um marco que consideramos um 
divisor de águas em relação ao equilíbrio 
atuarial dos regimes próprios. A partir 
de agora, nosso objetivo é ajudá-los 
a encontrarem soluções garantindo 
regimes próprios equilibrados, e 
ao mesmo tempo resolver dois 
problemas que tem sido colocados 
como limitadores do crescimento no 
país. Um é a previdência no futuro, ou 
seja, o receio que no futuro o Brasil 
venha ter problemas de Previdência 
tal qual estamos vendo hoje em países 
mais envelhecidos, principalmente na 
Europa. O outro, é que o limitador do 
crescimento é o baixo investimento que 
o país tem. Então, com a capitalização, 
conseguimos captar recursos que irão 
financiar os investimentos e garantir 
o equilíbrio da Previdência em longo 
prazo. 

Isso significa que as expectativas 
para 2012, em termos de RPPS, são 
boas?
Muito, pois temos conseguido obter 
importantes consensos dentro do 
CONAPREV (Conselho Nacional dos 
Dirigentes de Regimes Próprios de 
Previdência Social), dentro do governo 
o tema ganhou uma grande relevância 

e as políticas já estão bem desenhadas. 
Acreditamos ser um ano em que 
diversas confirmações de projetos irão 
se tornar realidade. 

Sabemos que em muitos 
municípios o gestor, que está à 
frente do instituto, é nomeado 

politicamente e muitos terão 
que sair, agora, com a mudança 
de gestão municipal. Com isso, 
geralmente tomam posse gestores 
sem formação e conhecimento. O 
Ministério enxerga isso como uma 
preocupação? 
Independente de ser uma questão 
política, a substituição é um processo 
natural na administração pública. O 
que não pode acontecer é que alguém 
que não tenha conhecimento assuma 
o cargo. Por isso, exigimos o CPA 10 e 
para os maiores institutos, pensamos 
não de imediato, mas em curto prazo, 
a exigência de uma qualificação 
maior para o gestor do RPPS. Feito 
isso, garantimos que a pessoa que 
irá assumir tenha conhecimento para 
gerir um cargo tão relevante para um 
número grande de pessoas, além de ser 
uma política importante para o Brasil. 
Por outro lado, na nova legislação, 
já está previsto um poder maior 
para o servidor na gestão do regime 
próprio, ou seja, quanto mais poder 
tiver os servidores, mais fiscalização e 
transparência terão os RPPS’s, o que irá 
evitar que nomeações políticas tragam 
problemas para os regimes próprios. 
 
O ideal, então, seria um gestor de 
carreira?
Isso já é frequente quando se tem 
um RPPS com participação maior dos 
servidores públicos. Normalmente, 
entra e sai prefeito e continuam os 
mesmos gestores. Acreditamos que 
a maior participação dos servidores 
fará com que esses casos positivos se 
tornem comuns. 

O Senhor deseja ressaltar algo 
mais aos leitores?
Estamos buscando avançar na questão 
das aposentadorias especiais, um tema 
polêmico e que tem nos preocupado, 
em particular a aposentadoria especial, 
cujo projeto apresentado na Câmara 
nos preocupa e pretendemos trabalhar 
para que o relatório a ser aprovado 
no Congresso atenda a realidade dos 
regimes próprios.

“quanto mais 
poder tiver 

os servidores, 
mais 

fiscalização e 
transparência 

terão os 
RPPS’s, o que 
irá evitar que 
nomeações 

políticas 
tragam 

problemas 
para os 
regimes 

próprios.” 
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Otoni Guimarães, responsável pelo departamento de regime de previdência do servidor público do 
Ministério da Previdência Social, em entrevista à Revista RPPS do Brasil, fala da expectativa para criação 

de novos regimes próprios,  da necessidade de se criar um banco de dados eficiente para o setor e 
sobre déficit atuarial.

A palavra do diretor  

Revista RPPS: Qual a sua expectativa em 
relação ao equilíbrio atuarial dos entes 
federativos?
Otoni: Nos últimos anos o Ministério 
da Previdência Social - MPS tem se 
esforçado muito, através da Secretaria e 
do Departamento de RPPS para fazer com 
que os entes busquem o equacionamento 
dos seus históricos déficits atuariais. Até 
o ano de 2011, inclusive, tinha em vigor o 
artigo da portaria 204 que trazia um alento 
para alguns Estados e Municípios, que era a 
possibilidade, para fim do CRP (Certificado 
de Regularidade Previdenciária), de em se 
praticando o que chamamos a regra de 2 
para 1, ou seja, o servidor contabiliza 11% de 
contribuição e o ente federativo que tivesse 
praticando 22%, mesmo que não tivessem 
um equilíbrio atuarial evidenciado, estava 
sendo considerado como regular. Isso caiu 
em 31 de dezembro de 2011. Agora, no 
início de 2012, o Ministério da Previdência 
está notificando os entes federativos que 
não estejam evidenciando seu equilíbrio 
financeiro atuarial. É uma prática que já 
vinha ocorrendo, antes, com todos, mas 
havia aqueles amparados pela portaria 204. 
O MPS está concedendo um prazo de até 
90 dias para que esses entes apresentem ao 
Ministério qual a alternativa a ser adotada 
para equacionar o déficit atuarial, sob pena 
de ficar sem a certificação. Mas, associado 
a isso, não apenas como aspecto punitivo 
daquilo que a norma prevê em relação 
ao CRP, tem sido política do Ministério e 
muito incentivada e realizada, quase que 
diretamente pelo secretário Leonardo Rolim, 
especialmente com os Estados que possuem 
uma estrutura maior e com mais problemas, 
o MPS tem visitado os mesmos,  solicitando 
audiência com os governos estaduais para 
discutir a questão e o Ministério se colocando 
à disposição para se buscar alternativas.  
Dentre os principais problemas e dificuldades 
encontrados pelo Ministério em relação 
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a questão é a falta de capacidade 
financeira, tendo implicação da 
lei de responsabilidade fiscal e os 
gestores reclamam ainda da queda 
nas arrecadações. O Ministério tem 
sugerido aos entes, em desequilíbrio 
atuarial, que lancem mão de bens 
patrimoniais, como imóveis, royalties 
de petróleo, como por exemplo o Rio 
de Janeiro, onde o próprio Estado e 
alguns municípios já vem vinculando 
os royalties para capitalizar o sistema 
de previdência. Também estamos 
incentivando ou “desafiando” o 
mercado financeiro a estruturar fundos 
que possam canalizar esses ativos como 
alternativa de investimento, como 
fundos imobiliários e de participações 
que possam servir como estímulo à 
economia local como investimentos em 
sistema de tratamento de lixo visando 
a produção de energia. Portanto, é 
um conjunto de situações que vai 
resultar na construção de um sistema 
previdenciário sólido e acredito muito 
nessa realidade, para médio prazo.

E quanto a edificação de um banco 
de dados nacional, o Senhor acha 
que isso é realmente possível?
Acredito que só conheceremos o 
universo do regime próprio brasileiro se 
unirmos forças para construção de um 
banco de dados único. É preciso ter um 
redimensionamento correto do sistema 
de previdência dado a necessidade de 
se conhecer, profundamente, todo o 
conjunto de segurados e dependentes 
de cada instituto, ou seja, quem é o 
segurado, qual a sua idade, qual o 
tempo de previdência que ele possui, 
tempo de serviço, enfim, a expectativa 
de se aposentar e também quanto tudo 
isso vai custar para a sociedade. Essa 
clareza de informações é fundamental 
e vai possibilitar fazer uma avaliação 
atuarial e ter o dimensionamento 
correto da necessidade de busca de 
recursos. O banco de dados também 
possibilita estudo para compensação 
previdenciária.  Além disso, para os 
Estados, e principalmente para a 
própria União, os dados catalogados 
serviriam para conhecimento dos 
tetos remuneratórios, pois em muitas 
ocasiões, se paga salários acima do 
que o servidor tem direito em função 
do acumulo de cargos, muitas vezes 
indevidos. Por conta disso, desde 2004, 
existe a Lei 10.887 que prevê que a União 
construa um banco de dados de âmbito 

nacional para tratar, exclusivamente, 
dos servidores públicos.

Qual tem sido o trabalho do 
Ministério da Previdência para 
tornar realidade o banco de dados?
O Ministério da Previdência, entre 
outras ações diretamente com os 
Estados e municípios, firmou um termo 
de cooperação com o Ministério do 
Planejamento para oferecer condições 
para a construção desse banco de 
dados, incluindo a capacitação técnica. 

Já foi estruturado o chamado SRPPS 
(Sistema dos Regimes de Previdência 
dos Servidores Públicos), que se 
compõe de alguns componentes, como 
o SIPREV/Gestão - grande ferramenta 
que está sendo desenvolvida com a 
finalidade principal de capturar os 
dados dos servidores, aposentados e 
pensionistas de cada ente federativo e 
que, posteriormente, serão migrados 
para o bando de dados nacional 
chamado de CNIS-RPPS (Cadastro 
Nacional de Informações Sociais dos 
Servidores Públicos). A implementação 
de um banco de dados único e eficiente 
será, para cada ente, uma ferramenta 
importante para gestão dos próprios 
servidores, através do Informe 
RPPS. Vamos realmente conhecer 
a previdência do servidor público 
a partir do momento que tivermos 
a catalogação da vida de cada um 
deles, logicamente, garantindo o sigilo 
das informações conforme exige a 
legislação. É uma excelente ferramenta, 
por exemplo,  para a realização de 
sensos com finalidade previdenciária, 
já adotado por alguns RPPS’s. Esse 
banco servirá, também, para o governo 
federal, que passará a conhecer, de 
maneira muito detalhada, a realidade e 
eventual vulnerabilidade do setor. 

E quanto aos novos regimes, o 
resultado do trabalho de estímulo 
a criação de novos RPPS’s,  por 
parte do Ministério, tem surtido 
efeito?
Tem surtido muitos resultados 
positivos. O Ministério vem criando 
programas para estimular a 
implantação de RPPS’s e desde 2011 
estamos realizando eventos com a 
presença do Ministro da previdência 
Garibaldi Alves Filho, do secretário de 
política de previdência Leonardo Rolim, 
de governadores, prefeitos, secretários 
estaduais e municipais, deputados e 
vereadores, etc, para discussão sobre 
os fundamentos legais, as vantagens 
do RPPS e como se faz para instituir um 
regime próprio, inclusive, em parceria 
com algumas instituições, por exemplo, 
o Banco do Brasil, a Caixa Econômica 
Federal a ABIPEM, Associações 
Estaduais e outros. Além disso, o 
Ministério oferece apoio técnico através 
de auditores que temos em todos os 
Estados. Com isso, novos regimes tem 
sido criados e para 2012 acreditamos 
num crescimento ainda maior. 
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“Vamos 
realmente 
conhecer a 
previdência 
do servidor 

público a 
partir do 
momento 

que tivermos 
a catalogação 

da vida de 
cada um 
deles...”
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Nancy Abadia, coordenadora geral de estudos técnicos e estatísticos e informações gerenciais 
do Ministério da Previdência, defende a ferramenta como essencial para uma boa gestão.

SIPREV 
O SIPREV - Sistema Integrado de Informações 
Previdenciárias é um software desenvolvido 
pela Secretaria de Previdência Social para, 
principalmente, ajudar os regimes próprios 
de previdência a gerenciar suas folhas de 
pagamento e, assim, equilibrar suas contas. 
Embora não seja obrigatório, o SIPREV/Gestão 
é recomendado aos institutos de regime 
próprio pelo Ministério da Previdência que 
disponibiliza a ferramenta, gratuitamente, 
aos interessados, visando a formação do 
banco de dados nacional. 
O Sistema é de fácil manuseio. O gestor 
interessado basta acessar o site www.
previdenciasocial.gov.br, clicar no link 
“Previdência no Serviço Público”, em 
“SIPREV” e em “SIPREV - Download do 
Programa”. Feito isso, o gestor irá carregar os 
dados, tranquilamente. O Ministério também 
oferece um curso para que os técnicos dos 
Estados e Municípios aprendam a utilizar o 
software. 
Outro quesito a ser observado na hora da 
adoção do SIPREV é firmar um termo de 
compromisso institucional entre as partes, ou 
seja, o gestor assina um plano de trabalho com 
o Ministério da Previdência, visando garantir 
a institucionalização das informações mesmo 
com o afastamento do cargo daqueles que 
gerem as partes, por exemplo, o Município e 
o Ministério da Previdência.
A principal vantagem da ferramenta é 
a melhoria da qualidade dos dados do 
servidor público. “Antes, não sabíamos de 
onde vinham os dados do servidor público 
brasileiro. Com o SIPREV, a realidade é outra. 
É possível, por exemplo, saber o número de 
pessoas prestes a se aposentar, prevenir as 
fraudes, garantir a segurança orçamentária e 
tantos outros benefícios”. 

Segundo a coordenadora, a maior dificuldade 
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SIPREV 
do Departamento de Regime 
Próprio do Ministério da Previdência 
é a falta de dados dos servidores 
públicos brasileiros. “Por escrito, 
temos 350, entre Municípios e 
Estados, solicitações de implantação 
do SIPREV/Gestão”, afirma Nancy 
ao ressaltar que a prioridade do 
SIPREV é para os municípios em 
virtude de que muitos não possuem 
condição financeira para implantar 
um sistema particular de banco de 
dados, que é caro. Mas, segundo 
ela, também é importante para 
os Estados, porque na hora do 
cruzamento de dados com órgãos 
federativos, vai ter o cruzamento 
de todos os vínculos, tetos 
remuneratórios, dentre outros 
aspectos.
A coordenadora destaca a 
importância da ferramenta para 
agilizar os processos de concessões 
de benefícios em virtude da 
facilidade do cruzamento dos 
dados. “Atualmente, temos 
certeza que é preciso fazer com 
que todo Município forme e tenha 
um banco de dados para gestão 
do RPPS. Assim, teremos um 
banco de dados nacional de RPPS, 
desburocratizando os processos 
pelos quais os Municípios passam 
hoje, e mesmo os Estados, pois 
gastam valores altos para coletar 
os dados no processo realizado até 
então”.
Nancy acredita que, em breve, 
todos os Municípios terão que se 
adequar e formar o banco de dados 
para cumprir a lei. “Conforme o 
artigo 3º da lei 10.887, temos a 
obrigação de ter um banco de dados 
eficiente. Estamos mostrando que 
para alcançarmos esse objetivo, 
precisamos de todos, unidos nesse 
mesmo objetivo”.
Ainda de acordo com Nancy, 
além da facilidade do sistema em 
montar ferramentas conforme 
a necessidade do órgão que irá 
utilizá-lo, trará comodidade e 
facilidade para a utilização. “Dentro 
do RPPS, cada gestor de Estados 
e Municípios, poderá acessar o 
sistema, via internet, com segurança 

e confiabilidade, tirando proveito de 
todas as ferramentas do programa. 
Hoje, para saber se um servidor está 
ativo, inativo, se um pensionista 
veio a óbito, por exemplo, leva-se 
tempo, é preciso fazer um trajeto 
muito burocrático, precisa fazer 
uma demanda, pedir ao INSS 
(Instituto Nacional de Seguridade 
Social) para fazer uma pesquisa. 
Isso porque não há cruzamento 
de dados, e com o SIPREV/Gestão, 
isso não vai acontecer. Os dados 
serão cruzados, ou seja, assim que 
ocorrer um óbito, o gestor ou o 
administrador da pasta, já terá essas 
informações atualizadas através do 
cadastro geral do servidor público”. 
Nancy acredita que, com as novas 
normas, em breve, todos os 
Municípios brasileiros vão fazer a 
sua parte, mantendo a alimentação 
contínua do sistema. “Acho que é 
uma questão de honra, de mostrar 
que somos capazes, que vamos 

cumprir a Constituição e fazer com 
que realmente funcione o setor 
previdenciário no Brasil”.  
O decreto para a criação e obrigação 
da União, Estados e Municípios 
criarem o banco de dados é de 2004, 
conforme o artigo 3º da lei 10.887. 
Nancy afirma que reunir os dados 
numa mesma base representa uma 
evolução para a Previdência no País.
Nancy Abadia, com 51 anos de 
idade, destes, 30 anos dedicados 
à profissão, sendo que os últimos 
8 dedicados ao RPPS. Economista, 
com especialização em gestão 
atuarial e financeira, casada, mãe 
de um filho legítimo e dois adotivos, 
é avó de dois netos. Gosta de livros, 
a dama do SIPREV é calma, gosta 
de silêncio e se diz uma apaixonada 
pela vida tranquila de cidades de 
interior.
A economista é categórica ao 
descrever os projetos que assumiu 
ao logo de sua trajetória profissional. 
“Só assumo aqueles projetos nos 
quais acredito. Sempre trabalhei 
com sistema de previdência de 
servidores públicos. Embora 
durante muitos anos da minha 
vida dediquei-me à Previdência 
Privada, cheguei a conclusão 
que era importante investir em 
informações, em processos que 
agilizassem o trabalho no setor 
previdenciário público. Trabalhei 
no programa de melhoria do INSS, 
trabalhamos por mais de 11 anos, 
e foi muito trabalho, um trabalho 
lento por ser bem maior, até 
conseguir formar o banco de dados 
do departamento, para conseguir 
hoje fazer uma concessão em 30 
minutos foram mais de 11 anos de 
trabalho”. 
O despertar da economista para 
o RPPS, segundo ela, foi em 
virtude de ser funcionária pública 
e por também se preocupar 
com o próprio futuro. “Quando 
tive a oportunidade de ir para o 
departamento de regime próprio 
senti, realmente, a importância 
de nós, servidores, construirmos 
a própria gestão do nosso regime 
próprio”. 

“porque, 
hoje, para 

saber se um 
servidor 

está ativo, 
inativo, se um 

pensionista 
veio a óbito, 
por exemplo, 

leva-se 
tempo, é 
preciso 

fazer um 
trajeto muito 
burocrático”.
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RPPS capa

O RPPS no Paraná
Curitiba sedia o 4º Seminário Paranaense de Previdência, que foi um sucesso.

a prestação de contas por parte 
dos Institutos de Regime Próprio; a 
coordenadora geral de estudos técnicos 
e estatísticos e informações gerenciais 
do Ministério da Previdência, Nancy 
Abadia abordou o tema SIPREV; o 
médico perito Claudio Trezub falou 
sobre perícia médica e o advogado e 
professor de direito previdenciário, 
Fernando Calazans, abordou os aspectos 
da desaposentadoria, um tema novo e 
que suscita muitas discussões.
Para o presidente da APEPREV, Fábio 
Cibinello, o evento foi positivo, uma vez 
que culminou no fechamento de um 
ano muito produtivo para a Associação. 
“Nosso objetivo, enquanto Associação, 
sempre foi oferecer informações que 
ajudassem o gestor a trabalhar melhor 
seu Instituto e através deste Seminário 
conseguimos levar-lhes informações 
valiosas. Contamos com a participação 
de pessoas aptas para discutir o RPPS 
e colaborar para a melhoria da cultura 
previdenciária”, destacou ao salientar 
que o seminário contou com 140 
participantes.

Uma das maiores cidades do Brasil e 
uma das melhores para se viver, Curitiba 
é um lugar sedutor. De arquitetura com 
traço europeu e arborização de dar inveja 
a qualquer um, a capital do Estado do 
Paraná seduz também pela hospitalidade 
do seu povo.
Durante os dias 14 e 15 de dezembro 
de 2011, gestores de Regime Próprio 
de vários Municípios paranaenses 
aproveitaram a receptividade dos 
curitibanos durante o 4º Seminário 
Paranaense de Previdência, realizado no 
belo parque Barigui.
Realizado pela APEPREV – Associação 
Paranaense das Entidades Previdenciárias 
do Estado e dos Municípios, o Seminário 
teve uma programação recheada de 
assuntos interessantes.
Contabilidade Pública foi o tema da 
palestra do diretor do Departamento 
de Regime Próprio do Ministério da 
Previdência, Otoni Guimarães; teve 
também palestra sobre mercado 
financeiro; o Tribunal de Contas do 
Paraná, através do diretor jurídico João 
Luiz  Giona destacou aspectos relativos 

“Nosso objetivo, 
enquanto Associação, 

sempre foi oferecer 
informações que 

ajudassem o gestor a 
trabalhar melhor seu 

Instituto e através 
deste Seminário 

conseguimos levar-
lhes informações 

valiosas”. 

Fábio Cibinello

Jayme do Paraná Previdência, Rejane do FozPrev, Otoni Guimarães do Ministério da Previdência, 
Fábio Cibinello - presidente da APEPREV e Walkiria do IPMC
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RPPS capa

Fábio Cibinello
O presidente da APEPREV - Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios 
conversou com a Revista RPPS do Brasil sobre a luta para estimular o regime próprio no Paraná

RPPS: Já são 10 anos de APEPREV, qual o 
balanço desse trabalho?
Fábio:  O balanço é muito positivo, pois 
sempre  tivemos a preocupação quanto 
a profissionalização dessa atividade vi-
sando mais segurança dos nossos bene-
ficiários. Durante esses 10 anos foram 
muitos desafios no sentido de conhecer 
melhor essa questão da previdência 
funcional, que é diferente da previdên-
cia geral, conhecida e divulgada pelo 
Brasil. 

Dentro desse aspecto da profissiona-
lização, qual a sua opinião quanto ao 
assunto?
A gestão do regime próprio de Previdên-
cia precisa ser vista e tratada com foco 
profissional. É necessário e urgente, 

principalmente por parte do Ministério 
da Previdência, que comece a estimular 
ainda mais a profissionalização da ges-
tão dos regimes próprios, visando per-
petuar métodos, mecanismos e práticas 
corretas dentro do RPPS. Observamos 
que com a constante renovação dos 
gestores, que são na maioria das vezes 
indicados por razão política, os regimes 
em si, possuem muito prejuízo em fun-
ção da falta de continuidade de procedi-
mento, de projetos. Enfim, isso é trata-
do, até dentro da própria administração 
local, como algo em segundo plano, 
não recebendo a importância devida, já 
que os institutos são responsáveis por 
garantir recursos, futuros, para pessoas 
que estão em situações mais difíceis em 
razão da idade e do estado de saúde.  

Sonhamos em ver quebrado o ciclo de 
mudança de gestor do regime próprio 
ao mudar o prefeito, por exemplo. Pre-
cisamos, urgentemente, interromper 
esse ciclo. É importante e necessário 
que o Executivo tenha participação no 
regime de previdência, uma vez que ele 
é o grande patrocinador, mas é impor-
tante que deixe de ser visto como um 
meio de se acomodar um companheiro 
de campanha, de se encontrar um cargo 
para fins políticos. Na hora de contratar 
um gestor previdenciário é preciso ob-
servar critérios técnicos. Por isso, a APE-
PREV tem se preocupado com isso. 
Nesse contexto de discussão, de co-
meçar a levantar essa problemática da 
questão profissional e técnica para o 
gestor de RPPS, o Senhor acha interes-

Fábio Luis Cibinello 
é presidente do 
Instituto Municipal 
de Previdência  de 
Cambé, que conta 
com 1.900 servido-
res ativos, 709 ina-
tivos e pensionistas 
e um patrimônio 
em torno de R$ 45 
milhões, e preside a 
Associação Parana-
ense das Entidades 
Previdenciárias do 
Estado e dos Muni-
cípios - APEPREV. 
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sante que os municípios comecem a ins-
tituir o cargo de gestor de RPPS, como 
já existe a exigência legal do cargo do 
contador e do procurador jurídico para 
o Município.
Não consigo imaginar isso como sendo 
uma iniciativa do executivo local, ima-
gino que isso deveria acontecer a par-
tir dos órgãos de fiscalização. Entendo 
que essa situação deveria partir do Mi-
nistério da Previdência, que é o nosso 
grande órgão fiscalizador. Entendo que 
os Tribunais de Contas dos Estados e 
Municípios deveriam também aderir a 
essa proposta, até por que foi dos pró-
prios Tribunais de Contas que vimos a 
exigência de se ter dentro do serviço 
público, profissionais em algumas áreas 
específicas. Então, gostaria e entendo 
que essa iniciativa deva partir desses or-
ganismos.  Não vejo isso como algo em 
curto prazo, até porque sabemos que as 
coisas se movem, de acordo com nossas 
necessidades, ou melhor dizendo, com 
as nossas cobranças. Entendo que, esta-
mos, hoje, à frente da gestão de um Re-
gime de Previdência, estamos à frente 
das associações, nós é que precisamos 
criar essa demanda e precisamos cobrar 
dos organismos esse tipo de implemen-
tação. Sabemos que o Ministério da 

Previdência vê essa questão com bons 
olhos e o próprio ministro Garibaldi Al-
ves entende que a gestão previdenciária 
funcional precisa ser profissionalizada. 

Em relação ao trabalho frente a APE-
PREV, qual o balanço?
Na verdade, dentro da associação aqui 
no Paraná, nós focamos muito na ques-
tão de levar informação aos gestores. A 
associação, desde a sua criação e nos 
últimos trabalhos, se pautou muito 
na questão de ser uma fonte de infor-
mações para os associados através de 
eventos, reuniões.  Atualmente, con-
tamos com 58 associados de um total 
de 176 municípios do Paraná, que tem 
RPPS, graças a um trabalho árduo e de-
dicado de toda a nossa diretoria.  Esses 
números  são muito significativos, já 
que num passado recente tínhamos 16 
associados. Juntos, fizemos um traba-
lho de captar novos sócios e a resposta 
foi bastante significativa. A associação 
completa 10 anos em 2012 e há quatro 
anos, um grupo de pessoas resolveu 
resgatar a associação e fazê-la funcio-
nar dentro dos moldes em que acredi-
tamos ser uma associação, voltada para 
o associado, voltada para a questão do 
RPPS. 

Em termos de projetos para 2012, quais 
as novidades da APPREV?
Em 2012 vamos começar com a Escola 
APPREV e imaginamos que esta ques-
tão de levar conhecimentos e informa-
ções será mais bem executada através 
desse projeto da escola. Teremos pós-
-graduação em previdência funcional 
com enfoque nos regimes próprios de 
previdência. Vamos ter também cursos 
de formação de conselheiro, provavel-
mente serão ofertados à distância, com 
o objetivo de alcançarmos o maior nú-
mero de municípios, pois queremos ir 
para o interior do Estado do Paraná para 
atingirmos os RPPS’s menores, uma vez 
que esses são os que possuem a maior 
dificuldade. Na sequência, iremos ofe-
recer outros cursos mais específicos, 
por exemplo, concessão de benefícios, 
montagem de processos, compensação 
previdenciária, escrituração contábil. 
Hoje, observamos que se discute muito 
sobre benefícios, mas a previdência não 
é feita somente de benefícios, é feita de 
investimentos, contabilização, enfim, 
de assistência social e queremos levar 
informações também nessas áreas. As 
informações vão estar disponíveis no 
site da associação bem como o calendá-
rio de eventos para 2012.
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RPPS evento

Durante o 4º Seminário Paranaense de Previdência, realizado 
em Curitiba, a Revista RPPS do Brasil esteve presente. 
Confira mais fotos no www.revistarppsdobrasil.com.br, no 
link: Galeria de fotos

Adriana da Infinity, Renato do Instituto de Pinhais e Darlei do Foz Previdência

A turma do instituto de Curitiba

Aleksandra, Fernanda e Sandra, do instituto de Colombo Benedito da Titans e Guto, do instituto de Curitiba Jacqueline e Marina, de Piên

Pedro e Nancy do Ministério da Previdência e Jayme - Paraná Previdêndia Lailson e Caio da Diferencial
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deixam Curitiba encantadora

Jô Brandão e Sandra, do Banco Rural e Peterson, gestor de Paranaguá

Sérgio, Tatiane e José do instituto de Maringá Jayme Lima, presidente do Paraná Previdência 

Edmilson e Kesley do Itaú com o presidente da APEPREV, 
Fábio Cibinello Rejane, gestora de Foz o Iguaçu, João Carlos - Eternum e Jocelaine, vice-presidente da ABIPEM

Maria Aparecida, Vivaldo, gestor Honorato e Ana Maria de Roncador Claudete, Luiz Carlos, Letícia e Bianca de São José dos Pinhais
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palestrante no evento

Palestrante Fernando Calazans Walkiria Wiziack, gestora do IPMC

Vera Correa, a gestora Eliane Forlepa e Vera Wosniak de Pinhais Vinícius da Actuary e Dorciro, jurídico do Paranaguá Previdência

Tiago, da Crédito e Mercado e Peterson
Núria, da Referência e Fábio

Valsi e Junior, do Banco do Brasil
Sérgio e João, do instituto de Medianeira, Rosely e Eliane, de Paranavai
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RPPS raio X

AGOPREM
Uma Associação que cresce

com base no trabalho

À frente da AGOPREM – Associação Goiana de Previdência 
do Estado e dos Municípios, até março de 2013, o advoga-
do Cristiano Lefevre tem como principal meta fazer uma 
administração focada no fortalecimento da Associação, já 
que a entidade, nos últimos anos, vinha passando por pro-
blemas de gestão.
Eleito por unanimidade, conta com a dedicação e o com-
prometimento de toda diretoria para alcançar o objetivo.  
“Nosso grande sonho é conquistarmos nossa sede própria, 
pois entendemos que ficará mais fácil para atender nossos 
associados, assim como estamos trabalhando para dobrar-
mos o número de institutos que fazem parte da entidade”. 
Atualmente com 26 filiados, a AGOPREM está oferecendo 
cursos de capacitação de ativo e passivo, seminários itine-
rantes para segurados dos RPPS filiados, palestras de in-
vestimentos em parceria com o Banco do Brasil, Bradesco, 
Itaú e Caixa Econômica Federal, dentre outros, voltados 
para criar uma cultura previdenciária em Goiás. “Vamos 
realizar, em Catalão, em maio de 2012, um Congresso 
Estadual e pretendemos, perante a ABIPEM (Associação 
Brasileira de Institutos de Previdência Estaduais e Muni-
cipais) pleitear que o Congresso Regional do Centro Oeste 
de 2012 daquela entidade seja feito em Goiás, mais preci-
samente em Caldas Novas”, destaca ao salientar que tem 
feito um trabalho, via página da AGOPREM na internet, de 
interação maior entre as ações e projetos da Associação 
com o segurado. 
E é pautado no trabalho dedicado que os diretores querem 
fortalecer a AGOPREM e conseguir 100% de adesão dos 
municípios goianos que são RPPS. Para isso, conta com o 
apoio de todos, inclusive dos profissionais que atuam no 
segmento.  “Infelizmente, existe uma política do contra 
por parte de alguns profissionais que trabalham no merca-
do de regime próprio e que orientam os gestores a não se 
filiarem. Acredito que deveria ser o contrário, uma vez que 
se temos uma Associação forte, todos ganham”, ressalta 
Lefevre ao informar que a Associação quer colocar em 
prática um projeto de realização de uma certificação para 
os profissionais dos diversos segmentos dos RPPS’s, a fim 
de atenderem exigências mínimas para garantir um bom 
desempenho nos serviços prestados às entidades de pre-
vidência do serviço público de Goiás. “Temos certeza que 
quando certas empresas notarem que a AGOPREM pode 
ser uma parceira nesse aspecto e não uma concorrente, 
teremos uma adesão maior de filiação”. 
Acesse: www.agoprem.com.br e conheça mais sobre o tra-
balho de fortalecimento do RPPS em Goiás. O presidente da AGOPREM, feliz com o desafio
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AGOPREM

O presidente da AGOPREM, feliz com o desafio

RPPS raio X

AparecidaPrev

Servidores municipais de Aparecida de 
Goiânia contam com um Instituto de 
Regime Próprio eficiente.
Um dos maiores patrimônios financeiros 
do Estado de Goiás, o AparecidaPrev 
tem uma folha de pagamento acima 
de R$ 400 mil mensais, incluindo: 
Aposentadorias, auxílio-doença, salário 
maternidade, salário-família, auxilio 
reclusão e pensão por morte. Possui 
um patrimônio acima de 60 milhões de 
reais de recursos e beneficia acima de 5 
mil servidores municipais, entre ativos 
e inativos.
Capitaneada pelo ipamerino e ex-
vereador Sebastião Ramoncito Nunes, 
o Ramon, a equipe do AparecidaPrev 
segue a premissa de trabalhar para que 
o Instituto se torne referência no País 
pela qualidade dos serviços prestados, 

Sebastião Ramoncito

Um gigante, bem administrado!

buscando sempre a eficiência e a 
eficácia. Defendendo valores como o 
respeito pelo indivíduo, a transparência 
na gestão, a criatividade e solidariedade, 
o AparecidaPrev quer oferecer uma 
previdência cada vez melhor.
De acordo com Ramon, o AparecidaPrev 
é um regime próprio de previdência 
com estrutura independente, que 
oferece assistência ao servidor público 
do Município. “Administramos o 
recurso da parte patronal e funcional, 
seguindo as metas da resolução 3922 
do Ministério da Previdência Social. 
A nossa responsabilidade é com a 
aposentadoria, os benefícios e os 
direitos do servidor”. 
Segundo o gestor, a atual missão do 
Instituto, determinada pelo prefeito 
Maguito Vilela. “Nossa programação 

é construir a sede, onde vamos criar 
uma estrutura para dar assistência 
ao servidor no que tange a questão 
previdenciária”, ressalta ao acrescentar  
que está trabalhando para o início da 
construção da sede própria com mais 
de 1183 m² de área, a qual irá exigir 
investimentos na ordem de 2 milhões 
de reais provenientes de economia 
da taxa de administração de 2%.  
“Conseguimos, num prazo de três anos, 
uma economia acima de 2 milhões de 
reais. Recurso proveniente da nossa 
gestão comprometida e responsável, 
e com certeza, que com a construção 
da nossa nova sede, irá oferecer 
serviços de mais qualidade aos nossos 
servidores”, destaca Ramon.
Mais informações: www.aparecidaprev.
com.br
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RPPS raio X

Ouvidor cuida, com 
carinho, do RPPS

Localizada no Sudeste de Goiás, distante 
aproximadamente 300 quilômetros de Goiânia, 
é conhecida como a capital do minério. Sedia 
indústrias importantes que extraem do rico solo, 
fosfato, nióbio, dentre outros minérios, que são 
transformados em riquezas. 

Com mais de cinco mil habitantes, carrega a fama 
de ser um dos Municípios mais ricos de Goiás. E 
a prosperidade dessa terra em muito tem o peso 
da responsabilidade da atual administração 
municipal. O prefeito Diorivan Pereira tem 
tratado o RPPS de Ouvidor com muito carinho. 
“Zelamos para que o nosso servidor tenha a 
certeza de que no futuro terá o amparo que 
precisa, na hora de se aposentar ou mesmo de 
se afastar do trabalho por motivo de doença”, 
destaca.

Ilton é o gestor e a tesouraria fica por conta de Ionio Borges

Catalão

O Instituto de Previdência Social de Ouvidor, o PrevOuvidor, 
até 1º de novembro de 2007 era denominado IPASO – Instituto 
de Previdência e Assistência Social. Com mais de 2 milhões de 
reais aplicados, o PrevOuvidor funciona anexo ao prédio da 
Prefeitura, contabiliza 126 servidores na ativa, 45 aposentados e 13 
pensionistas. A folha de pagamento mensal  é de aproximadamente 
R$ 75 mil.

Ilton Domingos Cardoso, funcionário público municipal há 48 anos, 
gestor e um dos fundadores do Instituto, comemora o fato de ter 
um RPPS equilibrado. “Temos um prefeito comprometido, em 2011 
fizemos uma avaliação atuarial, sendo que o trabalhador contribui 
com 11% e o empregador se responsabiliza por 22.97% e quando é 
necessário um aporte financeiro, a Prefeitura tem sempre cumprido 
sua responsabilidade”, destaca.

E é assim, com dedicação e preservando o foco que a cultura 
previdenciária vai sendo construída na terra do minério.

O prefeito Diorivan cuida do futuro do servidor municipal
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RPPS raio X

Catalão conta com um RPPS dinâmico e forte

Localizada distante da capital Goiânia, 
há cerca de 270 quilômetros, Catalão 
é um município com um RPPS forte. 
O IPASC - Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores de Catalão 
conta 1.433 servidores ativos, 199 
aposentados, 108 pensionistas e com 8 
funcionários. Atualmente, a economia 
chega a R$ 21 milhões.
O Instituto de Catalão passou por 
reestruturação total. A sede foi 
remodelada, novo pavimento, além 
de adequação do espaço interno 
deixando-o mais limpo e funcional. 
“Além da melhoria no aspecto físico, 
estamos resgatando a credibilidade do 
IPASC com o apoio total do prefeito 
Velomar. Criamos a comissão de 
sindicância, verificamos que tinha 
um sério equívoco gerado pela 
administração, que contabilizava de 
maneira conjunta, a conta da saúde com 
a previdência e isso foi regularizado. 
Adequamos as nossas despesas às 
receitas, criamos as contas contábeis 
dos dois aspectos, saúde e previdência 
e  isso permitiu que terminássemos 
2011 muito bem com relação a parte 
financeira. Criamos rotinas de controle 
e de conduta, uma vez que, a emissão 
de guias aos segurados tem sido 
melhorada. Estamos trabalhando um 
planejamento feito para 2012 com foco 
no nosso servidor. Fizemos licitação 

para compra de novos equipamentos, 
nosso site está sendo atualizado 
continuamente, conquistamos 
nossa CRP, vamos ter liberada uma 
compensação previdenciária e, em 
breve, teremos um sistema que poderá 
simular aos servidores, via internet, 
atendimento sobre sua aposentadoria. 
No final de 2011, implantamos um 
novo credenciamento de médicos e 
já estamos finalizando o processo de 
contratação. Estamos com um projeto 
de ampliar nossa rede credenciada 
para diminuir custos, inclusive estamos 
procurando novos parceiros, tanto em 
Uberlândia/MG quanto em Goiânia/
GO. Com  todas essas mudanças, 
acreditamos que, hoje, os servidores 
sentem maior orgulho em ter o Pró-
Saúde e o IPASC. 
À frente do IPASC desde 11 de fevereiro 
de 2011, o advogado natural do Rio de 
Janeiro, especialista em previdência, 
Cristiano Lefevre,  trabalha juntamente 
com a equipe para aproximar o instituto 
do segurado e seus dependentes 
em duas vertentes: a previdência, 
denominada IPASC e o IPASC Pró-Saúde, 
na área de assistência odontológica e 
saúde. Nessa vertente são oferecidos 
benefícios como aposentadoria, auxílio 
doença, pensão, salário maternidade, 
salário família, auxílio reclusão, abono 
de permanência, consultas, exames, 

procedimentos eletivos, de urgência 
e também atendimento odontológico 
- tanto atendimento preventivo como 
extrações, canais. “Acreditamos que 
uma das mais importantes ações para 
nosso associado seja o Centro de 
Odontologia, implantado na gestão 
Velomar Rios à frente do IPASC em 
2004, através do qual o servidor e seus 
familiares recebem assistência total 
(médica e odontológica) a um custo de 
apenas 5% da remuneração. Também 
realizamos cursos e eventos como a 
festa do Dia Nacional do Aposentado, 
que visa não só integrar os aposentados, 
como também oferecer momentos 
dinâmicos e culturais. Outro projeto, 
que será lançado depois de março, é 
o IPASC Itinerante, que consiste num 
escritório móvel que irá percorrer as 
repartições municipais, incluindo os 
distritos de Santo Antônio do Rio Verde 
e Pires Belo levando informações aos 
segurados e também o Pró-Saúde, 
além de outros tipos de benefícios 
como a nossa participação no programa 
Prefeitura nos Bairros, um programa do 
município que leva ação aos bairros”.
No que depender da dedicação da atual 
gestão do IPASC/Pró-Saúde, incluindo 
os representantes dos Conselhos, os 
servidores municipais catalanos, ativos, 
aposentados e pensionistas terão muito 
mais motivos para se orgulhar.

O prefeito Diorivan cuida do futuro do servidor municipal

Aqui, registro do evento realizado este ano para celebrar o dia do aposentado
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RPPS raio X

Ética e compromisso com o servidor público de Góias

Auditor substituto do Tribunal de 
Contas dos Municípios – TCM/GO, pós-
graduado em Direito Constitucional e 
Administrativo, o advogado Paulo César 
Caldas Pinheiro fala,  em entrevista à 
Revista RPPS do Brasil, sobre questões 
relacionadas a ética e o compromisso 
com o servidor público.

RPPS: A fiscalização dos regimes de 
previdência própria é um fator que 
vem sendo trabalhado pelo TCM-GO 
há muito tempo?
Paulo César: O RPPS - Regime Próprio 
de Previdência do Servidor Público 
foi instituído na Constituição Federal 
de 1988, em seu art.149, parágrafo 
único,dizendo que os Municípios 
poderiam criar contribuição própria 
para garantir aposentadoria e pensão 
dos seus servidores, mas não havia 
na Legislação Federal, Estadual e nos 
Regimentos dos Tribunais medida 
sancionadora.O Tribunal não tinha 
como fazer uma fiscalização efetiva. 
Só com a Lei 9717/98, estabelecendo 
mecanismos, fornecendo competência 
aos tribunais  que essa realidade 
mudou. Surgiu a parte sancionadora, 
onde se podia usar a própria Lei 
Administrativa. Aqueles gerentes 
do Regime de Previdência Própria 
que não agissem de acordo com tais 
regras, estariam impossibilitados de 
receber comissão e não poderiam ser 
admitidos pelo poder público durante 
certo número de anos. 

O que modificou dessa época para cá?
Juntamente com a AGOPREM – 
Associação Goiana de Previdência 
do Estado e dos Municípios, 
desenvolvemos dentro do Tribunal 
certos requisitos da apreciação de 
contas do RPPS goiano. Separamos 
o Fundo de Previdência Municipal 
(fundo financeiro com característica 
de órgão) do regime previdenciário, 
por autarquia. Eles prestam contas 
separadamente. Criamos, então, o que 
chamamos de certificado de auditoria 

que é quando analisamos essa prestação 
de contas com certos requisitos. Certa 
vez, conversando com a diretoria da 
AGOPREM, perguntamos o que o 
Tribunal poderia fazer nessa prestação 
de contas, porque na realidade, ainda 
hoje, em muitos Municípios, os gestores 
de Fundo de Previdência, são nomeados 
pelo prefeito e ficam em uma situação 
difícil por ser um cargo comissionado e 
por vezes não podem exigir do prefeito 
o repasse devido. 

Qual a melhor solução para esses 
casos?
Sem dúvida que a direção do RPPS  
seja com mandato, ou seja, seria eleito 
entre todos os segurados alguém que 
só perderia o cargo por incompetência 
ou por justa causa. E essa pessoa  teria 
toda tranquilidade para trabalhar e 
cobrar de quem fosse necessário. Isso 
gera mais confiança por não ser um 
cargo nomeado pelo prefeito.

O que foi desenvolvido no Tribunal de 
Contas após a Lei 9717/98?
Desenvolvemos alguns tópicos para 
serem fiscalizados e talvez o Tribunal 
de Goiás saia na frente dos demais, 
uma vez que recebemos as contas 
mensalmente pelo sistema (internet). 
Por exemplo, verificamos o balancete 
da Secretaria de Educação e sabemos 
o quanto se reteve mês a mês dos 
servidores, olhando lá no mês de 
dezembro, porque a contabilidade 
é acumulada no mês 12. Caso, por 
exemplo, se reteve R$ 1 milhão, essa 
quantia tem que ser passada na 
receita orçamentária; isso é verificado 
e caso o prefeito ou gestor reteve e 
não repassou, terá a conta rejeitada. 
Após adotarmos esse procedimento, 
verificamos que poucos não estão 
repassando. Conta rejeitada no Tribunal 
é um problema sério, porque depois 
de transitado em julgado, o nome vai 
para uma lista dos maus gestores de 
contas que encaminhamos todo dia 5 
de julho, dos anos das eleições, para 

o TRE (Tribunal Regional Eleitoral). 
Com isso, eles tem suas candidaturas 
impugnadas por adversários políticos 
ou pelo Ministério Público Eleitoral. 

O que mais é analisado?
Por ser algo imprescindível que se 
faça,  analisamos, por exemplo, a 
remodelagem do plano atuarial. Às 
vezes, é preciso mudar as alíquotas; 
então, exigimos nas prestações 
de contas do mês de dezembro, 
que o gestor mande a legislação 
atualizada do Município; com isso, 
temos tudo catalogado no Tribunal. 
Observamos também as despesas  
com pessoal, realização de concurso 
público, contratação de assessoria 
previdenciária, se está fazendo a 
licitação. O intuito é de colaborar com 
os segurados. Acreditamos que estamos 
indo bem. Temos, no Estado de Goiás, 
alguns Fundos de Previdência que já 
são verdadeiras potências financeiras, 
exemplo de Aparecida de Goiânia e 
Chapadão do Céu. 

Qual é a sua expectativa quanto ao 
futuro previdenciário de Goiás, em 
termos de regime próprio? Em termos 
de fiscalização?
Acredito que estamos bem adiantados 
nessa fiscalização, mas precisamos 
desenvolver alguns pontos que chamo 
de “calcanhar de Aquiles” aqui do 
Tribunal, que é justamente essa parte 
de aplicação dos recursos. Precisamos 
qualificar nosso pessoal, na área de 
investimentos, para que possamos 
aferir se o Município realmente está 
aplicando na melhor oferta de mercado. 
Sabemos que, quem aplicou em renda 
fixa em 2011, terá prejuízo. Estamos 
providenciando essa qualificação, 
pois acredito que é onde estamos 
mais frágeis, em relação a fundo de 
previdência. Tanto o Tribunal, quando 
nossos conselheiros, estão preocupados 
com essa questão.
 
Existem críticas?

A palavra do TCM goiano
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Tenho uma crítica que faço em minhas 
palestras e essa crítica não é do 
Tribunal, mas minha. Hoje, as contas 
do regime de previdência própria 
são verificadas em nossa Secretaria 
de Gestão, onde se olha as contas de 
todo mundo, inclusive dos gestores. 
Deveria ter um departamento próprio 
para isso, e essa é uma crítica que faço 
ao Tribunal e critico muito a Secretaria 
de Previdência no sentido de receber 
todas as informações do Fundo de 
Previdência em forma declaratória. 
Para mim, declaratória é igual carta 
de amor, onde você coloca tudo o que 
quer, sendo que temos um sistema 
consistido de dados no Tribunal. 
Colocamos essas informações no Portal 
do Cidadão, onde qualquer pessoa 
pode entrar e fazer sua pesquisa, sem 
senha e o Ministério da Previdência 
poderia aproveitar essas informações 
para verificação de dados. Já tivemos 
a curiosidade de conferir nossos 
dados com dados que determinado 
Município passou ao Ministério e é 
completamente diferente, lá está tudo 
uma beleza e aqui, tudo atrapalhado. 
Nas palestras que realizamos sempre 
provoco o Ministério a vir conhecer 
no Tribunal nosso sistema, porque 
eles nunca vieram. Nosso sistema já 
possui convênios com a Secretaria da 
Fazenda do Estado, com o Ministério da 
Previdência, com a Secretaria da Receita 
Federal, SEBRAE, Universidade Federal 
(para que possam ser feitas pesquisas 
através de nossos dados). Portanto, 

abrimos nosso portal para todos, talvez, 
até com mais profundidade que o 
Portal do Cidadão, mas a Secretaria de 
Previdência nunca se manifestou com 
interesse de ter esses dados. Acredito 
que é um desperdício para a população, 
afinal de contas, quem paga nossos 
salários é a população. 

Quantos Municípios de Goiás possuem 
regime próprio?
Temos, aproximadamente, 170 
Municípios. Temos no Tribunal uma 
Secretaria de Contas de Gestão, 
que conta com cinco servidores que 
desempenham o trabalho com muita 
competência. Os dados, já inseridos 
no nosso sistema, nos permite 
que tenhamos menos servidores 
trabalhando nisso, pois conseguimos 
fazer um fechamento eletrônico das 
contas. O próprio sistema consegue 
convergir as informações.

Com relação a Revista RPPS do Brasil, 
alguns gestores querem mostrar o 
trabalho realizado por seu Instituto, 
por exemplo, mas sentem receio em 
divulgar o trabalho por haver um 
custo, temendo a rejeição das contas 
no Tribunal. Qual é a posição do TCM 
perante isso? E como a Revista pode 
efetuar essa divulgação?
Desde que seja de interesse do RPPS, 
o gestor pode fazer, mas precisa ter, no 
orçamento, um programa específico 
para isso. Caso tenha essa autorização 
legislativa  no regulamento do Fundo 

de Previdência, o gestor pode ter um 
dispositivo, neste sentido, e pode 
sim fazer, desde que seja no preço de 
mercado. O que não pode ser feita 
é promoção pessoal, pois no art. 37, 
parágrafo 1º da Constituição está claro 
que não pode ter fotografias como 
promoção pessoal, ou exaltação ao 
gestor. Porque na verdade, os gestores, 
quase sempre possuem uma ligação 
ou ambição política; então, ele busca, 
através da divulgação dos seus atos, 
não um benefício ao servidor, mas 
a si próprio, para futuramente ser 
um vereador, candidato a prefeito, 
por exemplo. Portanto, desde que a 
promoção seja informativa e educativa, 
tipo um balanço para esclarecer ao 
servidor que realmente está sendo feita 
boa gestão do fundo e a revista circule 
entre os segurados daquele Município, 
não vejo problema, pois acaba por 
ser um balanço escrito de forma 
que o servidor entenda como está o 
gerenciamento dele, o que recebeu de 
recursos, o que gastou em despesas 
administrativas, como está e onde está 
aplicando, se teve ou não rendimento.
Acredito que a revista é um canal 
interessante e o fato de terem sites 
em alguns Municípios não inviabilizam 
a informação impressa; ao contrário, 
complementa. Na verdade, não 
sabemos quantos segurados podem ter 
acesso aos sites, já revista é diferente, 
uma vez que as encontramos circulando 
nos mais diferentes lugares e o segurado 
acaba lendo e se vendo na revista. 

O auditor Paulo César trabalha comprometido 
com o fortalecimento do Regime Próprio, 

zelando pela boa governança

O Ministério da Previdência Social, através do diretor do Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público, Otoni 
Gonçalves Guimarães, em resposta ao comentário do Auditor do TCM-GO: “Podemos dizer que assim como fazemos com 
todos os demais Tribunais de Contas, sempre procuramos nos aproximar exatamente no sentido de aproveitar os esforços de 
cada órgão, não apenas formalizando termos de cooperação técnica, mas também discutindo com os segmentos responsáveis 
entendimentos da legislação aplicada, de procedimentos de auditoria, etc. Importante salientar que muitos dados enviados ao 
Ministério são declaratórios, porém são sempre checados por intermédio de nossas auditorias diretas realizadas rotineiramente 
junto aos RPPS’s e sempre que se detecta incoerências são adotadas as medidas necessárias para equacionamento, inclusive, não 
raramente encaminhando representações aos demais órgãos de controle, por exemplo aos Tribunais de Contas e, também, não 
é raro se verificar que os dados enviados aos Tribunais também não são tão fidedignos, assim como fazem com os que enviam 
para a Secretaria do Tesouro Nacional e outros, ou seja, entendemos fundamental a verificação in loco, também. Mas estamos 
plenamente abertos, também, ao TCM-GO, inclusive para ajustarmos entendimentos sobre a aplicação de regras de benefícios”.

Nota de Rodapé do Ministério da Previdência
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RPPS financeiro  por Ricardo Junqueira*

O Momento que Vivemos
custodiante: tem a figura do responsável 
técnico. O responsável técnico é uma 
empresa ou especialista  no setor de 
atuação do FIP. Por exemplo, no caso 
do Ático Geração de Energia - a Leme 
Engenharia - empresa do Grupo Suez - é 
responsável pela avaliação técnica dos 
ativos adquiridos pela BOLT Energias 
S.A., que é a empresa investida do 
fundo.

É importante ressaltar que, quando 
existe a definição clara do responsável 
técnico, de quem e do seu papel como 
responsável, o projeto passa a ter uma 
redução de risco significativo, pois o 
envolvimento de um especialista no 
setor aumenta a probabilidade de 
acerto na aquisição de ativos.

Outra questão do FIP é a forma dos 
investimentos. O FIP, cuja estrutura 
é uma única empresa investida, tem 
uma flexibilidade e liquidez maior 
do que ativos operacionais, sendo 
desenvolvidos diretamente abaixo do 
FIP. 

O momento que vivemos é muito 
especial, acreditamos que o Brasil 
nesta década irá criar os alicerces para  
um salto econômico. Afinal, o gigante 
acordou. A tendência do papel do Brasil 
na comunidade mundial é o de o país 
das “commodities”: petróleo, madeira, 
minério de ferro, soja, café, carne e etc. 
Nossa história comprova isto. Porém, 
para funcionar de forma eficiente, e 
tirarmos o máximo de proveito, temos 
que ter uma infra-estrutura  inteligente: 
energia, água, logística interna e 
de longo curso. Sem infraestrutura 
adequada, não aproveitaremos a 
vantagem competitiva do único país 
que tem nome de árvore.

O momento, agora, são dos FIP’s 
- Fundos de Investimentos em 
participações, que mixam os conceitos 
de Private e Venture Equity e são 
próprios para investimentos para 
levantar projetos nos setores de 
infraestrutura.  A estrutura de uma 
FIP, diferente dos fundos abertos 
de mercado, tem um personagem a 
mais, além do gestor, administrador e 

A premissa é verdadeira, no momento 
que quando se desenvolve uma empresa 
investida, pode-se ter um corpo técnico 
próprio que cuida 24 horas dos ativos 
operacionais, que se torna importante 
no período de desinvestimentos; 
podendo a empresa ir para IPO, ser 
vendida para um investidor estratégico 
ou simplesmente vendida por partes.

Acredito que os pontos abordados 
são importantes para os investidores 
escolherem os FIP’s que receberão 
seus aportes. O corpo de executivos e 
o responsável técnico não asseguram 
a rentabilidade que geralmente é 
dependente de mercado. 

E por ser um projeto de EQUITY, tem 
uma TIR esperada bem maior do que as 
taxas de juros sem risco, que é a maior 
motivação do projeto, mas asseguram 
um menor risco de realização, que é o 
que realmente importa em um FIP.

Ricardo Junqueira 
 É engenheiro mecânico pela PUC-RJ, pós-

graduado em Finanças pela FGV-RJ e experiência 
de 30 anos de mercado – sendo os últimos 8 anos 

desenvolvendo a Ático
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NOTA DE ESCLARECIMENTO

Aos Gestores, Técnicos e Servidores dos 
RPPS’s do Brasil e demais interessados.

Prezados Amigos Leitores,

É com grande satisfação que nos dirigimos aos senhores para informar que o Estado do Mato Grosso do Sul sediará o 12º 
Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM. O evento acontecerá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, 
situado na capital, Campo Grande. 

Inicialmente, este acontecimento estava programado para acontecer nos dias 11, 12 a 13 de junho de 2012, cuja escolha se deu 
no último Congresso da Associação, em novembro de 2011, em assembléia, sendo que, na ocasião, houve a oficialização da data 
através do nosso site www.aneprem.org.br

A fim de evitarmos uma superposição de datas de eventos nacionais, no mês de junho, promovidos por nossa Associação e outra 
respeitosa entidade similar, que, historicamente, sempre realiza seu evento nacional no mês de julho, a Diretoria da ANEPREM 
resolveu alterar a data do 12º Congresso Nacional de Previdência, numa postura ético-política, para os dias 29, 30 e 31 de julho 
próximo.

Reconhecermos a importância de todos os nossos eventos, os da ABIPEM e das demais associações estaduais, que têm os 
representantes de RPPS como público efetivo. Ao longo de nossa história, constatamos a importância do objetivo motivador de 
nossos  encontros: o capital social do conhecimento, as trocas de experiências exitosas que possam ser utilizadas nas diversas 
práticas profissionais, de acordo com possíveis ajustes às suas realidades conjunturais, e sem dúvida, desenvolvendo a expertise 
necessária ao fortalecimento e crescimento da previdência do servidor público, das questões previdenciárias e as boas práticas 
de gestão. 

Sendo assim, é de nossa responsabilidade criar mecanismos que possibilitem a efetivação dessa participação dos gestores, 
técnicos e servidores dos RPPS’s em todos os eventos que são produzidos, com dedicação, para eles.

Desse modo, o jornalista Sidney Rezende, apresentador do programa Conta Corrente, da Globo News, está confirmado como 
palestrante na Sessão Solene de Abertura do Congresso, que será realizada no dia 30 de julho, às 19h. Estaremos, oportunamente, 
divulgando a programação do Congresso através de nosso site, demais mídias, inclusive através do site da Revista RPPS do Brasil: 
www.revistarppsdobrasil.com.br   
 
Outras presenças confirmadas: Dr. Leonardo Rolim, Secretário de Políticas de Previdência do MPS;  Dr. Otoni Guimarães, Diretor 
do Departamento de Previdência no Serviço Público - MPS; Presidente do RIOPREVIDÊNCIA, Gustavo de Oliveira Barbosa; Juiz 
Federal, Dr. Fábio Souza, mestre e doutorando em Direito Público pela UERJ, Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Direito 
Previdenciário do IDS América Latina;  Professor Fábio Zambitte, mestre em Direito Previdenciário pela PUC/SP e doutor em 
Direito Público pela UERJ; e Ricardo Souza, advogado, professor, mestre em Políticas Públicas, Técnico do TCE–PE, autor de livros 
e coordenador do Blog Rede Previdência.  

Foram convidados a participar como palestrantes, desta nova edição, o Ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho e 
Carlos Henrique Flory, Presidente do SPPREV, vice-presidente do CONAPREV e da ANEPREM, dentre outros.

Até breve, em Campo Grande, com mais um grande sucesso!

                                                                              Com um abraço fraterno,

                                                                                             Heliomar Santos
                                                                                Presidente da ANEPREM
                                                              (021) 2691-1443 / (021) 7870-7377

Revista RPPS do Brasil
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RPPS jurídico por Fernando Ferreira Calazans*

APOSENTADORIA ESPECIAL DE 
SERVIDORES PÚBLICOS:
Limites das decisões do STF nos Mandados de Injunção

de Injunção, remédio processual pre-
visto no art. 5º, LXXI, da Constituição 
Federal. A sua finalidade é viabilizar o 
exercício dos direitos e liberdades cons-
titucionais e prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, soberania e cidadania 
em casos de inexistência de norma re-
gulamentadora que possibilite o seu 
exercício desses direitos. 
Intrínseca à discussão do direito dos 
servidores de terem seus pedidos de 
aposentadoria especial analisados se-
gundo as regras da Previdência Geral, 
está o instituto da conversão do tem-
po de atividade especial em tempo 
comum, previsto no § 5º do artigo 57 
da Lei 8.213/91  e artigo 70 do Decreto 
3.048/99.  Sucede que o instituto jurí-
dico da “conversão de tempo” não está 
previsto na Constituição Federal. 
Diante disso, a sua aplicação, salvo me-

lhor juízo, não pode ser garantida aos 
servidores públicos via Mandado de 
Injunção, cujo objetivo é dotar de efe-
tividade apenas direitos constitucio-
nais e não de natureza legal. 
Assim sendo, como o STF tem garanti-
do aos servidores públicos o direito de 
terem seus pedidos de aposentadoria 
especial analisados à luz do art. 57 da 
Lei 8.213 e considerando que o § 5º 
desse mesmo dispositivo possibilita a 
conversão de tempo especial em co-
mum, indaga-se: – é possível garantir 
aos servidores a conversão de tempo 
especial em tempo comum para fins 
de aposentadoria, com base em deci-
sões proferidas pelo STF em Manda-
dos de Injunção que determinam aos 
entes federados analisarem os pedi-
dos de aposentadoria especial segun-
do o teor do artigo 57 da Lei 8.213/91? 

A aposentadoria especial do servidor 
público está prevista no art. 40, § 4º da 
Constituição Federal. Como esse dispo-
sitivo depende de lei complementar que 
o regulamente, os servidores, na práti-
ca, estão impedidos, administrativa-
mente, de usufruírem desse benefício, 
já que os entes federados alegam inexis-
tência de norma regulamentadora. 
Ante a injusta frustração de direito em 
virtude de prolongada omissão dos en-
tes federados, servidores públicos têm 
ajuizado ações requerendo aposentado-
ria especial e o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) tem lhes garantido apenas o di-
reito de terem seus pedidos analisados 
segundo as regras da Previdência Geral, 
cabendo ao responsável aferir, no caso 
concreto, o cumprimento dos requisitos 
legais para a aposentação especial . 
Essas ações denominam-se Mandado 

Fernando Ferreira Calazans
 Advogado, Mestre em Administração Pública com ênfase em Previdência e Especialista em Gestão Previdenciá-
ria e em Direito Público. É Gerente de Benefícios do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 

Gerais e professor visitante da Escola Nacional de Administração de Angola. 
E-mail: fernandocalazans@adv.oabmg.org.br 

 STF, Pleno, MI 1286 ED/DF, Relª Min. Cármen Lúcia, DJ 19-02-2010.
 “O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais 

à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em 
atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para 

efeito de concessão de qualquer benefício”.
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RPPS atuarial por Paulo Arthur e Benedito Passos*

Déficit Atuarial
Como equacionar esse problema do RPPS?  

PARTE I

A partir da primeira Reforma da 
Previdência Social, estabelecida pela 
Emenda Constitucional n° 20, e com 
base na Lei Federal n º 9.717/98, que 
dispõe sobre as regras gerais para a 
organização e o funcionamento dos 
RPPS’s, gera-se a obrigação de se 
seguir normas gerais de contabilidade 
e atuária, de maneira a garantir o 
equilíbrio financeiro e atuarial do 
sistema previdenciário.

A Portaria MPS n° 403/08 estabelece 
parâmetros técnicos para a realização 
dos cálculos atuariais que atestam 
o equilíbrio financeiro e atuarial do 
RPPS. Caso a avaliação atuarial aponte 
déficit, este deverá ser equacionado por 
segregação da massa de segurados ou 
por um plano de amortização, podendo 
ser através de alíquotas de contribuição 
suplementares ou de aportes periódicos 
preestabelecidos.

Segregação de Massas

O equacionamento do déficit atuarial 
pela segregação da massa de segurados, 
na forma permitida pela Portaria MPS 
n° 403/08, consiste na criação de dois 
planos previdenciários independentes, 
um financiado pelas patrocinadoras em 
regime de caixa, e outro capitalizado e 
equilibrado financeira e atuarialmente.

A ideia deste modelo é que o ente 

federativo assuma a responsabilidade 
pelo pagamento dos benefícios do 
grupo de segurados mais antigo 
que, teoricamente, geram mais 
obrigações e menos receitas para o 
sistema previdenciário, deixando a 
massa mais jovem e menos onerosa 
sob responsabilidade do RPPS. 
Como a massa de segurados do ente 
federativo é fechada, sem o ingresso 
de novos servidores, as obrigações 
previdenciárias deste grupo tendem 
a reduzir ao longo do tempo, até a 
eventual extinção da massa, restando 
então apenas o grupo de segurados 
custeados pelo regime de previdência, 
que apresentará equilíbrio financeiro e 
atuarial.

A Portaria estabelece também que 
os planos deverão ser totalmente 
independentes, sendo vedada a 
transferência de recursos, obrigações 
ou segurados entre os planos. Na 
implantação da segregação de massa 
deverá ser feita a separação financeira, 
orçamentária e contábil dos planos. 

Plano de Amortização

O déficit atuarial do RPPS também 
pode ser equacionado através do 
estabelecimento em lei de uma alíquota 
de contribuição suplementar ou aportes 
periódicos dos seus patrocinadores. 

Para garantir o equilíbrio atuarial 
do sistema é necessário que o 
valor presente das contribuições 
suplementares ou aportes futuros 
seja, no mínimo, equivalente ao déficit 
atuarial calculado.

Existem diversos métodos atuariais 
clássicos de financiamento aplicados 
no custeio de sistemas previdenciários, 
como por exemplo, os métodos de 
Crédito Unitário Projetado (PUC), 
Agregado, Prêmio Nivelado Individual 
(PNI) e Idade de Entrada Normal (IEN), 
dentre outros.

Os valores das alíquotas ou dos aportes 
também podem ser estabelecidos a 
partir da análise do fluxo de receitas 
e despesas futuras, permitindo que 
o plano de amortização melhor 
se ajuste à realidade do RPPS. É 
importante destacar também que 
o plano de amortização deverá 
estar fundamentado na capacidade 
orçamentária e financeira do ente 
federativo.

Independentemente do método 
de financiamento adotado é 
fundamental que os regimes próprios 
busquem o equacionamento de seus 
déficits atuariais, respeitando suas 
características e a capacidade financeira 
e econômica do Ente federativo.

Benedito Cláudio Passos 
é formado em Matemática e Atuária, mestre em Engenharia da Produção 

– COPPE e pesquisador em Previdência Social pelo Núcleo Atuarial de 
Previdência – NAP da COPPE/UFRJ

Paulo Arthur Vieira 
é atuário MIBA/MTB 1.521, bacharel em 

Ciências Atuariais pela UFRJ e faz avaliações atuariais para RPPS desde 2005



RPPS DO BRASIL   • 30

RPPS fomento

Política para o RPPS

elucidar as vantagens de implementação 
do RPPS: dois em Minas Gerais, dois em 
São Paulo, Paraná recebeu um e o Rio 
Grande do Norte também sediou um 
encontro. Ao longo de 2012, o objetivo 
é manter a atual parceria com o MPS.
Além dos fóruns, que estimulam a 
implantação dos RPPS’s, o BB oferece 
o serviço de assessoria para criação 
do RPPS, incluindo um diagnóstico da 
situação legal, atuarial e financeira 
visando fornecer subsídios para 
tomada de decisão do gestor público 
a respeito de qual o melhor sistema 
previdenciário a ser adotado.  O BB 
também disponibiliza um amplo 
portifólio de serviços para os RPPS’s 
já implementados, tais como: análise 
de benefícios, folha de pagamento 
de inativos, assessoria atuarial, 
controle de contribuições, assessoria 
em investimentos, apoio legal, entre 
outros.  Ministra, ainda, aos gestores e 

O crescimento do Banco do Brasil, 
no segmento RPPS, tem sido muito 
bom, diz o gerente Janio Carlos Endo 
Macedo, da Unidade de Gestão 
Previdenciária, área especializada no 
atendimento aos Regimes Próprios. 
O BB fechou dezembro de 2010 com 
aproximadamente R$ 13 bilhões 
em recursos aplicados em fundos 
exclusivos para o RPPS. Em 2011, atingiu 
montante de R$ 17 bilhões. Em 2012 a 
expectativa de crescimento é de 30 %. 
Os desafios para a implementação de 
novos RPPS’s é objeto de atenção do 
Ministério da Previdência Social – MPS. 
O Banco do Brasil, em parceria com o 
MPS, como forma de contribuir para a 
modernização e desenvolvimento da 
Previdência Social no Brasil, atua com o 
objetivo de ampliar a criação de novos 
RPPS’s no país.
Para isso, o gerente afirmou que foram 
realizados seis fóruns de discussão para 

conselheiros dos RPPS’s, treinamentos 
na forma de seminários, como forma 
de contribuir com a profissionalização 
da gestão previdenciária. “Em 2011 
realizamos 12 eventos e queremos 
realizar mais uma série em 2012 para 
que possamos auxiliar na governança 
dos Regimes Próprios. Tais treinamentos 
contam com a participação do MPS 
e dos Tribunais de Contas”, diz 
Janio. Destaca ainda que “...estamos 
estimulando os RPPS’s a diversificarem 
suas aplicações, uma vez que a taxa 
Selic apresenta tendência de queda, o 
que torna mais difícil para os institutos 
atingirem a meta atuarial”.
Para o gerente, o BB tem trabalhado, 
de maneira efetiva, para garantir que 
a missão dos institutos seja cumprida, 
propiciando a segurança e a garantia 
do pagamento da aposentadoria ao 
servidor, que ao longo da vida acalenta 
o sonho de se aposentar.

Janio Carlos - gerente geral 
da Unidade de Gestão 

Previdenciária do BB
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Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Ministério da 
Previdência são parceiros no estímulo a criação de RPPS

Segundo o gerente nacional de 
previdência da Caixa Econômica 
Federal - CEF, Wilson Bernardes Alves, 
a instituição lidera o segmento com 
captação de mais de 33% dos ativos 
financeiros dos Regimes Próprios de 
Previdência Social – RPPS’s. Segundo 
ele, a CAIXA revela-se como um porto 
seguro aos gestores de RPPS, não só 
pela correta orientação na aplicação 
dos seus recursos, mas por contribuir, 
sobretudo, no batimento da meta 
atuarial, o que garante rentabilidade 
suficiente para honrar os pagamentos 
de benefícios. “Principalmente num 
cenário de redução da taxa de juros, 
como o que vivenciamos na atualidade, 
torna-se imprescindível a escolha 
de um banco sério e comprometido 
com a administração desses ativos”, 
destaca ao salientar que a CEF, por 
ser uma instituição pública, dispõe de 
diferenciado portfólio, se destaca na 
gestão de fundos, além de ter lançado 
novos fundos cujo objetivo é justamente 

bater a meta atuarial.
O gerente afirma que a instituição 
também disponibiliza corpo técnico 
qualificado para apoiar os gestores dos 
RPPS’s na correta aplicação de seus 
recursos, seja na qualificação desses 
mesmos gestores com treinamentos 
para obtenção do CPA-10 (Certificação 
Anbima). “Com isso, a CEF tem se 
mostrado ser mais que um banco, uma 
parceira dos regimes próprios na busca 
de alternativas para bater a sua meta, 
com transparência e profissionalismo”.
Por outro lado, com o objetivo de 
fomentar a criação de novos RPPS’s, haja 
vista o fato de que dos 5.565 municípios 
existentes no País, apenas 1.962 
constituíram seus regimes próprios, foi 
assinado acordo de cooperação entre 
a CAIXA e o Ministério da Previdência 
Social, juntamente com o Banco do 
Brasil e a ABIPEM, tendo sido realizados 
encontros regionais nas cidades de 
Bauru/SP, Natal/RN e Curitiba/PR, 
sob o tema “Previdência Social em 

Debate”, eventos que contaram com 
a participação de representantes 
do Tribunal de Contas, Ministério 
da Previdência, governos estaduais, 
municipais e demais partícipes. “Nesse 
projeto, temos auxiliado o Ministério 
da Previdência na abordagem aos mais 
de 3.500 municípios que ainda não tem 
regime próprio constituído, levando 
esclarecimentos sobre os ganhos 
para o município e seus servidores, 
disponibilizando material, fornecendo 
orientação técnico-jurídica, avaliação 
atuarial, fazendo recadastramento e 
preparação de projeto de lei para a  
constituição do RPPS”, informa Wilson 
ao ressaltar que novos encontros 
“Previdência Social em Debate” estão 
programados para este ano nas cidades 
de Belo Horizonte/MG, João Pessoa/
PB, Salvador/BA e Belém/PA, todos 
dirigidos especialmente aos municípios 
das respectivas regiões, os quais ainda 
não usufruem dos benefícios de ser 
RPPS. 

Wilson Bernardes - 
gerente nacional da CEF
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RPPS entrevista

O universo RPPS
Miguel Baumgartner e Núria Broll falam sobre o mercado de Regime Próprio.

o dever de acompanhar o desempenho 
de seu investimento, e quando não 
contente, mudar de lugar.

Então, é fácil essa alocação de recursos, 
quando não se está contente?
Olha, nem sempre. Não é só o cuidado 
com fundos mal geridos, tem também 
o lobby pesado de alguns bancos. Te-
mos notícia de fatos que ocorreram 
quando se tentou diversificar os inves-
timentos; um determinado RPPS iria 
passar para outro banco, - sabe o que 
aconteceu? O banco onde estavam os 
recursos ameaçou com bloqueios de fi-
nanciamentos, dentre outras sanções. 
Isso tem que ser denunciado, tem que 
ligar na CVM e denunciar. 
O que tem que ficar claro é que não se 
pode misturar amizade com o futuro 
dos funcionários públicos. O recurso é 
do RPPS, não é para cumprir meta de 
gerente. 
O recurso mal aplicado, com baixo 
rendimento, acaba por não bater a 
meta atuarial, vai gerar um déficit, 
um aumento de alíquota e talvez uma 
inadimplência. Tudo porque não quise-
ram denunciar, ou bater o pé e buscar 
o melhor para o RPPS. O recurso é dos 
funcionários, não dos bancos.

Isso é muito sério. O que vocês consi-
deram o maior gargalo dos RPPS’s?
Com certeza, é sério demais. O maior 
gargalo é o futuro, o planejamento atu-
arial. Temos profissionais excelentes no 
mercado, mas tem outros e outros. A 

avaliação atuarial é a coisa mais impor-
tante dentro do RPPS, uma avaliação 
mal feita, sem o devido recadastramen-
to anual, sem a real situação dos funcio-
nários, não vai refletir a verdade. Sabe 
o que vai acontecer? O atuário vai reco-
mendar o aumento da alíquota, que vai 
impactar nas contas do município, com 
certeza gerando inadimplência, travan-
do a CRP e impedindo o crescimento, 
tudo porque a avaliação não reflete a 
real situação do RPPS.
Agradecemos a Revista RPPS do Brasil 
por estarmos contribuindo e participan-
do de mais uma edição da revista, rea-
lizando esta matéria onde tratamos de 
assuntos de extrema importância para 
os RPPS’s.  É bom saber que estamos 
crescendo, temos amigos do Estado de 
Pernambuco que foram para Moçam-
bique falar sobre RPPS; o Dr. Otoni, um 
apaixonado pela matéria, que percorre 
o Brasil numa cruzada pela Previdência 
Social, o esforço de entidades nacionais 
como a ANEPREM, além das entidades 
regionais, sempre defendemos, RPPS 
não é cargo de confiança, é trabalho de 
confiança. 
Ficamos felizes em saber que temos 
uma revista como a de vocês, voltada 
exclusivamente para os RPPS’s.Todas as 
edições estão com conteúdo de grande 
qualidade e importância. Não pode-
mos deixar de citar o belo trabalho do 
Conselho Monetário Nacional (CMN) e 
do Conselho Nacional de Previdência 
(CONAPREV) e aos brilhantes e respon-
sáveis profissionais da Receita Federal. 

Revista RPPS: Para começar, gostaría-
mos que vocês fizessem um panorama 
dos Regimes Próprios no Brasil, hoje.
Miguel Baumgartner e Núria Broll: Um 
salto em termos previdenciários, passa-
mos de um estado falho, para um case 
de sucesso mundial. Os RPPS’s estão 
organizados, com legislação brilhante e 
acompanhamento estatal, que auxilia e 
fiscaliza com grande presteza. O Minis-
tério da Previdência sabe o que aconte-
ce, praticamente, em todo o Brasil, em 
tempo real.

Em termos práticos, como está a saúde 
dos RPPS’s?
Em termos financeiros, estamos muito 
bem, passamos a ter um ativo de vá-
rios bilhões de reais; falta um pouco de 
qualificação humana e maior apoio aos 
gestores, no que tange a estruturação 
e acompanhamento previdenciário. No 
geral, saímos da UTI e passamos para a 
enfermaria; logo, estaremos no aparta-
mento para recebermos alta.

E os fundos de investimentos, estão 
mais atrativos?
Sim, com certeza. Quando a CVM nor-
matiza, os fundos de investimentos tem 
que se adequar rapidamente para aten-
der os RPPS’s. O que tem que ficar bem 
claro é que os Fundos de Investimentos 
não são do banco A, B ou C; o fundo de 
investimento é do quotista. O banco 
tem a gestão, a custódia e a administra-
ção. Então, não é o fundo do banco “X”, 
é o fundo dos quotistas Z e Y, que tem 

Miguel Baumgartner e Nuria Broll são, respectivamente, dire-
tores executivo e comercial da Referência Gestão e Risco.
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O Núcleo Atuarial de Previdência – NAP é 
uma unidade da COPPE/UFRJ. Criado em 1997, tem 
como objetivo desenvolver técnicas de inteligên-
cia atuarial voltados em especial aos Regimes 
Próprios de Previdência dos Servidores Públicos 
(RPPS). Para aplicar todo este conhecimento 
gerado pelo NAP, surgiu a Titans. 

Nova alternativa de qualidade 
para gestores de RPPS

Com uma equipe técnica altamente quali� ca-
da e larga experiência em diversas áreas do 
segmento previdenciário, a Titans tem como 
� nalidade assessorar e prestar serviços de 
consultoria previdenciária às Prefeituras e Estados 
brasileiros buscando soluções inteligentes ajusta-
das às realidades de cada Ente Federativo. 

Especializada em serviços indispensáveis 
aos RPPS como criação de Regime Próprio de 
Previdência, equacionamento do dé� cit atuarial, 
COMPREV, recadastramento de servidores ativos 
e inativos, entre outros serviços, a Titans é certa-
mente uma excelente opção para a realização da 
avaliação atuarial anual obrigatória de 2012.

A consultoria está oferecendo uma oferta 
de lançamento com um preço muito especial. 
Aproveite!

E receba também: 

Relatório Técnico 2012

Parecer Atuarial

Nota Técnica Atuarial

Cadastramento do Demonstrativo 
dos Resultados da Avaliação Atuarial 
(DRAA) no site da Previdência Social.

Para mais informações, entre em contato

(21) 3867-6099 / 3867-6026 / 3867-6035
consultoria@nap.srv.br / nap@nap.srv.br 

comunicação@nap.srv.br

Aproveite 
agora a 

promoção de 
lançamento

Avaliação 
Atuarial 

2012

A Titans nasceu de uma parceria com o NAP, a COPPE e a UFRJ

Válido até 31/01/2012

R$1.250,
POR APENAS

Válido até 30.03.2012
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RPPS ranking por Paulo Di Blasi

Confira o ranking, elaborado por Paulo Ricardo Di Blasi mediante a metodologia 
por busca de fundo de investimento na base de dados da ANBIMA, via Sistema 
SMART INVESTOR e Sistema Economática, de acordo com a classificação do 
fundo no mês de janeiro de 2012.

Fundo de Ações
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Renda Fixa
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Pelo quarto ano seguido, o déficit da Previdência dos servidores públicos 
federais superou o rombo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
que trata dos trabalhadores da iniciativa privada. O resultado negativo do 
funcionalismo público cresceu 9,8% de 2010 para 2011, totalizando R$ 56 
bilhões. Já o déficit do INSS encolheu 22,3%, fechando o ano em R$ 36,5 
bilhões – menor patamar desde 2002. Para 2012 é esperado que o déficit 
da previdência dos servidores públicos passe de R$ 60 bilhões. Para o INSS, 
a expectativa é de manutenção do rombo de R$ 36,5 bilhões. A elevada 
despesa do governo federal com pagamento de aposentadorias e pensões 
demonstra a desigualdade entre os valores dos benefícios pagos nos setores 
público e privado. O rombo do Regime Próprio de Previdência Social, que 
atende um milhão de servidores, é mais de 50% maior que o do INSS, 
que paga 29 milhões de benefícios. Segundo o ministro da Previdência, 
Garibaldi Alves Filho, uma diminuição do saldo negativo dos servidores 
só poderá ser vista no longo prazo, com a aprovação, pelo Congresso, 
do projeto de lei que cria um fundo de previdência complementar para 
essa categoria e fixa o teto de aposentadoria do INSS (atualmente de R$ 
3.916,20) para os trabalhadores da administração pública. 

RPPS notas

Na contramão da reforma da Previdência Social, que prevê reduzir direitos 
de pensionistas, tramita na Câmara dos Deputados proposta que mantém o 
benefício para viúvas que decidirem se casar pela segunda vez. De acordo 
com o PL 2508/11, do deputado Dr. Grilo (PSL-MG), as pensionistas teriam 
mais proteção no caso de uma segunda viuvez. Para o parlamentar, a 
mudança não traria custos adicionais à Previdência Social e garantiria mais 
tranquilidade às pensionistas. Com o falecimento do segundo parceiro, elas 
poderiam escolher manter a pensão que lhes fosse mais favorável — ou seja, 
de valor maior. A matéria tramita em caráter conclusivo na Casa. No entanto, 
a proposta pode esbarrar nos planos do Executivo.  Já, pelo que consta no 
projeto de mudanças na Previdência, as viúvas teriam direito a 50% do salário 
médio de contribuição do companheiro e receberiam benefício por tempo 
proporcional à idade — quanto mais novas, menos anos de concessão.

A herança que o prefeito Mário Bulgareli, da cidade 
paulista de Marília,  está deixando para cidade e para o 
próximo gestor não é nada agradável. Isto porque a dívida 
de R$ 24 milhões do município com o Ipremm (Instituto de 
Previdência do Município de Marília), acumulada apenas 
em 2011, deve terminar de ser quitada somente em 
2017.  A prefeitura assumiu  dívida de R$ 12.227.487,09, 
referente a parte patronal não repassada à previdência. 
Porém, o contrato prevê parcelamento em 60 vezes de 
aproximadamente R$ 210 mil. Os outros R$ 12 milhões que 
foram descontados da folha de pagamento dos servidores 
municipais na ativa e não repassados à previdência 
municipal durante o último ano, após negociação em duas 
vezes, deveria ter tido a primeira parcela paga no último 
dia 21 de dezembro. Mas a administração não honrou com 
os compromissos. E os agravantes não param por ai. O 
prefeito Mário Bulgareli já havia parcelado uma dívida de 
calote com a previdência, referente a 2009 e 2010, a qual 
também será paga em 60 vezes e terminará somente em 
2016. Mello explica que juntando os dois parcelamentos 
anteriores a prefeitura está pagando R$ 240 mil mensais e 
com o novo acordo esse montante subirá para quase meio 
milhão de reais por mês. 
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O Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina 
(IGEPREV) terá sua sede própria; o prefeito Júlio Lossio já 
assinou a Ordem de Serviço da obra. O IGEPREV assegura 
a aposentadoria, cobertura nos eventos de invalidez, 
doença, reclusão, morte e proteção à maternidade e a 
família dos servidores municipais. São beneficiários os 
servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos e 
seus dependentes.

O ano de 2011 termina com um saldo positivo para o 
ISSM - Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 
de Camaçari, segundo o diretor-superintendente, 
Edmilson Santos.  No final de  2011 , membros dos 
Conselhos Administrativo e Previdenciário e Fiscal do 
órgão aprovaram o Plano Anual de Investimento para 
2012.  O Plano Anual de Investimento norteia os gastos 
e as aplicações dos recursos financeiros do ISSM, órgão 
responsável pelo pagamento de 174 pensões e 951 
aposentadorias dos servidores municipais de Camaçari. 
Uma das mudanças propostas no Plano é a inclusão de 
aplicações na modalidade de renda variável. No exercício 
de 2011, as aplicações realizadas pelo ISSM, até novembro 
deste ano, tiveram rendimentos de cerca de R$ 8 milhões, 
o que representou um acréscimo de 9,30% no patrimônio 
líquido do Instituto.

Segundo o gestor Mário Mamede, o recadastramento previdenciário do Instituto de Previdência do Município de Fortaleza está 
possibilitando a checagem dos dados de  quase 11 mil pessoas que integram a folha de inativos da Prefeitura de Fortaleza. O 
recadastramento responde a uma exigência do Ministério da Previdência Social e deve ser feito a cada cinco anos. A ideia é manter 
uma base de dados atualizada, reparando possíveis incongruências como nomes ou números de identidade errados. 
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NOTÍCIA DE SEU INSTITUTO PODE 
SAIR AQUI. PARTICIPE!

contato@revistarppsdobrasil.
com.br
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Câmara aprova pagamento de proventos integrais aos servidores públicos aposentados por invalidez permanente. 
Proposta aprovada pelo Plenário garante também paridade de reajuste com cargos da ativa. A PEC beneficia 
trabalhadores  que tenham ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003.Agora será o Senado que 
analisará a proposta. De acordo com o texto, o servidor que entrou no setor público até o final de 2003 e já se 
aposentou ou venha a se aposentar por invalidez permanente terá direito a proventos calculados com base na 
remuneração do cargo em que se der a aposentadoria, sem uso da média das maiores contribuições, como prevê a 
Lei 10.887/04, que disciplinou o tema.

Município de Navegantes/SC ganha Instituto próprio de 
Previdência.  A partir de agora, os 1.800 funcionários municipais 
públicos efetivos da Prefeitura de Navegantes passam a 
contar com um regime próprio de previdência. A Lei nº 099 de 
23/05/2011, que cria o  NavegantesPrev, já está em vigor e 
funcionando, provisoriamente, no Paço Municipal, com previsão 
para em breve receber uma sede própria visando melhor atender 
os contribuintes.

Em visita ao Instituto Latino-Americano de Direito Social [IDS América 
Latina], Heliomar Santos, presidente da ANEPREM, confirmou a 
presença do professor Fábio Souza no 12º Congresso Nacional de 
Previdência da Associação, que  acontecerá em 2012. Outro passo 
importante neste encontro foi a viabilização de um convênio de 
capacitação entre o instituto e a ANEPREM.   Esse projeto começou 
a tomar forma após a participação de Fábio Souza, que é juiz federal 
e coordenador acadêmico do curso de pós-graduação em Direito 
Previdenciário do IDS América latina e dos cursos de extensão, também 
na área previdenciária, da UCAM e da UERJ, além de ser professor da 
EMERJ e da UFRJ, no  congresso da entidade, realizado em novembro 
de 2011, quando falou sobre “Desaposentação”.  A parceria vai ajudar 
a melhorar a capacitação dos gestores e demais técnicos dos RPPS’s 
para o aperfeiçoamento da gestão.

Da esquerda para direita, Nelma Espíndola,  Assessora da 
Presidência da  ANEPREM, Dr. Rafael Drummond, Procurador 
do Previnil, Heliomar Santos, Presidente ANEPREM, Professor 
Fábio Souza e Professor Dr. Joaquim Mentor de Souza C. Júnior,  
Co-coordenadores do IDS América Latina.
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O ministro da Previdência, Garibaldi Alves, pretende enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para reformar as pensões. A 
proposta é incluir perda de direito para mulheres que voltarem a se casar. Pela regra atual, a família pode receber, por exemplo, 
pensão por morte sem um tempo mínimo de contribuição. Caso o trabalhador contribua somente por um mês, por exemplo, 
já tem direito ao benefício. Entretanto, é necessário que o óbito tenha ocorrido enquanto o trabalhador tinha qualidade de 
segurado. A ideia do Ministério da Previdência é que passe a haver uma carência no pagamento das pensões, como acontece em 
outros países, ou que a esposa perca esse direito na hipótese de se casar novamente.
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O Instituto de Previdência de Vitória/ES recebeu a 
visita do Diretor de Previdência dos Regimes Próprios 
do Ministério da Previdência, Otoni Guimarães para 
alegria do  diretor administrativo e financeiro do 
IPAMV e tesoureiro da ANEPREM, Herickson Rangel e 
do prefeito de Vitória João Coser que, juntamente com 
todos que formam o IPAMV, comemoraram 15 anos de 
crescimento do Instituto. Esteve presente, também, o 
presidente da ANEPREM, Heliomar Santos.

O 15º Encontro Regional da AEPREMERJ e 1º Seminário Municipal 
de Previdência de Itaboraí/RJ acontece dias 08 e 09 de março. Na 
programação, palestras sobre alteração da Lei 9.717/98 com Zanita 
de Marcos/MPS; Aposentadoria por invalidez com Delúbio Gomes; 
Papel dos Conselheiros com Osório Chalegre; Aposentadoria  e 
pensões nos RPPS’s com Viviane Carvalho, dentre outros temas. 
Marta Coquito, gestora de Itaboraí e Claudinei Portugal, presidente 
da AEPREMERJ formam uma parceria otimizada para fazer do 
evento um grande acontecimento. Mais informações: www.
aepremerj.com

Herickson acompanhado de Otoni Guimarães

A gestora Marta Coquito está com tudo preparado para o evento
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Herickson acompanhado de Otoni Guimarães

Embora o sistema previdenciário brasileiro seja considerado um dos melhores 
do mundo, o Brasil não está entre os melhores lugares para aposentados. Pelo 
menos segundo a revista norteamericana Internacional Living, que elaborou um 
ranking dos melhores países para a vida após a aposentadoria. Na publicação, 
foram avaliados itens como custo de vida (alimentação, saúde, transporte), 
mercado imobiliário, infraestrutura e benefícios especiais para aposentados. 
Os dez primeiros foram Equador, Panamá, México, Malásia, Colômbia, Nova 
Zelândia, Nicarágua, Espanha, Tailândia e Honduras respectivamente. Para o 
presidente da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas – COBAP, 
Warley Martins, “Não adianta um sistema previdenciário conceituado se ele não 
contempla os aposentados. A nossa Previdência atende áreas que não cabem à 
sua função e prejudica o reajuste das aposentadorias”.

Cabedelo/PB – Instituto de Previdência do Município (IPSEMC) dá  
continuidade ao Programa de Educação Previdenciária - PEP junto aos 
servidores  efetivos do Município,  e ao Programa de  Preparação para 
Aposentadoria – PPA. No início de 2012, o IPSEMC  promoveu mais dois 
dias de palestras direcionadas aos servidores efetivos do Município. O 
principal objetivo foi prestar contas da gestão, além de esclarecer sobre os 
direitos e deveres previdenciários dos servidores, utilizando-se também do 
jingle oficial do Instituto como pano de  fundo “Zele desta casa, hoje você a 
sustenta. Amanhã será sustentado por  ela”. Realmente não tem como fugir 
desse tema, pois temos que cuidar, zelar  e defender nossa previdência, 
nosso RPPS”, diz a gestora Léa Santana Praxedes.
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RPPS social

Anckimar Pratissolli, secretário municipal 
da fazenda de Vitória - ES

O presidente Claudinei Portugal 
e o diretor Evandro tem sido ativos

 na defesa do RPPS carioca Edsmauro Parreira da CEF

Narlon Gutierre, auditor da Receita
Federal, sempre solícito aos convites

para falar sobre questões ligadas ao RPPS

Aline de Freitas, Unidade de 
Gestão Previdenciária do BB

Edmilson Campos - Palestrante 
do Instituto de Porciúncula

Alexandre José - Unidade de Gestão Previdenciária do BB

64 - 3478 1162
www.pmouvidor.com.br
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Narlon Gutierre, auditor da Receita
Federal, sempre solícito aos convites

para falar sobre questões ligadas ao RPPS

RPPS correios

Caras Iliane e Ana Paula, 
Recebemos o exemplar da Revista RPPS do Brasil e ficamos muito felizes por termos, 
em mãos, uma revista voltada para os RPPS’s. Excelente a ideia e muito boa a edição. 
Continuem firmes porque, na verdade, não é fácil, principalmente em nosso país 
que ainda precisa muito amadurecer quando o assunto é previdência. A ignorância 
ainda é alta, falta disseminação dessa cultura tão necessária a toda sociedade, que 
não pensa no futuro previdenciário; sendo assim, a Revista RPPS do Brasil torna-se 
um veículo de suma importância e deveria ser bastante valorizado para que haja 
continuidade, pois a Revista é uma ferramenta de distribuição da preciosa semente 
previdenciária. Esperamos que seja o  início de um caminho  repleto de sucesso, 
vitórias mil e que venha trazer grande contribuição a todos que laboramos nessa 
seara complexa, entretanto, tão apaixonante.

Léa Santana Praxedes - presidente do IPSEMC – Cabedelo/PB

Cumprimentamos as idealizadoras da 
Revista RPPS do Brasil. 
Somos uma instituição pequena, 
ainda, por conta da idade do 
Município, mas já conseguimos 
alguns avanços.Parabéns, mais uma 
vez e sucesso! 

Conceição Lasmar - presidente do 
Instituto em Presidente Figueiredo/
Amazonas

Parabéns ao pessoal 
da Revista RPPS do 
Brasil – Previdência 

Já através do 
facebook.com/

revistarppsdobrasil

Parabéns pela iniciativa da publicação desta Revista, pois 
traz à tona assuntos de extrema importância relacionados 
a Previdência Própria, abordando, de forma imparcial 
e competente, a situação previdenciária nos nossos 
Municípios e Estados.  

Maurício Gonçalves Pereira, diretor executivo do IPSETUR 
– Turmalina/MG

A última edição da Revista RPPS do Brasil ficou ótima. Adoramos o conteúdo. 
Parabéns! – Núria Broll – Referência

Parabenizo as idealizadoras da Revista RPPS pela iniciativa de criar uma revista que venha focar, exclusivamente, a 
Previdência do Servidor Público. Sou o Gestor do Fundo de Previdência do Município de Iranduba / Amazonas e estarei 
me juntando a vocês para o fortalecimento, ainda maior, dos Regimes Próprios em nosso País. 

Cristóvão Brandão – presidente do FPMI
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