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Prezado Leitor,

Mais uma edição da ÚNICA revista específica de RPPS  nas suas mãos. Mui-

tas informações preciosas disponibilizadas por nossos articulistas. Olhando 

o mercado de ações brasileiro sob uma ótica diferente é o tema de Mauricio 

Gallego Augusto; A PEC 6/2019 pulveriza o que resta dos direitos criados pe-

las emendas constitucionais 41/2003, 47/2005 e 70/2012 por Alex Sertão; A 

aposentadoria dos servidores que exercem atividade de risco está em risco: 

ADI 5.039/RO chama a atenção de Fernando Ferreira Calazans; Dando conti-

nuidade a série contábil tem a Parte II – Aspectos Conceituais dos RPPSs – IPC 

14 de Diana Vaz de Lima; ALM - A gestão dos investimentos com foco no pas-

sivo atuarial foi a escolha de  Rafael Porto e Francisco Barreto;  A dependên-

cia econômica dos conviventes – presunção absoluta ou relativa é o terceiro 

artigo da série de  Magadar Rosália Costa Briguet e Miguel Horvath Júnior; 

Aspectos pouco divulgados da reforma da previdência são esmiuçados por 

Domingos Augusto Taufner; na nossa coluna Esse Espaço é Seu, Bruno Mar-

tins responde a dúvida enviada por nosso leitor Sérgio Marcos Nascimento 

Freire – diretor presidente de Ponto Novo/BA.

Na nossa viagem para mostrar o trabalho de governança nos RPPSs, demos 

aquela paradinha no Piauí e descobrimos o zelo de União, Piripiri e José de 

Freitas em relação ao Regime Próprio. E nosso articulista Lucas Azevedo Fon-

seca traz um estudo atuarial caprichado evidenciando os pontos preocupan-

tes em relação ao déficit atuarial no Piauí.

A Nova Previdência é o tema de uma entrevista com o Secretário de Previdên-

cia Leonardo Rolim. Também registramos a criação de mais uma Associação 

para fomentar o desenvolvimento da gestão do Regime Próprio em uma re-

gião linda do país: Maranhão. Na nossa capa destacamos  os 25 anos de exce-

lência e inovação da Agenda Assessoria. Nossas páginas trazem também os 

detalhes do 15º Encontro de RPPS da Região Centro Sul realizado em parceria 

pela APEPREV e Instituto de Prudentópolis.

Esperamos que você aproveite o aprendizado em cada virada de página e 

que amplie seus horizontes. Afinal, conhecimento é tudo. E conhecimento 

com prática é SUCESSO! 

Ah... e falando em prática, envie-nos pelo e-mail: contato@revistarppsdobra-

sil.com.br suas experiências de gestão no RPPS. Iremos fazer uma série mos-

trando exemplos de atuação destaque por esse Brasil a fora.

Boa leitura e até a próxima!

EDITORIAL

e Equipe
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ENTREVISTA

 A Nova Previdência
A revista RPPS do Brasil entrevistou Leonardo Rolim. Confira 
a expectativa do secretário de previdência para o futuro do 

Brasil previdenciário.

RPPS do Brasil: A reforma da Previdência é um 
sonho de décadas, difícil de ser realizado, mas  
imprescindível para a  sustentação previdenciária 
brasileira. Como o Senhor vê esse sonho?

Leonardo: Esse realmente é um objetivo da nação bra-
sileira, precisamos ajustar a previdência para que o país 
possa destravar e crescer; cumprir com a sua missão de 
ser um país que garanta boas condições para sua popu-
lação, investimentos em saúde, educação, infraestrutura 
e principalmente redução das desigualdades. Nosso sis-
tema previdenciário hoje amplia as desigualdades, é um 
sistema injusto, beneficia os mais ricos que aposentam 
mais cedo e com benefícios maiores. A Nova Previdência 
procura, além de garantir a sustentabilidade do sistema, 
que é o principal objetivo, também ser justa e ser um 
sistema voltado para todos e com regras que atendam a 

todos, de forma equânime, tratando os iguais de forma 
igual, os desiguais de forma desigual.

Como o Senhor espera que seja aprovada 
a PEC da Nova Previdência?

O Congresso Nacional tem autonomia para fazer ajustes 
na proposta, esperamos que os ajustes que venham ser 
feitos sejam para melhorar ainda mais a proposta e que 
não reduzam a força fiscal que tá na proposta encami-
nhada.

Em sua opinião, a reforma como está 
sendo proposta pode realmente ajudar 
o governo a equilibrar as contas?

Sem dúvida, mas é bom deixar claro que a Nova Pre-
vidência não tem objetivo de zerar o déficit no regime 

Leonardo Rolim

Fotos do Leonardo Rolim: Ascom da Secretaria de Previdência
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geral; Em relação ao regime próprio, sim. Hoje a Consti-
tuição já prevê o equilíbrio financeiro e atuarial, mas não 
dá os mecanismos pra que isso seja de fato efetivado. Na 
Nova Previdência, estamos dando instrumentos como 
criação de alíquotas extraordinárias, melhor conceitua-
ção do que é equilíbrio financeiro e atuarial, definir me-
lhor unidade gestora única. Estamos propondo mudança 
estrutural da previdência para termos um sistema previ-
denciário para o servidor público com maior fiscalização, 
maior controle e principalmente com equilíbrio financei-
ro e atuarial.

Além de regulamentar as novas regras da 
previdência, como o governo tem trabalhado 
para equalizar as dívidas em relação aos 
atrasos de contribuições patronais ao RPPS?

Em relação às dívidas estamos atacando especificamente 
a questão dos atrasos decorrentes de contribuição patro-
nal dos municípios e estados para com os RPPSs. Na PEC 
6/ 2019 estamos colocando como parâmetro importante, 
a questão de se o ente atrasar, o RPPS pode descontar 
do FPM ou do FPE o valor em atraso, isso vai minimizar 
imensamente esse que é um dos maiores problemas dos 
institutos. Outro ponto a ser atacado em relação as dívi-
das, é quanto a constitucionalização do CRP, com isso, os 
CRPs judiciais,  que hoje somam mais de 600 pelo país, 
vão cair e isso vai dar muito mais força a obrigatoriedade 
da transferência das contribuições patronais aos regimes 
próprios.

Fale um pouco sobre a melhoria da 
gestão em detrimento das mudanças 
que a Nova Previdência aponta.

Em relação à gestão já é um trabalho que a Secretaria  
de Previdência vem buscando avançar há muitos anos, 
primeiro com discussão no CONAPREV que levou a cria-
ção do Pro-Gestão. Dentro da Nova Previdência estamos 
prevendo a lei de responsabilidade previdenciária. Num 
primeiro momento a Lei 9717 deverá ficar com essa fun-
ção, esperamos que a MP  871 de combate às fraudes já 
coloque mais alguns instrumentos para  melhoria des-
se controle e automaticamente melhorar a gestão dos 
RPPSs. É um processo de aprendizagem, os conselhos 
são fundamentais, o servidor precisa participar cada vez 
mais do processo visando diminuir a cada dia a interfe-
rência política na gestão.

Destaque pontos que acredita serem de maior 
importância dentro do projeto de mudança 
da lei da previdência, para os RPPSs.

A reforma como um todo traz muitas mudanças, em re-
lação  ao RPPS buscamos fazer mudança estrutural e não 
apenas paramétrica, estamos mudando os parâmetros, 
aumentando idade mínima, dificultando acesso a inte-
gralidade e paridade, que é um benefício muito oneroso 
do ponto de vista atuarial por gerar taxa de reposição 
muito elevada. Estamos regulando aposentadorias espe-
ciais, que nos estados e municípios representam a maio-
ria, todos esses pontos terão impacto muito positivo so-
bre os RPPSs. Estimativas mostram ganham atuariais em 
alguns municípios entre 15 a 45%.

Em relação ao custeio da previdência, como 
ficará essa questão com a alteração?

A grande diferença da PEC 6 em relação a proposta an-
terior é que não trabalhamos apenas com a questão de 
benefícios, mas com o custeio também, uma vez que a 
previdência é composta desses dois aspectos. Em rela-
ção ao custeio, a principal mudança é a necessidade do 

Conheça um pouco mais sobre Leonardo Rolim

O novo secretário de Políticas de Previdência Social, Leonardo 
José Rolim Guimarães, é consultor de orçamento na Câmara dos 
Deputados, aprovado no concurso de 1999. Cedido ao Senado 
Federal, foi assessor do presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos e diretor da Assessoria Especial de Planejamento e 
Modernização Administrativa. Rolim é especialista em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental, pela Escola Nacional de Admi-
nistração Pública (ENAP), e tem trabalhos publicados nas áreas 
de previdência e trabalho. Natural de Cajazeiras (PB), Rolim tem 
45 anos, possui mestrado em Administração pela Universidade 
de Brasília (UnB) e é graduado em Engenharia Civil pela Universi-
dade Federal da Paraíba (UFPB). No Ministério do Trabalho e Em-
prego, foi assessor do secretário-executivo e assessor especial 
do ministro. Na área acadêmica, foi instrutor de Administração 
Pública na ENAP, ministrando vários cursos na área de adminis-
tração pública e planejamento governamental para diversos ór-
gãos, como a Marinha do Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz e o 
Governo do Estado do Ceará. Também foi professor do curso de 
graduação em Administração da Associação de Ensino Univer-
sitário do Distrito Federal (UDF). Entre os trabalhos publicados 
pelo novo secretário, estão os estudos técnicos Transferências 
voluntárias para instituições privadas sem fins lucrativos nas 
areas de Trabalho, Previdência e Assistência Social (Câmara dos 
Deputados) e Ações do governo federal para reduzir a informali-
dade no mercado de trabalho (Instituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicada - IPEA).

equilíbrio financeiro e atuarial com alíquotas extraordi-
nárias. Além disso, aqueles entes com déficit e alíquota 
abaixo de 14%, alíquota é automaticamente majorada 
para 14%. Além disso, os estados e municípios terão 180 
dias para aprovar leis equilibrando financeiramente e 
atuarialmente seus regimes. 

O que a proposta traz em relação à  reestruturação 
visando o equilíbrio das contas?

O principal ponto é o equilíbrio, hoje infelizmente temos 
a maior parte dos RPPSs com déficit financeiro/atuarial. 
Embora já esteja na lei de aporte de ativos, através do art 
249 da Constituição, isso não está sendo modificado, o 
que muda é que o equilíbrio precisa ser construído atra-
vés de alíquotas patronais dos servidores, aposentados 
e pensionistas, seja alíquota ordinária ou extraordinária. 
Com esse conjunto de medidas os entes vão ter sua pre-
vidência equilibrada.

Rolim espera aprovação da reforma sem alterações significativas
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A PEC 6/2019 PULVERIZA O QUE RESTA 
DOS DIREITOS CRIADOS PELAS EMENDAS 

CONSTITUCIONAIS 41/2003, 47/2005 E 70/2012

Sem sombra de dúvidas, a PEC 6/2019 já disse ao que veio. No 
que pese o fato de que seu texto não será aprovado sem modifi-
cações, ficou bem claro que sua missão é desintegrar o que resta 
dos direitos criados e mantidos pelas reformas da previdência 
anteriores.

Em seu bojo, a PEC traz uma série de severas medidas e chama o 
servidor para, mais uma vez, pagar a conta do déficit dos Regimes 
Próprios de Previdência Social.

A PEC 6/2019, de longe, é a mais dura e rigorosa reforma da previ-
dência até então conhecida, pois pulveriza os direitos e garantias 
que foram oferecidos pelas emendas constitucionais anteriores.  

A atual proposta de emenda à Constituição sepulta aquilo que 
de positivo ainda restou nas Emendas Constitucionais 41/2003, 
47/2005 e 70/2012. 

Pois bem, a Emenda Constitucional 41/2003, no que pese ao lado 
da Medida Provisória 167/2004, haver promovido a extinção da 
integralidade e paridade, instituiu uma regra de transição, em seu 
art. 6º, permitindo a manutenção destes dois direitos para o ser-
vidor que nela preencher seus requisitos.

Atualmente, o art. 6º da Emenda Constitucionais 41/2003, é uma 
das regras de transição mais utilizadas pelos servidores que in-
gressaram no Serviço Público até o dia 31/12/2003. A PEC 6/2019, 
irá sumariamente revogá-la, sem estabelecer qualquer regra de 
transição para aqueles que já estejam bem perto de implementar 
seus requisitos. Imagine aquele servidor que se encontra a pou-
cos meses de implementar os requisitos do art. 6º. 

Pela regra proposta, o servidor só alcançará a integralidade e a 
paridade ao completar 62 anos de idade, se mulher e 65, se ho-
mem. Sem dúvida, uma verdadeira perversidade com o servidor 
que já está bem perto de garantir esses direitos com base no 
atual art. 6º da Emenda 41/2003, que só exige, no requisito da 
idade, 55 anos para mulher e 60 para o homem.      

Já com relação à Emenda Constitucional 47/2005, antiga PEC Pa-
ralela que tramitou ao lado da PEC que originou a Emenda Cons-
titucional 41/2003, dois importantíssimos direitos serão catego-
ricamente extintos: o contido no §21 do art. 40 da Constituição 
Federal e no art. 3º da referida Emenda.

O §21 do art. 40 da Constituição Federal, instituído pela Emenda 
Constitucional 47/2005, aumentou para o dobro do teto do RGPS, a 
base de isenção da incidência da contribuição previdenciária, quan-
do se tratar de aposentado portador de doença incapacitante.

Este direito é extremamente relevante para o servidor portador 
de doença incapacitante, na medida em que proporciona o au-
mento líquido do valor da aposentadoria, o que o ajuda a ter mais 
recursos para custear o tratamento de sua doença.  Este direito 
será extinto pela PEC 6/2019.

Aliás, não podemos deixar de registrar, a proposta apresentada 
prevê, além da alíquota ordinária, a possibilidade de aposenta-
dos e pensionistas passarem a contribuir com alíquota extra-
ordinária sobre o que ultrapassar o valor de um mísero salário 
mínimo. Assim, o aposentado portador de doença incapacitante 
poderá sair desta situação de isenção para passar a ter dois tipos 
de contribuição: a ordinária e a extraordinária.   

O art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005, é uma excelente re-
gra de transição, pois também garante integralidade e paridade, 
inclusive paridade na pensão por morte, para o servidor que in-
gressou no serviço Público até o dia 16/12/1998.

Esta regra é muito útil e importante para o servidor que começou 
a contribuir muito cedo e foi prejudicado com a criação da idade 
mínima lá na Emenda Constitucional 20/1998. Com a criação da 
regra 85/95, o servidor passou a se aposentar mais cedo, na pro-
porção de um ano a menos na idade exigida para cada ano a mais 
no tempo de contribuição. Infelizmente, também será revogada 
pela PEC 6/2019. 

Por fim, um outro importante direito trazido pela Emenda Cons-
titucional 70/2012, também teve seu fim anunciado pela rigorosa 
PEC 6/2019.

Trata-se do art. 6º-A da emenda Constitucional 41/2003, com re-
dação dada pela mencionada emenda 70, que devolveu o direito 
de se aposentar com integralidade e paridade ao servidor que se 
aposentou ou vier a se aposentar por invalidez, desde que tenha 
ingressado no Serviço Público até o dia 31/12/2003.

Esta regra devolveu dignidade ao servidor que, após o advento 
da Emenda Constitucional 41/2003, se aposentou por invalidez e 
teve sua aposentadoria calculada com base na média aritmética 
simples e sem direito à paridade. 

Assim, no momento em que o servidor mais precisava de recur-
sos para custear o tratamento da doença ou do acidente que o 
incapacitou, a regra o obrigava a se aposentar pela média.

A Emenda Constitucional 70/2012, ao garantir o direito à integra-
lidade e paridade, resgatou o servidor desta situação extrema-
mente desvantajosa. 

Mas, da mesma forma que os demais exemplos acima esposa-
dos, este relevante direito também será extinto. O art. 6º-A da 
Emenda Constitucional 41/2003, também será revogado.

Percebe-se, pois, que a PEC 6/2019, cumprindo sua missão de 
exterminar direitos, simplesmente transforma em pó as últimas e 
principais garantias que ainda se mantinha de pé e trazidas pelas 
emendas constitucionais que, sucessivamente, nas últimas déca-
das, reformaram a Previdência no RPPS.

Te espero na próxima oportunidade!

ARTIGO
ALEX SERTÃO
Advogado e professor

ALEX SANDRO LIAL SERTÃO é formado em Direito pela Universidade Federal do Pará. É especialista em Direito Público pelo Centro de Ensino Unificado de 
Teresina. Foi Assessor Jurídico na Procuradoria Geral da República, em Brasília. Atualmente é Auditor de Controle Externo do TCE/PI, onde ocupa o cargo de 
Diretor da Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. É Conselheiro membro do Conselho do Regime Próprio de Previdência do Estado do Piauí. É Coorde-
nador do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário no Estado do Piauí, é professor da Pós-Graduação em RPPS. Ministra cursos sobre Regimes Próprios de 
Previdência Social por todo país e é autor de diversos artigos que tratam da aposentadoria do servidor público, com publicação em sites, periódicos e revistas 
jurídicas de circulação nacional.
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ARTIGO
FERNANDO FERREIRA CALAZANS
Advogado

A aposentadoria dos servidores 
que exercem atividade de risco 

está em risco: ADI 5.039/RO
Este paper tem por finalidade descrever a problemática 
relacionada à existência ou não do direito à integralida-
de e paridade na aposentadoria dos servidores públicos 
policiais pós-Emenda Constitucional nº 41/03.

I – Da previsão normativa 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), por seu artigo 24, 
XII c/c artigo 40, § 4º, II, previu que a União e os estados 
podem legislar concorrentemente para criarem regras 
diferenciadas de aposentadoria para os servidores po-
liciais.

 Antes disso, a Lei Complementar Federal nº 51 
de 1985, recepcionada pela CF/88 , dispôs apenas sobre 
as regras de elegibilidade (“requisitos de idade e tempo”), 
não tendo definido regras de cálculo e reajuste.

 Diante de tal omissão, estados, como Minas 
Gerais e Rondônia, publicaram leis complementares es-
tabelecendo regras de cálculo e de reajuste para a apo-
sentadoria dos seus policiais civis, garantindo-lhes inte-
gralidade e paridade.

 Ocorre que, com a publicação da Emenda 
Constitucional (EC) nº 41 de 2003, surgiram embates  so-
bre a manutenção ou não da integralidade e paridade na 
aposentadoria desses servidores policiais. 

 Este trabalho descreverá a discussão travada 
nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
nº 5.039, ajuizada pelo Governador do Estado de Rondô-
nia perante o Supremo Tribunal Federal (STF), com julga-
mento iniciado e não concluído em 2018, mas pautado 
para reinício em 10/04/2019. 

II – Da ADI 5.039 / RO

 A ADI, autuada em 28/08/2013, questiona a va-
lidade de dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 
432 de 2008 que garantem integralidade e paridade para 
a aposentadoria dos policiais civis – objeto deste artigo 
– e que concede uma gratificação após a sua jubilação. 
Após sorteio, foi designado como relator o Eminente Mi-
nistro Edson Fachin. 

 Segundo o autor da Ação , os dispositivos da-
quela lei estadual que garantem integralidade e paridade 
afrontam a CF/88 “visto que: (i) a integralidade e paridade 
deixaram de ser garantia constitucional; (ii) o regime pre-
videnciário, de caráter contributivo, é obrigatório para os 
titulares de cargos efetivos; (iii) o princípio do equilíbrio 

financeiro e atuarial deve ser preservado por todos os 
servidores públicos civis e militares”.

 E assim defendeu a sua tese por compreender 
que aquela lei teria violado, respectivamente, a CF/88, em 
seus: (i) artigos 22, XXIII e 24, XII e § 1º, que estabelecem 
a competência concorrente da União e dos estados para 
legislarem sobre previdência social; (ii) artigo 40, caput, 
§§ 3º, 4º, II, 8º, 17 e 20, por meio dos quais as garantias 
da integralidade e paridade não mais subsistem no texto 
constitucional; e (iii) artigos 195, § 5º e 201, caput, segun-
do os quais os benefícios previdenciários apenas podem 
ser concedidos se houver a correspondente fonte de cus-
teio total, ante a natureza contributiva dos RPPSs. 

 A Ação teve seu julgamento iniciado em 
23/05/2018, tendo o Relator, no dia seguinte, proferido 
voto para julgá-la parcialmente procedente para afastar 
a aplicação da integralidade e paridade asseguradas pela 
lei estadual por compreender que o Estado de Rondô-
nia teria se imiscuído indevidamente na competência 
legislativa para tratar do assunto previdência social, que 
seria própria e exclusiva da União. Após, pediu vista o E. 
Ministro Alexandre de Moraes, que o devolveu para jul-
gamento, tendo sido reincluído na pauta de 10/04/2019, 
não tendo ocorrido o seu julgamento, razão deste paper. 

III – Da síntese das razões de improcedência da ADI 
5.039/RO

 A Lei estadual não exorbitou da competência 
da lei federal, pois como a LCF 51/85 fixou apenas os 
requisitos de idade e tempo, a lei estadual, no exercício 
da competência concorrente plena (art. 24, § 3º, CF/88), 
supriu tal omissão e fixou critérios de cálculo e reajuste 
(integralidade e paridade). Portanto, até que lei federal 
superveniente discipline, de modo diverso, os critérios 
de cálculo e reajuste da lei estadual (integralidade e pari-
dade), tais garantias devem permanecer hígidas naquele 
ordenamento regional. 

 A Lei estadual não violou os §§ 3º, 8º e 17 do art. 
40 da CF/88. PRIMEIRO, porque a regra geral de cálculo 
dos §§ 3º e 17 do art. 40 da CF/88 foi destinada pela CF/88 
apenas aos “requisitos de idade e tempo” de que cuida 
o § 1º do art. 40, não tendo o § 4º feito menção a tais re-
gras como o § 1º o fez; o que denota, face ao clarividente 
silêncio eloquente do legislador, o não direcionamento 
de sua aplicação à regra especial do art. 40, § 4º, II.

 Da mesma forma, a regra geral de reajuste não 
se aplica aos servidores policiais. Ela se destina apenas 
aos que se aposentaram pela regra da “média”, já que 
o art. 15 da Lei 10.887/04 faz menção ao art. 1º dessa 



9revistarppsdobrasil.com.br

64 3411 6345 |  64 99949 7898  |  contato@revistarppsdobrasil.com.br

AJUDAMOS
VOCÊ A APARECER
PARA O BRASIL
PREVIDENCIÁRIO!

Anuncie conosco!

mesma Lei, que regulamenta a regra geral de cálculo pela 
“média”.

 SEGUNDO, porque a interpretação sistemática 
dos §§ 4º e 5º do art. 40 da CF/88 reforça esse enten-
dimento. Se o legislador constitucional se referiu a “re-
quisitos e critérios diferenciados” (§ 4º) e a “requisitos de 
idade e de tempo” (§ 5º), é porque pretendeu dispensar 
a tais expressões significação diversa. Logo, se o que fal-
ta a ser regulamentado pela LCF 51/85 são as regras de 
cálculo e reajuste, os “critérios”, previstos no § 4º, devem 
ser considerados como tais regras; ainda mais que as re-
gras GERAIS de cálculo se destinam apenas aos que se 
aposentarem pelas regras comuns do § 1º do art. 40 da 
CF/88. 

 A Lei estadual não violou o caput do art. 40 da 
CF/88. PRIMEIRO, porque não há prova que permita afir-
mar violação ao princípio do equilíbrio atuarial. SEGUN-
DO, porque não há falar na violação de tal princípio, pois, 
se as garantias da integralidade e paridade não pudes-
sem ser disciplinadas pela Lei Rondoniana ao argumento 
segundo o qual violaria o princípio do equilíbrio atuarial, 
as regras de transição em vigor que, da mesma forma, 
garantem integralidade e paridade (arts. 6º e 6º-A da EC 
41/03 e art. 3º da EC 47/05) também não poderiam ser 
aplicadas pelo mesmo motivo, o que não ocorre e, por-
tanto, joga por terra o argumento do Autor. 

 A lei estadual não violou o caráter contributivo 
dos regimes de previdência. Registre-se que os profes-
sores possuem requisitos de idade e tempo reduzidos 
e isso não significa violação a tal princípio. Significa, em 
verdade, que a CF/88, ao dar concretude ao princípio da 

isonomia, dispensou-lhes tratamento diverso, tal como 
o fez quanto aos policiais civis. E mais, como o RPPS tem 
caráter contributivo e solidário (art. 40, caput, CF/88), to-
dos os servidores, inclusive aqueles que não possuem 
regras específicas, devem contribuir para a solidez do 
regime.

 Por fim, cite-se precedente recente do STF em 
caso idêntico. O STF, em 26/8/2016, analisou a mesma 
lei questionada nesta ADI quando, por meio do controle 
difuso, julgou o RE 983.955 / RO, Rel. Min. Celso de Mello, 
para garantir a integralidade e paridade a um policial civil 
de Rondônia.

IV – Notas finais

 Esses são, em síntese, os fundamentos a favor 
e contra a declaração de inconstitucionalidade dos dis-
positivos daquela lei estadual que garante integralidade 
e paridade para as aposentadorias dos policiais civis do 
Estado de Rondônia. 

 Espera-se, assim, ter contribuído com o debate 
sobre o tema a fim de que a Suprema Corte possa con-
cluir, em breve, o julgamento da ADI 5.039 / RO, irradian-
do o seu entendimento, mesmo que sem eficácia direta, 
para os demais estados que editaram leis complementa-
res de semelhante teor. 

Até a próxima!
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ESSE ESPAÇO É SEU
BRUNO MARTINS
Advogado e Consultor Previdenciário

Bruno Sá Freire Martins, servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso; advogado; consultor jurídico da ANEPREM e da APREMAT; pós-graduado em Direito Público e em 
Direito Previdenciário; professor da LacConcursos e de pós-graduação na Universidade Federal de Mato Grosso, no ICAP – Instituto de Capacitação e Pós-graduação (Mato Gros-
so); fundador do site Previdência do Servidor (www.previdenciadoservidor.com.br); membro do Cômite Técnico da Revista SÍNTESE Administração de Pessoal e Previdência do 
Agente Público, publicação do Grupo IOB e do Conselho de Pareceristas ad hoc do Juris Plenun Ouro ISSN n.º 1983-2097 da Editora Plenum; escreve todas as terças-feiras para a 
Coluna Previdência do Servidor no Jornal Jurid Digital (ISSN 1980-4288) endereço www.jornaljurid.com.br/colunas/previdencia-do-servidor, autor dos livros DIREITO CONSTITU-
CIONAL PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO, A PENSÃO POR MORTE e REGIME PRÓPRIO – IMPACTOS DA MP n.º 664/14 ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS e MANUAL PRÁTICO 
DAS APOSENTADORIAS DO SERVIDOR PÚBLICO, todos da editora LTr e de diversos artigos nas áreas de Direito Previdenciário e Direito Administrativo.

REINTEGRAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS

Em nossa parceria recebemos a seguinte indagação:

Em nosso Município, alguns servidores exonerados por anulação de Concurso 
foram reintegrados 06 anos após longa batalha judicial. Sendo assim, questio-
namos: O RPPS poderá negar o cômputo do período de afastamento, vez que a 
Justiça ao proferir decisão, de natureza indenizatória, não faz menção a contri-
buições previdenciárias, seja ela patronal ou do servidor?
Sérgio Marcos Nascimento Freire
Diretor Presidente
Ponto Novo/BA - Sérgio: Instituto de Previdência de Ponto Novo - IPPN

 Inicialmente cumpre destacar que, conforme consta do questionamento, a decisão 
judicial já estabeleceu que as verbas a serem pagas ao servidor reintegrado teria natureza inde-
nizatória.

 O que, apesar de divergir do teor do instituto jurídico da reintegração, à medida que 
esse pressupõe o pagamento de todas as remunerações do período em que o servidor esteve 
fora do serviço público e não de indenização, faz com que seja, ainda que tacitamente, afastada 
a incidência da contribuição previdenciária.

 Isso porque, a contribuição previdenciária do servidor e do Ente tem como pressupos-
to e a base de cálculo a chamada remuneração de contribuição.

 Nos termos da Nota Técnica n.º 04/2012/CGNAL-CGACI/DRPSP/SPPS/MPS a remune-
ração de contribuição compreende todas as parcelas da remuneração que compõem a base de 
cálculo da contribuição previdenciária devida ao RPPS pelos segurados e pelo ente federativo, 
na forma estabelecida em lei do ente federativo, nos termos do art. 4º, caput da Portaria MPS 
n.º 402/2008.

 As verbas de natureza remuneratória são aquelas que são pagas em retribuição ao 
serviço prestado, enquanto que as de natureza indenizatória visam ressarcir o mesmo de gastos 
que tenha contraído para a execução das atribuições do cargo público que ocupa.

 Razão pela qual não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias do 
servidor público.

 Sendo esse inclusive o entendimento do Supremo Tribunal Federal há algum tempo:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I 
- A orientação do Tribunal é no sentido de que as contribuições previdenciárias 
não podem incidir em parcelas indenizatórias ou que não incorporem a remu-
neração do servidor. II - Agravo regimental improvido. (AI 712880 AgR, Relator(a):  
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/05/2009, DJe-113 
DIVULG 18-06-2009 PUBLIC 19-06-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-171 DIVULG 10-09-
2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-04 PP-00753)

 Dessa forma, o Juízo ao definir como de natureza indenizatória as verbas devidas ao 
servidor reintegrado afastou a incidência de contribuição previdenciária (servidor e patronal) 
sobre as mesmas e, por conseguinte, impediu que esse período seja considerado como tempo 
de contribuição.

 Uma vez que o reconhecimento de determinado lapso temporal como tempo de con-
tribuição pressupõe que tenham sido vertidas as respectivas contribuições previdenciárias para 
o Regime Próprio.
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ARTIGO
DIANA VAZ DE LIMA
Professora de Contabilidade

Diana Vaz de Lima é professora de contabilidade do setor previdenciário da Universidade de Brasília e coautora do livro “A Contabilidade na Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social”, publicado pela 
editora Atlas. 

Parte II – Aspectos Conceituais
dos RPPSs – IPC 14

Nessa nova série de artigos sobre o papel da contabilidade na ges-
tão dos regimes próprios de previdência social (RPPSs), vimos que 
com a edição da Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC nº 14 
a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a Secretaria da Previdência 
(Sprev) do Ministério da Fazenda sistematizaram os procedimentos 
contábeis que devem ser aplicados aos RPPSs de todo o Brasil, gran-
de parte já do conhecimento dos profissionais contábeis que atuam 
nos Regimes Próprios.

Mas sabemos que ainda é grande o número de atores (prefeitos, ve-
readores, gestores, conselheiros e segurados) que têm dificuldades 
em compreender os termos técnicos envolvidos. Vamos trazer al-
guns conceitos nessa edição, que são imprescindíveis para que esse 
entendimento aconteça.

Equilíbrio financeiro e atuarial
A IPC 14 destaca que o caráter contributivo e solidário e o equilíbrio 
financeiro e atuarial são princípios constitucionais específicos dos 
RPPSs para a garantia dos benefícios previdenciários. Em termos 
contábeis, isso quer dizer que para fazer jus ao benefício previdenci-
ário o segurado deve contribuir previamente para o sistema (alíquo-
ta de contribuição), e que o conjunto das contribuições previdenciá-
rias financia o conjunto do pagamento de benefícios previdenciários, 
portanto, uns pagam em prol dos outros (massa solidária).

Quanto ao equilíbrio financeiro e atuarial, diz respeito à sustentabi-
lidade do sistema: o ingresso de recursos, em suas mais diferentes 
fontes (alíquotas de contribuições, compensação previdenciária, 
ganhos com a carteira de investimentos, entre outros), deve ser 
suficiente para pagar os benefícios previdenciários durante todo o 
exercício (equilíbrio financeiro) e em todos os anos em que houver 
benefícios previdenciários a serem pagos (equilíbrio atuarial). Para 
que isso seja possível, as alíquotas previdenciárias – tanto da parte 
patronal como da parte dos servidores – devem ser continuamente 
avaliadas, de modo a verificar se elas continuam sendo adequadas 
e suficientes para que o equilíbrio financeiro e atuarial seja mantido.

Plano de benefícios
O plano de benefícios representa o conjunto de direitos e obriga-
ções reunidos em um regulamento. De acordo com a IPC 14, a con-
tabilidade deverá apresentar de forma transparente os benefícios 
assegurados pelo RPPS aos servidores. A regra é que os RPPSs não 
podem conceder benefícios distintos dos previstos para o RGPS, 
contemplando, obrigatoriamente, aposentadorias e pensões por 
morte.

A norma também estabelece que as ações de gestão dos RPPSs de-
verão ser balizadas pelo equilíbrio do plano de benefícios, tanto no 
curto prazo (equilíbrio financeiro) como no longo prazo (equilíbrio 
atuarial). 

Regime de financiamento
Segundo o disposto na IPC 14, a escolha do regime financeiro influi 
diretamente na forma do fluxo de ingressos para realização de de-
sembolsos com benefícios, possibilitando a acumulação ou não de 
recursos para cobertura das obrigações do plano. A norma esclare-
ce que os RPPSs poderão adotar os seguintes regimes financeiros: 

regime financeiro de capitalização, regime financeiro de repartição 
de capitais de cobertura e regime financeiro de repartição simples.

No regime financeiro de capitalização, os recursos arrecadados e 
acumulados são suficientes para a cobertura dos compromissos fu-
turos do plano de benefícios. Será utilizado como o mínimo aplicável 
para cálculo das aposentadorias programadas (aposentadoria por 
idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria 
compulsória), e pensões por morte decorrentes dessas aposenta-
dorias.

O regime financeiro de repartição de capitais de cobertura será uti-
lizado como o mínimo aplicável para cálculo dos benefícios não pro-
gramáveis de aposentadorias por invalidez, pensões por morte delas 
decorrentes, bem como pensão por morte de segurados ativos. Já no 
regime financeiro de repartição simples, não haverá constituição de 
reservas matemáticas para cobertura dos benefícios. Os benefícios 
temporários (auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e 
auxílio-reclusão) podem ser avaliados pelo regime financeiro de re-
partição simples ou pelos regimes anteriormente descritos.

Plano de Custeio
No Plano de Custeio são definidas as fontes de financiamento do 
plano de benefícios dos RPPSs e da taxa de administração. Confor-
me disposto na IPC 14, as fontes de financiamento são representa-
das pelas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem pagas 
ao RPPS pelo ente federativo (na qualidade de entidade patrocina-
dora), pelos servidores ativos, pelos servidores inativos e pelos pen-
sionistas.

 O plano de custeio deve cobrir o custo normal (valor necessário de 
recursos para cobertura dos benefícios previstos no plano de custeio 
atual) e o custeio suplementar (valor necessário para cobrir ausência 
ou insuficiência de alíquotas de contribuição no plano de custeio do 
passado e que resulta em obrigações previdenciárias suportadas no 
presente pelo RPPS).

Especificidades dos aspectos orçamentários e contábeis aplicados 
aos RPPSs
Basicamente, a normatização contábil aplicada aos RPPSs tem como 
objetivo a harmonização dos registros contábeis de modo a promo-
ver a verdadeira evidenciação de sua situação econômica, patrimo-
nial, orçamentária e financeira, e a extração de relatórios gerenciais 
para avaliação de sua gestão.

As Unidades Gestoras de RPPS devem ser tratadas de forma especial 
tendo em vista a sua finalidade, destacando-se as seguintes peculia-
ridades: visão de longo prazo, foco no patrimônio, provisões para o 
balanço, taxa de administração e carteira de investimentos.

Próxima edição
Na próxima edição da nossa coluna, vamos tratar das especificida-
des na elaboração do orçamento e plano de contas aplicado aos 
RPPSs: fontes de financiamento, contas específicas, situação orça-
mentária (deficitária, equilibrada e superavitária, uso da reserva dos 
RPPSs, Pcasp estendido, fontes de recursos e controle de disponibi-
lidade. Até lá!
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Rafael Porto, Atuário e Consultor Previdenciário da LUMENS ATUARIAL

Francisco Henrique Ramires de Barros Barreto
Atuário, formado pela UFPE, Pós-Graduado em Administração Pública pela Estácio. Possui Certificado de Especialista em Investimentos pela ANBIMA – CEA, 
além de ser Consultor de Investimentos autorizado pela CVM. Atua no mercado de previdência há 10 anos, tendo exercido a função de Consultor Atuarial de 
Regimes Próprios no Estado de Pernambuco. Adicionalmente, estagiou na Autarquia de Previdência Municipal do Recife - Reciprev, exerceu as funções de Su-
perintendente e Diretor de Investimentos do Regime Próprio do Município do Ipojuca - Ipojucaprev e atualmente exerce a posição de Gerente de Operações 
de Previdência da Fundação de Previdência Complementar dos Servidores do Distrito Federal/DF-PREVICOM.

Rafael Porto de Almeida 
Atuário, com bacharelado pela UFMG. Mestre em Finanças pela UFSC. Pós-Graduado em Gestão da Previdência Complementar pelo CESUSC. Atua desde 
2006 no ramo de Previdência Complementar Fechada e RPPS. Atuou como Professor do Curso de Pós-Graduação em Demografia e Atuária da UFRN e da 
Pós-Graduação em Gestão da Previdência Complementar do CESUSC. Participou ainda como Consultor atuarial em projetos de desenvolvimento de sof-
twares de Gestão Atuarial e ALM para EFPC. Como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) foi responsável técnico pela elaboração da 
primeira avaliação atuarial do RGPS. Atualmente é Sócio e Diretor da Lumens Atuarial, onde atua como Consultor Atuarial e Previdenciário.

ALM - A gestão dos 
investimentos com foco no 

passivo atuarial
Qual o fim, o objetivo maior de um RPPS? Iniciamos o 
tema do presente artigo por essa questão que precisa 
ser respondida por nós – atuários, gestores previdenci-
ários e de investimentos – para que tenhamos claro as 
estratégias que devemos adotar em nosso dia a dia. 

A resposta correta não será o atingimento da melhor ren-
tabilidade possível, mas sim fazer uma gestão adequada 
e necessária dos ativos e passivos, visando o pagamento 
dos benefícios garantidos constitucional e legalmente 
aos segurados. 

Em se tratando do mundo dos investimentos, natural-
mente, uma boa rentabilidade é um meio importante, 
mas, ainda assim, não é o fim. Entre maximizar uma 
rentabilidade a todo custo e auferir uma outra razoável, 
porém suficiente à cobertura dos benefícios, deveríamos 
ter em conta essa segunda alternativa, especialmente se 
a mesma mitiga um outro risco, o de liquidez.

Aplicado ao mundo dos RPPSs, o mencionado risco po-
deria se caracterizar pela incapacidade de um plano pa-
gar seus benefícios previdenciários em dia pela falta de 
liquidez de seus recursos, ou ainda pela perda de capital 
gerada na liquidação inoportuna de seus ativos para fa-
zer frente aos seus compromissos de curto prazo.

Com advento da Portaria nº 577, de 27 de dezembro de 
2017, se possibilitou aos RPPSs a marcação de títulos pú-
blicos federais na curva, mantidos até o vencimento, algo 
natural se observada a caraterística de longo prazo do 
passivo previdenciário. Não obstante, esta nova prática 
leva aos gestores a necessidade de estarem mais aten-
tos à curva do passivo atuarial, de forma que se possua, 
quando do vencimento das obrigações, ativos suficientes 
para pagamento dos benefícios.  

Para tanto, podem se utilizar dos modelos de ALM, que 
provém do inglês Asset and Liability Management, ou, 
por tradução livre, modelos para gestão de ativos e pas-
sivos. 

O estudo de ALM, no contexto da gestão do RPPS, con-
siste em compatibilizar a estratégia de investimentos da 

carteira com o fluxo de receitas/despesas previdenciá-
rias, atuarialmente projetado. 

O ALM, quando feito em consonância com uma avaliação 
atuarial adequada, entrega como resultado uma carteira 
ótima de investimentos, não com vistas a superar a meta 
atuarial necessária à solvência do fundo, mas a atingi-la 
expondo o RPPS ao menor risco, especialmente o de li-
quidez. O resultado consiste não apenas na imunização 
da carteira ou na compatibilização da duration, mas na 
alocação ideal de produtos específicos, de índices ou até 
de classes de produtos, para que, ao final do horizonte 
temporal projetado, o RPPS tenha corrido o menor risco 
possível de insuficiência de recursos, sem ter que one-
rar excessivamente nenhuma das partes, nem recorrer a 
resgates inoportunos e ineficientes de recursos.

Os produtos de investimentos acessíveis aos RPPSs 
possuem peculiaridades que devem ser consideradas à 
época do investimento e monitoradas periodicamente, 
inclusive com ajustes dos estudos de ALM, visando ade-
quar a carteira às mudanças de mercado e da massa de 
segurados. 

Existem diversas metodologias disponíveis, as quais se-
rão mais ou menos apropriadas à realidade do RPPS, 
dada a complexidade das políticas de gestão e ao por-
te do mesmo. Chama-nos atenção especial os modelos 
estocásticos, que fornecem aos gestores um direciona-
mento com maior grau de confiança, por viabilizarem 
análises que conjugam eventuais volatilidades nos inde-
xadores dos ativos financeiros.

Como atuários, recomendamos fortemente esses estu-
dos, que devem ser realizados junto aos gestores / con-
sultores de investimentos, partindo-se sempre de um 
fluxo do passivo corretamente apurado, com base em 
hipóteses adequadas e aderentes. 

Reiteramos: a precificação adequada do passivo é o pri-
meiro passo para se traçar estratégias de longo prazo. 
Sejam elas de gestão operacional, previdenciária, ou ain-
da de investimentos.
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AMAPREV chega pra sedimentar o 
RPPS no Maranhão

REGISTRO

A tão sonhada Associação já existe no papel e na prática
A Revista RPPS do 
Brasil conversou com 
Lázaro Martins Araú-
jo sobre essa impor-
tante conquista. Con-
fira.

Como foi esse traba-
lho de construção até 
consolidar a Entida-
de?

Lázaro - Quando as-
sumi a gestão do IPMT 
(Timon – MA) em 2016, 
logo após as eleições, 
tive de imediato que 
buscar contato com o 
TCE – MA, pois haviam 
processos pra levar fi-
sicamente e outros pra 

buscar, ainda não tínhamos o sistema que hoje utilizamos pra 
fazer todo esse trabalho de forma remota. Na visita, em con-
versa com um técnico do TCE , ele me contou, sem citar nomes 
ou exemplos, alguns casos complexos de processos e atitudes 
de gestões. A conversa amadureceu ao ponto de chegarmos 
à reflexão de que o Maranhão não tinha uma entidade repre-
sentativa que buscasse o contato com as gestões para enten-
der as dificuldades e como funcionavam esses regimes. Assim 
descobrimos que existia uma enorme lacuna para promover o 
debate e o entendimento dessas gestões, sendo que muitas des-
sas gestões eram feitas por pessoas que não conheciam e não 
buscavam conhecer a política de previdência em regime próprio. 
Chegamos, então, na necessidade de se criar uma associação 
que teria, inclusive, o TCE como um parceiro pra orientar as ges-
tões, que por consequência ajudariam a melhorar a qualidade 
dos processos de aposentadoria e o tempo de análise, que já é 
uma queixa do próprio TCE. 

Muitas perguntas surgiram: sem uma entidade representativa, 
como o TCE faria pra melhorar o tempo de avaliação e julgamen-
to dos processos de aposentadoria? Como agilizar a homologa-
ção dos processos? Imaginemos como a maioria dos gestores 
sem conhecimento e orientação, têm suas contas e processos 
julgados pelo TCE? E como as gestões teriam uma orientação e 
uma melhor capacidade administrativa? Na maioria dos casos o 
próprio chefe do executivo não entende a necessidade de se ter 
profissionais com capacidade e comete ingerências na adminis-
tração dos institutos causando prejuízos à sua própria gestão, 
sem entender exatamente o que está fazendo. 

A partir dessa reflexão visitamos também a FAMEM (Federação 
dos Municípios do Estado do Maranhão) que pra nossa surpresa 
já estava começando a organizar uma diretoria para assuntos de 
RPPS, pois segundo visitas de vários prefeitos pedindo informa-

ções, já existe uma tendência de criação de regimes próprios de 
previdência no Maranhão. O primeiro passo após as reflexões 
com TCE e FAMEM foi buscar apoio de outros institutos e encon-
tramos de imediato, apoio em Caxias (Fernando Ferraz), São José 
de Ribamar (Nadia Quinzeiro), Coelho Neto (Raimunda Veras) e 
Santa Luzia do Paruá (Adair de Sá), quando todos os gestores 
se sentiram na mesma necessidade e incorporaram o desafio 
junto comigo. 

Assim, concluímos que, se juntássemos a capacidade de alcance 
e diálogo da FAMEM com os municípios, a técnica e qualidade 
de orientação do TCE e criássemos uma entidade representati-
va, poderíamos contribuir promovendo e desenvolvendo inter-
câmbio entre as gestões, fomentando a qualificação e melhorias 
administrativas, aumentando a transparência e celebrando coo-
peração entre os órgãos reguladores e fiscalizadores e os RPPSs.

Qual a linha de trabalho da Associação?

Precisamos primeiro organizar o acesso de todos à Associação 
e depois certamente adotaremos o diálogo e sensibilização das 
gestões como linha principal de trabalho para alcançarmos o 
aprimoramento da política de previdência e assistência aos 
RPPSs do Maranhão, estimulando e facilitando o acesso às infor-
mações das instituições e a busca pela qualificação entendendo 
a responsabilidade e consequência de suas ações. 

Acredito que o momento é extremamente importante, devido à 
reforma previdenciária que está sendo discutida no congresso, 
nos unir por uma causa comum. Precisamos estar atualizados 
das consequências e mudanças da reforma. 

Quais são os principais projetos da entidade?

Iremos promover a assistência e assessoramento técnico quali-
ficado, através de experiências e intercâmbio entre as gestões e 
também com consultas aos órgãos e instituições reguladoras e 
fiscalizadoras.

Depois promover congressos, seminários e eventos com temas 
específicos da linha de administração dos RPPSs, criando ferra-
mentas para acesso rápido à informação (site, mail, comissões 
e redes sociais).

E por último representar junto a qualquer órgão ou discussão 
os RPPSs que necessitarem de orientação no tocante às suas 
concepções administrativas e busca por melhorias técnicas e 
financeiras.

Quantos associados possui a AMAPREV? 

Até o momento da constituição da associação já somos 14 as-
sociados e iremos ampliar no segundo semestre de 2019, quan-
do faremos visita a todos os RPPSs, pois o Maranhão possui 45 
e tenho convicção de que irão contribuir e participar da única 
instituição que representará as gestões, ajudando a qualificar e 
desenvolver a capacidade administrativa de todos.

Lázaro, fundador da AMAPREV e está como presidente da Entidade, é bacharel em Ciências Sociais, Universidade Federal do Piauí - UFPI. Bacharelando em Direito, Faculdade Santo Agostinho, Desde 
2017; Pós – Graduando em Gestão de Regime Próprio de Previdência, Faculdade Unyleya, Brasília, 2019; Atuou no mercado como bancário, foi secretário municipal de Desenvolvimento Social e 
Trabalho de Timon – MA, 2013; Presidente da Fundação Municipal de Cultura de Timon – MA, 2014; Vereador de Timon – MA (Legislatura 2013-2016) no ano de 2015 e atualmente exerce o cargo de 
presidente do Instituto de Timon, desde outubro de 2016;
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8h: Credenciamento 

9h: Abertura e Palestra
Planejamento Estratégico: Vetor para alcançar 
bons resultados na gestão previdenciária
Palestrante: Vagner Sandoval - professor da 
FGV, Consultor nas áreas de planejamento 
estratégico, mapeamento e desburocratização de 
processos, Coach de carreiras empresariais 
Mediador: Maurício Gallego - Constância Investimentos 
 
10h: Intervalo 

10h30: Palestra
Pró-Gestão x Investidor Qualificado: Aspectos 
relevantes para atingir a certificação
Palestrantes: 
Thiago Fonseca - Diretor de Tecnologia da Informação 
do SEPREV,  fez parte do Grupo de Trabalho no 
desenvolvimento do Manual do Pró-Gestão
Ronaldo Oliveira - consultor previdenciário 
Mediador: Lauter  Ferreira - XP Investimentos 
12h: Intervalo

13h: Palestra 
Corrupção x investimentos: O que você precisa 
saber para fazer investimentos responsáveis 
Palestrante: Carlos Henrique Firmino de Oliveira 
- Mestre em Economia e Policial Federal
Mediador: Ronaldo Oliveira - Consultor Previdenciário 

14h30: Intervalo 

15h: Palestra
Reforma da Previdência: Planos de custeio, 
Previdência Complementar, alíquotas e controle 
de riscos. Tudo que você precisa saber
Palestrantes: Leonardo Motta - Coordenador-Geral 
de Normatização e Acompanhamento Legal da 
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência 
Social, no acompanhamento dos RPPS e Eduardo Augusto 
Reichert - presidente do Instituto de Guarulhos 
Mediador: José França - Privatiza Investimentos 

16h30: Encerramento

SEGUNDO SEMINÁRIO TEMÁTICO DE INVESTIMENTOS 
Os novos desafios para os Gestores de investimentos

P R O G R A M A Ç Ã O

Local: Indaiatuba Clube
Endereço: R. Dr Osvaldo Cruz, 40
Jardim Rossignati - Indaiatuba/SP
Data: 23/05/2019

• Inscrição gratuita para gestor e 
presidente de comitê de investimento
RS 2.000,00 para outros participantes

SUGESTÃO HOSPEDAGEM:
Travel Inn Wise Indaiatuba
Rua Pará, 1000, Cidade Nova II, Indaiatuba/SP
Fone: 19 - 3516 4140

ALJI Hotel
Rua Visconde de Indaiatuba, 1410
Jardim Sevilha - Indaiatuba - SP
Fone: 19 - 3885 6400

SEPREV
Serviço de Previdência e Assistência à Saúde

dos Servidores Municipais de  Indaiatuba

Co-realização:Realização:

Apoio:

Patrocínio:

Abipem, Aneprem, Apeprem, Apeprev, Agoprev, Aepremerj, 
Apremat, Asprevpb, ACIP, ASSIMPASC, AMAPREV

GRID Investimentos 
Constância Investimentos
Privatiza Investimentos 

XP Investimentos
Broadcast 
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ARTIGO MAGADAR ROSÁLIA COSTA BRIGUET

MIGUEL HORVATH JÚNIOR
Procuradora

Procurador Federal

Miguel Horvath Júnior
Procurador  Federal (Membro da AGU), professor do Mestrado e Doutorado da Pontifícia Universidade Católica de SP, membro do Grupo de Estudos Previdenciários Wladimir Novaes 
Martinez, autor de várias obras de Direito Previdenciário dentre elas; Direito Previdenciário, 11ª ed, São Paulo: Quartier Latin, 2018

Magadar Rosália Costa Briguet 
Advogada, procuradora do Município de São Paulo aposentada,  especialista em Direito do Estado pela Universidade de SP - Largo de São Francisco, consultora jurídica da ABIPEM e APE-
PREM, autora do livro Regimes Próprios - Aspectos práticos e doutrinários, em conjunto com Miguel Horvath Jr e Maria Cristina Lopes Victorino

3ª etapa – A dependência econômica dos 
conviventes – presunção absoluta ou relativa?

De se consignar, entretanto, que a dependência econômica presu-
mida em relação aos conviventes pode não ser absoluta, mas re-
lativa, podendo ser contestada, pois nenhuma presunção significa 
prova absoluta do fato. 

As leis previdenciárias presumem que o cônjuge, os companheiros 
e os filhos menores e inválidos são dependentes do segurado faleci-
do, porque isso, via de regra, é a verdade. Mas se, por exemplo, o (a) 
dependente é rico e famoso, essa presunção deve ser afastada, so-
bretudo porque o propósito da pensão é não deixar ao desamparo 
econômico os dependentes do falecido.   Vale dizer: ainda que haja 
presunção na dependência econômica, ela é juris tantum, admitin-
do-se prova em contrário.

Não são poucos os que defendem essa ideia de que a dependência 
econômica presumida entre os cônjuges ou companheiros cons-
titua um mantra sagrado, a ser seguido sem alguma discussão e 
questionamento. Para Marcelo Barroso Lima Brito Campos, em sua 
obra Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Público 
(Juruá,2011, p. 116), a dependência econômica é aferida conforme 
o grau de necessidade do dependente em relação ao segurado. De 
um modo geral, os critérios ainda não conseguiram atingir uma ob-
jetividade, por isso não são previstos em lei, sendo remetidos para 
o regulamento. Na verdade, a dependência econômica se define 
caso a caso, situação a situação. Por isso, as normas que tratam 
do regime próprio não podem estabelecer critérios absolutos para 
aferir a dependência econômica, apenas sugerem elementos de 
averiguação.

Supondo-se, entretanto, que nas uniões poliafetivas reste demons-
trada a dependência econômica dos companheiros supérstites, te-
rão eles direito à pensão e rateá-la na forma da lei?
Se admitirmos a possibilidade de uniões estáveis simultâneas, a 
resposta será afirmativa, pois adotando-se a analogia, onde existe 
a mesma razão, existe o mesmo direito (ubi eadem ratio, ibi eadem 
legis dispositivo).

Todos os integrantes do grupo familiar se habilitam à proteção so-
cial? Como desenvolver mecanismo de se evitar que esta ferramen-
ta seja utilizada para se dar efeito previdenciário e fazer indicação 
de dependentes previdenciários? A concessão de pensão por morte 
a estes dependentes fere ou não a regra da contrapartida? 

Sob a ótica de custeio quanto ao aspecto central e principal, nada 
há de que se falar uma vez que os integrantes da união poliafetiva, 
sendo segurados da previdência social, estaria cumprida exigência 
de financiamento da prestação. Porém, há de se indagar acerca do 
equilíbrio atuarial, uma vez que na união poliafetiva o número de 
integrantes familiares é maior e estariam na condição de compa-
nheiros(as). Ainda que não se caracterizassem como pensões vitalí-
cias, conforme dispõe a Lei no. 13.135, mesmo assim a questão da 

projeção atuarial do benefício se faz presente, contando-se ainda 
a possibilidade de repasse de contas remanescentes aos demais 
pensionistas.

Surge, então, a indagação se haveria necessidade de alteração da lei 
de custeio para majoração da alíquota no caso de uniões poliafeti-
vas, levando-se em conta o número de integrantes.

Registre-se, contudo, que a jurisprudência não está pacificada com 
relação às uniões estáveis simultâneas.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, em vários julga-
dos, de que não é possível o reconhecimento de uniões estáveis 
simultâneas (AgInt no AResp 45577/DF, Min. Raul Araújo. Nesse 
mesmo sentido: AgRG no AResp 395983/MS, Rel. Min. Maria Isabel 
Gallotti; REsp no 1096539/RS, Min. Luiz Felipe Salomão)

A Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais da 
Fazenda da 4ª. Região, em incidente de uniformização de juris-
prudência, tem, contudo, posicionamento contrário (IUJEF no. 
5025153.26.2014.4904.7108/RS).

De se aguardar a palavra final do Supremo Tribunal Federal, que 
reconheceu a repercussão geral do tema, no sentido de ser ou não 
possível o reconhecimento jurídico da união estável homoafetiva e à 
possibilidade de reconhecimento de uniões estáveis concomitantes. 
(ARE 656298/SE, Substituído pelo RE 1045273, em 05.05.2017).

Se for o caso, o reconhecimento pelo STF fatalmente abrirá as por-
tas para o reconhecimento de situações análogas, especialmente 
das uniões estáveis poliafetivas, que nada mais são do que uniões 
estáveis concomitantes entre três ou mais pessoas. 

Devemos, pois, aguardar a decisão da Suprema Corte que orientará, 
com certeza, os gestores dos regimes previdenciários dos servidores 
públicos.

Outro aspecto relevante diz respeito à necessidade de estabeleci-
mento de parâmetros para a configuração da família poliafetiva, em 
sendo aceita para fins previdenciários, inclusive. Uma vez que deixar 
a cargo dos próprios integrantes, no exercício pleno da autonomia 
da vontade, seu registro via declaração, pode resultar com que haja 
a utilização deste tipo de família apenas para fins previdenciários. 
Isso significa a promoção, de alguma maneira e com novos tons, o 
retorno da possibilidade de indicação de dependentes designados 
sem limitação quantitativa e etária.   

Toda atenção é necessária, portanto, pois a preocupação dos ges-
tores dos regimes próprios é sempre a manutenção do equilíbrio 
financeiro atuarial do regime, sem prejuízo, é claro, de garantir os 
direitos dos segurados.
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ARTIGO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro do TCE-ES

Aspectos pouco divulgados da 
reforma da previdência

A Reforma da Previdência é o assunto do momento, e 
provoca muito polêmica, especialmente devido ao en-
durecimento das regras para obtenção dos benefícios 
e é natural que ocorram conflitos. Entretanto, existem 
alguns dispositivos inseridos na Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 006/2019 que são pouco divulga-
dos pela imprensa, pois não despertam uma polêmica 
imediata, mas podem ser considerados estruturantes. 
Destaco neste artigo alguns deles, inclusive menciono o 
dispositivo correspondente da Constituição Federal que 
está sendo objeto da referida emenda.

A nova redação proposta para o caput do art. 40 traz a 
expressão “Regime Próprio de Previdência Social”, o já 
conhecido RPPS, ao ser referir ao regime dos servidores 
públicos ativos e inativos. É algo simbólico, mas repre-
senta melhor o reconhecimento da existência do referi-
do regime.

Também terá nova redação o art. 109, I e com isso a Jus-
tiça Estadual não será mais competente para as ações de 
acidente de trabalho relativas a trabalhadores filiados ao 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Por uma in-
terpretação do referido artigo no texto atual essas ações 
tramitam na Justiça Estadual, distorcendo o sistema, pois 
são ações com características federais tendo como prin-
cipal demandado o INSS.

Atualmente, o Estado ou Município que não cumprir as 
regras gerais de organização e funcionamento dos RPPSs 
fica sem receber transferências e outros benefícios vo-

luntários da União. Contudo, existem muitas ações judi-
ciais questionando a competência da União para limitar 
as referidas transferências. Para evitar essas pendências 
judiciais está sendo proposta uma nova redação para 
o art. 167, XIV proibindo “a transferência voluntária de 
recursos pela União, a concessão de avais, as garantias 
e as subvenções pela União e a concessão de emprés-
timos e de financiamentos por instituições financeiras 
federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios na hipótese de descumprimento das regras gerais 
de organização e de funcionamento do regime próprio 
de previdência social de que trata o art. 40”.  

O princípio veiculado expressamente no art. 195 §5º de 
que “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social 
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a cor-
respondente fonte de custeio total” não é novidade da 
Constituição Originária de 1988, pois ele está presente 
no nosso ordenamento constitucional desde a Emen-
da Constitucional 11/1965 que alterou a CF-1946. Caso 
tivesse sido respeitado não teríamos o atual déficit da 
previdência. A PEC 006/2019 propõe uma redação mais 
rigorosa para o 195 §5º que é a seguinte: “Nenhum be-
nefício ou serviço da seguridade social poderá ser cria-
do, majorado ou estendido por ato administrativo, lei ou 
decisão judicial, sem a correspondente fonte de custeio 
total”.

Um outro ponto que pode auxiliar o funcionamento dos 
regimes de previdência e também do controle que deve 
ser exercido sobre os servidores públicos é o comparti-
lhamento de dados. É algo possível tecnicamente desde 
a década de 1990 quando a informatização das folhas 
de pagamento avançou no Brasil, mas que devido a en-
traves burocráticos, e também a falta de vontade, nun-
ca ocorreu de forma mais abrangente e sem solução de 
continuidade. Isso é muito útil, para, por exemplo, evitar 
acúmulo indevido de funções públicas e também de be-
nefícios previdenciários. Diante da importância, é outro 
tema que passará a ser constitucionalizado, ficando, por 
força do art. 251 e seu parágrafo único, os entes públicos 
obrigados a compartilhar entre si os seus dados.

A aposentadoria compulsória passa a ser objeto de lei 
complementar e não mais de ordem constitucional. En-
tretanto, enquanto não for editada a referida lei, o servi-
dor público será aposentado compulsoriamente aos 75 
anos. O que a regra traz de novo é a aposentadoria com-
pulsória, nos mesmos moldes da que aplicada ao servi-
dor público, que também será aplicada aos empregados 
dos consórcios públicos, das empresas públicas, das so-
ciedades de economia mista e das suas subsidiárias, nos 
termos da nova redação proposta para o art. 201 § 8º.

Esses são apenas alguns dos pontos pouco divulgados. 
Vale a pena a leitura completa do projeto.

Domingos Augusto Taufner é Conselheiro do TCE-ES, originário da carreira do Ministério Público de Contas, e foi gestor do RPPS de Vitória (ES)
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Uma também paraplataforma ideal

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

de Grande Porte.

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

empresa.

11 4133.4900

comdinheiro.com.br

Base de Dados de Fundos:

Avalie e compare todos os fundos
do mercado

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

Consolidação de Carteiras:

Acompanhe a rentabilidade e a liquidez de
sua carteira

Calcule indicadores de risco e performance

Identifique o enquadramento de seus investimentos
na Resolução 4604

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

Facilite o
dia a dia do
RPPS

com a solução completa
para análise e consolidação
de investimentos.
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REGISTRO

Prudentópolis
se mostra ao mercado RPPS

Município investe em 
fortalecimento da previdência 
e é um abençoado pela 
Natureza

Ao conhecer Maira Helena, há alguns anos, recebemos 
um convite mais que especial: conhecer as cachoeiras 
gigantes da região de Prude, como é carinhosamente 
chamada pelos moradores. O tempo passou e veio a 
oportunidade por mim tão esperada (risos).

Ao cumprir a agenda de cobertura jornalística do 15º En-
contro Regional de RPPS – Região Centro Sul do Paraná, 
no belo hotel fazenda Ózera, a chance à minha frente. E 
lá fui, acompanhada do gerente de infraestrutura turísti-
ca do Monumento Natural Salto São João, Paulo Roberto 
Ramos. A pausa na cobertura do evento foi reconfortan-
te, reenergizante, simplesmente espetacular!  A começar 
pelo percurso até chegar a estrutura novinha, construída 

há um ano pelo município, que atrai mui-
tos apaixonados por aventura ecológica. 

Em meio a curvas, descidas e subidas, la-
vouras de soja, feijão, tabaco, milho – cul-
turas que dependendo da época do ano 
vão sendo cultivadas no sistema rotativo – 
o turista vai sentindo a energia acolhedo-
ra!  E chegar ao destino... estrutura agra-
dável, confortável e gente bacana como  o 
Seu Juca – um descendente de ucranianos, 
fazem do Monumento um lugar grandio-
so. Homem simples, mas muito sábio, 
logo ao nos receber disse com olhos apai-
xonados pela vida que leva. “Nem durmo 
de noite preocupado com a trilha. Lá (no 
percurso da trilha) ninguém encontra nem 
um papelzinho”. Essa frase me chamou a 
atenção e fomos, eu e Paulo, trilha a den-
tro, um caminho construído, inicialmente 
pelos braços fortes de Juca, e concluído 

por equipe do município.

O caminho de quase 1 quilômetro até a cachoeira de 84 
metros é marcado por belas manifestações da natureza 
e um calor úmido que faz qualquer um se banhar em 
suor, uma delícia! Chegar ao Salto São João é um espetá-
culo de sentimento, um misto de surpresa, medo, admi-
ração. É lindo e recebe enfeites que dão mais charme ao 
local, araucárias, cedros, bambus, samambaias de dife-
rentes espécies, coqueiros, pequenos animais, pássaros, 
borboletas e arco íris. Um espetáculo para  quem ama a 
Natureza. Essa abertura sobre Prude é pra mostrar que o 
povo daqui é abençoado também por ter um RPPS forte, 
bem estruturado e com atuação responsável.
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Juca é um defensor do Salto Paulo, da secretaria de turismo com Iliane

O 15º Encontro Regional de RPPS, realizado pela APEPREV 
em parceria com o Instituto de Prudentópolis, reuniu 154 
inscritos, de 43 municípios, incluindo um do Rio de Ja-
neiro. A programação foi especialmente pensada para 
ajudar na gestão do RPPS e foi contemplada por inúme-
ros temas.  Suzana de Oliveira do TCE-PR falou sobre as 
decisões do TCE na análise da concessão de benefícios; 
A reforma da previdência foi esmiuçada por Magadar Bri-
guet; A nova regulamentação para as avaliações atuariais 
foi ministrada por Vinícius Alexandre e Luiz Claudio; Rea-
juste salarial foi a palestra de Marcus Evandro.

Os organizadores do evento mostraram ser solidários 

realizando a inscrição solidária para ajudar o garotinho 
Guilherme da cidade de Jussara, em tratamento para do-
ença degenerativa, sendo que foi arrecadado total de R$ 
456,00.

O evento teve como patrocinadores: Actuary, Actuarial, 
Banco do Brasil, Crédito & Mercado, Constância Investi-
mentos, Infinity, Infoprev, Itaú, Sicredi, Um Investimentos 
e XP Investimentos.

Registramos alguns momentos da programação. E se 
quiser conferir mais cliques, acesse nossa página no fa-
cebook ou revistarppsdobrasil.com.br

Confira nossos registros do evento.
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Os patrocinadores 
que fizeram o 
evento acontecer!



154 gestores de 43 municípios prestigiaram o evento APEPREV crescendo com novos associados Autoridades marcaram presença na abertura

Maira, gestora de Prudentópolis, a anfitriã nota 10 Aurenilson, o presidente da APEPREV, realizado com o sucesso do evento Música e alegria na recepção Sicredi ofereceu churrasco na recepção 

Guilherme, Antonio e Edilson de Irati Vivaldo, Lucilene, Marcos, Soraya e Vivaldo de Roncador Victor, Rogério, Flávia e Rosana de Iguaba Grande-RJ

Marcelo, primeira dama Bia e Maira Simone e João Carlos de Ipiranga Suzana, Eliana e Mara de Cantagalo

Neorialba, Ana Cláudia, Miranda, Rosângela e Anderson de Pinha, Reserva 
do Iguaçu e Foz do Jordão, respectivamente Maira com parte da equipe de Prudentópolis Evandro, Juliana, Dilce e Marisa de Planalto

Osmar, de Quatro Barras, dedicado nos bastidores Magadar durante palestra Aurenilson, Maira, Guto e Marcus, parceiros de missão previdenciária

Marcus foi um dos palestrantes Márcio e Aurenilson registrando doação ao pequeno Guilherme Suzana Oliveira durante palestra
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ARTIGO
MAURICIO GALLEGO AUGUSTO
Gestor de Renda Variável e Sócio da Constância

Olhando o mercado de ações 
brasileiro sob uma ótica 

diferente
O Índice Bovespa é composto por pouco mais de 60 
ações de empresas de capitalização elevada e rebalan-
ceado a cada 4 meses.  Sua construção atribui peso a 
cada componente que está relacionado ao valor total de 
mercado. Tal construção implica um alto nível de concen-
tração em relativamente poucos nomes. Na composição 
atual, apenas 5 empresas representam aproximadamen-
te 50% do índice.

O Universo Constância é um índice amplo do mercado 
acionário brasileiro desenvolvido para uso interno da 
Constância Investimentos.  Ele é composto por mais de 
180 ações, selecionadas por critérios mínimos de liqui-
dez e informação financeira, rebalanceadas mensalmen-
te. Sua construção atribui pesos financeiros iguais a cada 
ação componente (“equal weight”). 

O gráfico abaixo mostra os retornos acumulados de am-
bos os índices desde o início dos nossos back-testes (Ju-
lho de 2004). Os dados revelam que o Universo produziu 
retornos substancialmente superiores aos do Ibovespa 
com níveis de risco (desvio padrão dos retornos) meno-
res.
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O Índice Bovespa é composto por pouco mais de 60 ações de empresas de capitalização 
elevada e rebalanceado a cada 4 meses.  Sua construção atribui peso a cada componente 
que está relacionado ao valor total de mercado. Tal construção implica um alto nível de 
concentração em relativamente poucos nomes. Na composição atual, apenas 5 empresas 
representam aproximadamente 50% do índice. 

O Universo Constância é um índice amplo do mercado acionário brasileiro desenvolvido 
para uso interno da Constância Investimentos.  Ele é composto por mais de 180 ações, 
selecionadas por critérios mínimos de liquidez e informação financeira, rebalanceadas 
mensalmente. Sua construção atribui pesos financeiros iguais a cada ação componente 
(“equal weight”).  

O gráfico abaixo mostra os retornos acumulados de ambos os índices desde o início dos 
nossos back-testes (Julho de 2004). Os dados revelam que o Universo produziu retornos 
substancialmente superiores aos do Ibovespa com níveis de risco (desvio padrão dos 
retornos) menores.  

Aproximadamente 1/3 do excesso de retorno do Universo em comparação ao Ibovespa 
pode ser atribuído ao critério de construção (diferença entre equal weight e free float 
market-cap weigthed). Os restantes 2/3 do excesso de retorno do Universo em relação ao 

CDI Ibovespa Universo

Retorno 11.5% 10.4% 13.6%

Volatilidade 0.2% 26.9% 19.9%

Aproximadamente 1/3 do excesso de retorno do Univer-
so em comparação ao Ibovespa pode ser atribuído ao cri-
tério de construção (diferença entre equal weight e free 
float market-cap weigthed). Os restantes 2/3 do excesso 
de retorno do Universo em relação ao Ibovespa podem 
ser atribuídos a questões fundamentalistas associadas 
ao conjunto mais amplo de oportunidades oferecido 
pelo Universo Constância.

A interseção entre o IBOV e o conjunto large cap do Uni-
verso é superior a 80%.  Isto indica que as diferenças 
mais relevantes de retorno podem ser explicadas pela 
maior presença de nomes nas categorias mid cap e small 
cap na composição do Universo. 

Dado que conseguimos retornos superiores ao Ibovespa 
com uma construção simples a partir de uma carteira de 

180 ações com pesos iguais, daremos um passo a frente 
para o conceito de Fatores de Risco, onde o desafio é 
construir uma carteira melhor que a do Universo Cons-
tância.

O que é Investimento via Fatores de Risco? 

Indicadores de Risco são características desejáveis que 
podem ajudar a performance de uma ação. Por exemplo, 
Price/Book e ROE são dois exemplos bem conhecidos de 
Indicadores de Risco. Quanto melhor o indicador de uma 
ação, mais atraente ela deve ser. A Constância tem um 
manual com a descrição detalhada de todos as dezenas 
de indicadores que produzimos diariamente a partir de 
preços históricos ou balanços das empresas. 

As dezenas de Indicadores de Risco são agrupados em 
famílias que chamamos de Fatores de Risco. Atualmente 
temos 5 famílias na Constância Investimentos, com pos-
sibilidade de expansão: 

• Valor: Preço/Book, Preço/Book, 
EV/Ebitida, EV/Sales, etc

• Qualidade: ROE. ROIC, NetDebt/Ebitida, 
Dividendos, Alavancagem, etc.

• Crescimento: Tendência ou delta 
dos indicadores de Qualidade

• Baixo Risco: Volatilidade, 
volatilidade de downside, etc. 

• Técnico: Momento, RSI, AccReturn, Moneyflow, etc.

• Outros Possíveis: Liquidez, ESG, Projeções, etc

Fundos Exclusivos de Smart-Beta para Investidores ins-
titucionais são muito comuns no exterior e começam a 
aparecer no Brasil. Em 2018 a Constância venceu a pri-
meira concorrência nacional para escolha de um gestor 
de um fundo sistemático em renda variável, aberta por 
um dos mais maiores Investidores Institucionais do país.   

Vantagens do Modelo Sistemático 
vs Abordagem Tradicional 

Nosso modelo multifatorial gera uma carteira sistemá-
tica extremamente diversificada e com várias métricas 
e propriedades desejadas, em geral superiores  quando 
comparadas com o Universo de ações. Por exemplo, nos-
so portfólio sistemático tem ROE e Dividendos maiores 
do que a média das ações no Universo Constância.

Outra vantagem óbvia da metodologia é a abrangência 
e velocidade de incorporação de novos resultados. Esta-
mos conectados com o sistema RAD (recebimento auto-
mático de documentos) da CVM, sempre que um balanço 
de qualquer empresa é publicado, no dia seguinte nos-
sos indicadores de risco irão refletir os novos números. 

A metodologia de fatores de risco permite um estilo de 
investimento muito distinto da maioria das gestoras. Ao 
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invés de poucos grandes acertos, típico de gestores “es-
trelas”, o retorno do modelo é explicado por um grande 
número de pequenos acertos. 

Outra vantagem importante: o modelo substitui aproxi-
madamente 20 bons analistas, que seriam necessários 
para cobrir o Universo de ações. Um time de 20 ótimos 
analistas teria um custo monetário bem elevado e um 
custo ainda maior de gerenciamento e harmonização dos 
egos, paixões e visões parciais de mercado.  Mesmo exce-
lentes analistas só costumam entender detalhadamente 
o seu setor de cobertura. Além disso, estão sujeitos a se 
envolverem emocionalmente com sua recomendação 
de “compra”, e só mudarem de opinião tardiamente.  
Por outro lado, o modelo sistemático enxerga todos os 
setores simultaneamente e é disciplinado, reduzindo o 
ranking de uma empresa cujos fundamentos começam 
a declinar no dia seguinte da publicação do seu balanço. 

Performance do Modelo Multi-Fatorial

Nossos testes históricos de performance indicam que a 
maioria dos portfólios-indicadores adiciona valor, alguns 
com métricas de risco-retorno bastante satisfatórias.  To-
dos os portfólios-fatores oferecem ótimas estatísticas. 

Tipicamente reduzimos exposições a empresas sujeitas 
a riscos não capturados pelo modelo, como por exemplo 
risco reputacional (lava-jato). Por outro lado, empresas 
com pouca cobertura pelo research do sell-side, onde 
nossos analistas fizeram uma análise mais criteriosa e 
observaram uma oportunidade, podem ter suas exposi-
ções modestamente acima do obtido pelo nosso modelo 
multi-fatorial. 

Os resultados de retorno acumulado e risco/retorno do 
nosso fundo Constância Fundamento falam por si.
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Comparativos com a Industria de Fundos 

Recentemente no fundo Constância Fundamento foi ranqueado entre os melhores fundos do 
mercado pelo “Skill Index” desenvolvido pela NEFIN da USP. Para cada fundo na amostra 
(aprox. 200) o NEFIM roda a regressão de seu retorno acima do CDI contra os fatores de 
mercado e momento (http://nefin.com.br/risk_factors.html). A constante dessa regressão 
mede um retorno consistente no tempo que não pode ser explicado por exposição a risco. A 
significância estatística dessa constante (valor t), é chamada de Skill Index.  
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Comparativos com a Industria de Fundos 

Recentemente no fundo Constância Fundamento foi ranqueado entre os melhores fundos do 
mercado pelo “Skill Index” desenvolvido pela NEFIN da USP. Para cada fundo na amostra 
(aprox. 200) o NEFIM roda a regressão de seu retorno acima do CDI contra os fatores de 
mercado e momento (http://nefin.com.br/risk_factors.html). A constante dessa regressão 
mede um retorno consistente no tempo que não pode ser explicado por exposição a risco. A 
significância estatística dessa constante (valor t), é chamada de Skill Index.  

 
 

 

Comparativos com a Industria de Fundos

Recentemente no fundo Constância Fundamento foi 
ranqueado entre os melhores fundos do mercado pelo 
“Skill Index” desenvolvido pela NEFIN da USP. Para cada 
fundo na amostra (aprox. 200) o NEFIM roda a regressão 
de seu retorno acima do CDI contra os fatores de merca-
do e momento (http://nefin.com.br/risk_factors.html). A 
constante dessa regressão mede um retorno consistente 
no tempo que não pode ser explicado por exposição a 
risco. A significância estatística dessa constante (valor t), 
é chamada de Skill Index. 

Disclaimer

A Constância Investimentos distribui somente cotas de 
fundos de investimentos geridos por ela.  As informa-
ções contidas neste material são de caráter exclusiva-
mente informativo, não devem ser consideradas uma 
oferta para aquisição de cotas de fundos de investimento 
e não constitui prospecto previsto na instrução CVM 555 
ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA.

Este material é de caráter meramente informativo e ne-
nhuma informação aqui apresentada deve ser interpre-
tada como uma recomendação de investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa dos prospectos, for-
mulários de informações complementares, lâminas de 
informações essenciais e regulamentos dos fundos de 
investimentos pelo investidor antes de investir seus re-
cursos.

A rentabilidade obtida no passado não representa garan-
tia de rentabilidade futura.
Nossos fundos de investimento não contam com ga-
rantia do administrador do fundo, do gestor da car-
teira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, 
do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

Mauricio Gallego Augusto
Gestor de Renda Variável e Sócio da Constância
Engenheiro de produção, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É mestre em Modelagem Matemática, título obtido junto ao 
Instituto de Matemática e Estatística e Faculdade de Economia e Administração da USP.
Está há vinte anos no mercado financeiro, tendo trabalhado, entre 1999 e 2005, como Analista Pleno da área de investimentos da Corretora Concórdia. De 
2005 a 2010 foi Sócio e Gerente Private da Link Investimentos. Em 2010 juntou-se a Set Investimentos na qualidade de Sócio, em 2014 foi Sócio da Azimut/
AZ Quest onde permaneceu até 2018. Atualmente é Sócio e Gestor de Renda Variável na Constância Investimentos.
Gestor de Carteiras autorizado pela CVM desde 20/04/2010, gestor CGA pela ANBMA e CFP® pelo IBCPF. Detentor do certificado CPA-20 pela Anbima.
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RAIO X
LUCAS AZEVEDO FONSECA
Atuário, Consultor Previdenciário e Sócio da LUMENS ATUARIAL

Não é segredo que fazer a boa gestão de um RPPS gera 
a tranquilidade que os servidores esperam para sua 
aposentadoria. Contudo, mal gerido, um RPPS pode, 
não só eliminar esse sentimento de tranquilidade, como 
também se tornar um enorme entrave para as finanças 
públicas.

Dada a relevância desse tema, a série de artigos SITUA-
ÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS RPPSs, analisará nessa edição 
os indicadores de desempenho dos RPPSs do Estado do 
Piauí.

RANKING DE EFETIVAÇÃO 
DE REGIMES PRÓPRIOS 

O Piauí ocupa hoje a 15ª po-
sição no Ranking de Efeti-
vação de Regimes Próprios, 
pois, dos seus 224 muni-
cípios 30% (67) possuem 
RPPS. 

De maneira comprativa, a 
média nacional equivale a 
38% e o melhor colocado RJ 
possui 85% de efetivação.

O indicador demonstra a 
preocupação dos gestores 
públicos em relação ao fu-
turo previdenciário de seus 
servidores, uma vez que, 
submetidos ao Regime Ge-
ral de Previdência Social, 

podem ter significativamente reduzida sua renda na 
aposentadoria.

ANÁLISE 
POPULACIONAL

Com base nos da-
dos dos Demons-
trativos de Resulta-
dos das Avaliações 
Atuariais (DRAA) de 
2017, fornecidos 
pela Secretaria de 
Previdência – SPREV, se observou que os RPPSs do Piauí 
possuem um total 109 mil segurados, sendo estes dis-
tribuídos em 11 fundos com segregação de massas, 41 
fundos previdenciários e 1 fundo mantido pelo tesouro.

Os servidores ativos representam 60% da massa total de 
segurados, contando com uma idade média de 40 anos e 
uma remuneração média de R$ 2.628 mensais.

SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS 
RPPSs DO ESTADO DO PIAUÍ

Desconsiderando o RPPS do Estado, os 20 mil segurados 
ativos restantes possuem uma remuneração média de 
R$ 1.791 mensais e uma idade média de 37 anos, nos 
permitindo inferir que permanecerão em fase contribu-
tiva por volta de mais 25 anos, aproximadamente. 

EM DIA COM O ORGÃO FISCALIZADOR

Ao instituir um RPPS os municípios passam a assumir a 
gestão dos recursos previdenciários dos servidores, sen-
do responsáveis por sua gestão e governança de manei-
ra descentralizada do governo federal.

Assim, no intuito de garantir a qualidade da gestão e 
segurança do segmento o Órgão regulador utiliza como 
principal ferramenta a emissão do CRP – Certificado de 
Regularidade Previdenciária.

Para possuir os critérios necessários à obtenção do CRP, 
dentre outros aspectos, é necessário que os repasses 
contributivos estejam em dia por parte do Ente federa-
tivo, bem como, que o tão almejado equilíbrio atuarial 
esteja sendo colocado em prática.

Sob esse aspecto, verificamos um comportamento pre-
ocupante, pois 17,9% dos RPPSs do estado recorreram 
a via judicial para liberação do CRP, dado o não cumpri-
mento das exigências do órgão fiscalizador para obten-
ção do mesmo de maneira 
normal. Um dos principais 
motivos é a não realização da 
Avaliação Atuarial, ocorrendo 
em 12 dos 67 RPPSs existen-
tes no estado.

INDICADORES DE DESEMPENHO

Os indicadores de desempenho são ferramentas de ges-
tão utilizados para medir a performance e os níveis de 
sucesso de uma determinada operação. Para os RPPSs 
os indicadores mais relevantes são aqueles relacionados 
ao Equilíbrio Atuarial e Financeiro, uma vez que os se-
gurados desse sistema buscam essa estabilidade futura.

Ao gerir aposentadorias deve-se ter em mente o quanto 
é necessário acumular para garantir o pagamento dos 
benefícios e se as reservas financeiras são capazes de 
tal cobertura. 

Nessa linha, o Índice de 
Cobertura dos Benefícios 
Concedidos - ICBC 
demonstra que os valores 
acumulados nos fundos 
dos RPPSs do Piauí são 
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capazes de garantir 100% dos benefícios futuros 
dos atuais aposentados e pensionistas.  

Assim, como a reserva matemá-
tica de benefícios concedidos 
está plenamente coberta, o Ín-
dice de Cobertura dos Benefí-
cios a Conceder - ICBaC equivale 
a 2%, indicando baixo nível de 
recursos para a garantia dos be-

nefícios a serem concedidos no futuro.

De maneira geral, verificamos 
que os ativos financeiros já acu-
mulados suportam apenas 20% 
da atual necessidade, indicando 
que os RPPSs do estado se en-
contram em situação de risco 
atuarial iminente.

Para fins de análise, o ideal é 
possuir um IC-Total igual ou superior a 1. Em não ha-
vendo equilíbrio atuarial pleno, um ICBC superior a 1, 
já garante os benefícios concedidos, restando parte das 
Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder a des-
coberto.

A maturidade do plano, por sua vez, costuma ser medida 
pela proporção entre a quantidade de segurados ativos 
e aqueles em benefício. Resultados abaixo de 5 demons-
tram que o RPPS já está maduro e, portanto, tende a 
mudar seu perfil de acumulador para consumidor das 
reservas.

Para os RPPSs do Piauí o Indica-
dor de Maturidade Populacio-
nal demonstrou uma relação de 
1,5 segurados ativos para cada 
um em benefício. Fato preocu-
pante, principalmente diante 
do baixo nível de cobertura das 
reservas. 

Ademais, o Índice de Cober-
tura Financeira demonstra 
que as receitas anuais com 
contribuição cobrem 68% das 
despesas com benefícios, indi-
cando que os RPPSs do estado 
apresentam um fluxo de caixa 
negativo e assumindo compor-
tamento de consumo dos recursos acumulados. 

Quanto ao resultado atuarial, os RPPSs do estado do 
Piauí apresentaram um Déficit Atuarial elevado no encer-
ramento do exercício de 2017, aproximadamente R$ 76 
Bilhões.

Verificamos ainda que, 
desse déficit R$ 75 bilhões 
já foram reconhecidos 
e estão em processo de 
amortização pelos Entes 
Federativos, rentando R$ 
935 milhões para serem 
equacionados. 

Vale ressaltar, que quanto antes as medidas de equacio-
namento do déficit começarem, menor será o impacto 
para os segurados e para os cofres públicos, uma vez que 
a rentabilidade dos recursos investidos tende a aliviar o 
aporte de contribuições ao longo do tempo.

Conclusivamente, apesar dos desafios, ressaltamos 
que os RPPSs do Piauí possuem um enorme potencial 
para alcançar os objetivos propostos pela Previdên-
cia. Para isso, focar em uma gestão capacitada, com-
prometida e bem assessorada é fundamental.  Use e 
abuse do que o mercado tem de melhor.

Não se pode deixar o futuro nas mãos da sorte. É ne-
cessário clareza para a tomada de decisão!

Até a próxima.
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RAIO X

RPPS do Piauí

Na nossa viagem para mostrar 
exemplos de gestão, demos 
uma parada no Piauí e 
descobrimos o zelo de União, 
Piripiri e José de Freitas em 
relação ao Regime Próprio

Do total de 224 municípios no Piauí, 67 contam com RPPS instituído, cobrindo um total de 
109 mil servidores. Você vai conhecer as particularidades da gestão de União, Piripiri e José de 
Freitas. Aproveita!
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RAIO X

Piripiri celebra previdência
bem cuidada!

A cidade 
piauiense, ini-
cialmente ha-
bitada por tre-
membés, na era 
colonial, Piripiri 
se preocupa 
com a evolução 
previdenciária 
de seus servido-
res piripirienses. 
Em 

11/08/2011 pela 
lei municipal 
689/11, na ad-
ministração do 

atual prefeito Luiz Meneses foi criado o RPPS local, 
hoje localizado a Rua João de Freitas, 61.

O Instituto trabalha para garantir o futuro previden-
ciário de 2.100 servidores ativos e 199 inativos. Com 
gestão de investimentos séria, o RPPS conta com 
montante de R$ 42.000.000,00 em aplicações nos 
principais agentes financeiros do país em regime de 
aplicação conservadora M1. O  Instituto também con-
tabiliza R$ 14.000.000,00 em parcelamento (em dia).

Com CRP em dia até junho de 2019, o RPPS tem ges-
tão responsável e preocupada com a continuidade. 
“Criamos a administração com mandato do presiden-
te para 2 anos de uma administração e dois anos na 
administração seguinte. (em tramitação); Implanta-
mos o cadastramento do servidor sem a utilização 
de papel; Recebemos parcelas dos órgãos públicos e 
secretaria por meio eletrônico; Diminuímos tempo  de 
aprovação de aposentadoria em média para 35 dias; 
Celebramos convênio com a prefeitura para utilização 
de seu setor de licitação, economizando esse gasto 
dentro do instituto; Estamos trabalhando para com-
bater o atestado amigo, dado por médicos parentes 
ou sem presença do servidor na unidade saúde; Es-
tamos com parceria com os cartórios de óbitos para 
informação de óbitos de servidores em tempo real; 
Compramos um veículo para deslocamento do perito 
em residências de servidores para diminuir as fraudes 
e dar um melhor atendimento quando o servidor se 
encontra impossibilitado de deslocar até o RPPS”, ce-
lebra o gestor Gilberto de Brito Carvalho.

Bacharel em Direito, empresário e presidente do Ins-
tituto desde 02/01/2017, Gilberto diz que recebeu a 
gestão com patrimônio de R$ 21.000.000,00, e con-
seguiu ao longo do tempo a recuperação de toda a 
COMPREV existente desde a criação do RPPS.

Registro da equipe de Piripiri

Os servidores contam com uma sede bem estruturada

A equipe é imbuída de realmente atender

Gilberto é o responsável pela gestão do RPPS
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UNIÃO

RAIO X

A cidade brasileira com nome sugestivo foi formada de 
miscigenação entre brancos, índios e negros e se mostra 
forte, pujante em termos de riqueza populacional e tam-
bém no aspecto natural graças ao cerrado e a caatinga. 
Realidade também na seara previdenciária, o Instituto 
dos unionenses conta com 411 servidores aposentados/
pensionistas e mais de 1.000 servidores efeitos.  

A atual gestão do RPPS trabalha com dedicação para fa-
zer realidade a COMPREV, meta principal para 2019. O 
Instituto conta com contribuições dos servidores sob alí-
quota de 11% e do ente sob 17.8%. O saldo investido é de 

R$ 5 milhões e estão alocados em fundos considerados 
conservadores.

Criado em 26 de maio de 1992 pela Lei 296/92, o Instituto 
é responsável pela concessão de benefícios aos servido-
res municipais e seus dependentes. 

Erna Pierote, funcionária pública aposentada está como 
gestora do RPPS – e na foto aparece de blusa azul, assu-
miu a presidência do Instituto em 2010 ao conquistar a 
aposentadoria, e sonha ter uma previdência mais forte 
a cada dia para garantia da segurança dos unionenses 
quando precisarem de benefício previdenciário.

A cidade tem muitos marcos importantes como essa antiga igreja

Confraternização e despedida dos conselheiros da última gestão Registro da posse dos atuais conselheiros
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RAIO X

José de Freitas conta com 
previdência séria

Uma paradinha na nossa viagem, que mostra a dedica-
ção à gestão dos RPPSs brasileiros, na cidade de José de 
Freitas. A cidade piauiense, que nasceu de uma fazenda 
de criação de gado chamada Boa Esperança, alimenta a 
esperança de seus servidores públicos municipais fazen-
do do  regime próprio um porto seguro. O Fundo Previ-
denciário JFREITAS-PREV foi criado em 27/05/2002, data 
da vigência da Lei n° 1.027/2002 que assegurou a conces-
são dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte 
aos servidores titulares de cargos efetivos. Atualmente, 
a unidade previdenciária é regida pela Lei n° 1.135/2007 
e encontra-se constituída sob a forma de fundo especial 
sem personalidade jurídica, nos termos do artigo 71 da 
Lei Federal n° 4.320/1964 e vinculado à Secretaria de Ad-
ministração e Finanças, tendo por objetivo assegurar aos 
segurados e a seus dependentes as prestações de natu-
reza previdenciária asseguradas em lei. 

Com estrutura administrativa assim constituída: 

I. Conselho Deliberativo – Constituído de até 5 
membros efetivos, para um período de 4 anos, 
não sendo permitida sua recondução para o 
mandato subsequente; 

II. Conselho Fiscal – Composto por até 3 mem-
bros efetivos, para um mandato de 3, não sendo 
permitida sua recondução para o mandato sub-
sequente; 

III. Comitê de Investimentos - Órgão auxiliar 
no processo decisório quanto à implantação e 
execução da política de investimentos compe-
tindo-lhe assessorar na elaboração da proposta 
de política de investimentos e na definição da 
aplicação dos recursos financeiros do Regime 
Próprio, observadas as condições de segurança, 
rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, 
na forma da Portaria MPS 519/2011; e 

IV. Gestão de Previdência – Executa atividades 
de interesse do RPPS, bem como faz cumprir as 
deliberações do Conselho Deliberativo e do Con-
selho Fiscal. O JFREITAS – PREV possui uma ge-
rência de Previdência composta de 2 membros: 1 
Gerente de Previdência e 1  Assistente Adminis-
trativo e Financeiro. 

Nos dias atuais o Fundo conta com 784 servidores ativos, 
93 inativos e 27 pensionistas. 

Com Patrimônio Líquido na ordem de mais de  R$ 17 mi-
lhões aplicados 100% em fundos de renda fixa, aplicados 
da seguinte forma:
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Ao darmos uma paradinha na nossa viagem, que mostra a dedicação à gestão dos RPPSs brasileiros, na 
cidade de José de Freitas. A cidade piauiense, que nasceu de uma fazenda de criação de gado chamada 
Boa Esperança, alimenta a esperança de seus servidores públicos municipais fazendo do  regime próprio 
um porto seguro. O Fundo Previdenciário JFREITAS-PREV foi criado em 27/05/2002, data da vigência 
da Lei n° 1.027/2002 que assegurou a concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão por 
morte aos servidores titulares de cargos efetivos. Atualmente, a unidade previdenciária é regida 
pela Lei n° 1.135/2007 e encontra-se constituída sob a forma de fundo especial sem 
personalidade jurídica, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 4.320/1964 e vinculado à 
Secretaria de Administração e Finanças, tendo por objetivo assegurar aos segurados e a seus 
dependentes as prestações de natureza previdenciária asseguradas em lei.  
 
Com estrutura administrativa assim constituída:  
I. Conselho Deliberativo – Constituído de até 5 membros efetivos, para um período de 4 anos, 
não sendo permitida sua recondução para o mandato subsequente;  

II. Conselho Fiscal – Composto por até 3 membros efetivos, para um mandato de 3, não sendo 
permitida sua recondução para o mandato subsequente;  

III. Comitê de Investimentos - Órgão auxiliar no processo decisório quanto à implantação e 
execução da política de investimentos competindo-lhe assessorar na elaboração da proposta de 
política de investimentos e na definição da aplicação dos recursos financeiros do Regime 
Próprio, observadas as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e 
transparência, na forma da Portaria MPS 519/2011; e  

IV. Gestão de Previdência – Executa atividades de interesse do RPPS, bem como faz cumprir as 
deliberações do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. O JFREITAS – PREV possui uma 
gerência de Previdência composta de 2 membros: 1 Gerente de Previdência e 1  Assistente 
Administrativo e Financeiro.  
 
Nos dias atuais o Fundo conta com 784 servidores ativos, 93 inativos e 27 pensionistas.  
Com Patrimônio Líquido na ordem de mais de  R$ 17 milhões aplicados 100% em fundos de 
renda fixa, aplicados da seguinte forma: 

 
  
O RPPS conta com CRP válido até 11/07/2019. E seguindo a premissa de fazer uma gestão 
eficiente a cada dia, a atual equipe dedica-se em 2019 a implantar o Pró-Gestão. “O projeto 
desenvolvido pela Secretaria de Previdência, que tem por objetivo incentivar os RPPSs a 
adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior controle dos 
seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a 
sociedade, nos chamou a atenção e estamos imbuídos dessa conquista importante”, salienta 
Adriano Reis, gestor  formado em Geografia pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e 

O RPPS conta com CRP 
válido até 11/07/2019. E 
seguindo a premissa de 
fazer uma gestão eficiente 
a cada dia, a atual equipe 
dedica-se em 2019 a im-
plantar o Pró-Gestão. “O 
projeto desenvolvido pela 
Secretaria de Previdência, 
que tem por objetivo in-
centivar os RPPSs a adota-
rem melhores práticas de 
gestão previdenciária, que 
proporcionem maior con-
trole dos seus ativos e pas-
sivos e mais transparência 
no relacionamento com os 
segurados e a sociedade, 
nos chamou a atenção e 
estamos imbuídos dessa 
conquista importante”, 
salienta Adriano Reis, ges-
tor  formado em Geografia 
pela Universidade Estadual 
do Piauí (UESPI) e Pós-Gra-
duado em Gerenciamento 
de Recursos Ambientais pelo Instituto Federal do Piauí 
(IFPI), certificado CPA-10, Anbima desde 2012, gestor do 
fundo de previdência desde setembro de 2010 até os 
dias atuais.

Responsáveis pelo Conselho Fiscal

Um registro dos representantes do Comitê de Investimentos
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AJUDAMOS
VOCÊ A APARECER

PARA O BRASIL
PREVIDENCIÁRIO!

Anuncie conosco!
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PUBLIEDITORIAL

Mais de R$ 31 milhões recuperados
Montante foi resgatado pela UM Investimentos em apenas quatro meses após a 

abertura de uma área exclusiva para gestão de ativos estressados

Texto e fotos: Assessoria Um Investimentos

Recuperar um capital que, até então, era considerado per-
dido por investidores institucionais. Este é o objetivo da UM 
Investimentos, que abriu recentemente uma área exclusiva 
para recuperação de ativos estressados. Os primeiros re-
sultados da iniciativa já demonstram o potencial deste seg-
mento ainda pouco explorado pelo mercado brasileiro. “Em 
quatro meses de trabalho, já conseguimos recuperar mais de 
R$ 31 milhões de ativos estressados, o que representa 5% do 
total em carteira. É um ganho expressivo em qualquer opera-
ção de crédito no mercado”, afirma Patrick Salvadori, diretor 
da empresa.

O novo setor é uma das novidades da UM Investimentos, 
que completa 50 anos em 2019 e que já conta com R$ 700 
milhões de ativos estressados em carteira. “Os cotistas es-
tão muito satisfeitos porque era um dinheiro considerado 
perdido. Temos uma equipe exclusiva para este trabalho e é 
importante que o cliente saiba que estes ativos podem sim 
ser recuperados”, ressalta Patrick.

A empresa tem mais planos para o ano do cinquentenário. 
Além da nova área de recuperação de ativos estressados fo-
ram criados três fundos de renda fixa, cada um com suas 
particularidades para atender às necessidades de cada clien-
te. Também será anunciada mais uma modernização de suas 

estruturas, incluindo a renovação do site e toda a parte de 
comunicação visual da empresa. “Somos uma empresa sóli-
da, independente, com uma história de crescimento que me-
rece ser contada. Temos, atualmente, 50 fundos sob gestão e 
custódia, que representam um patrimônio de mais de R$ 3,5 
bilhões”, comenta Patrick.

A UM Investimentos também planeja ações que aproximem 
ainda mais a empresa do seu cliente e de pessoas interessa-
das em conhecer mais sobre o ramo. Está programada para 
este ano a apresentação de uma plataforma digital, o que vai 
democratizar e tornar mais rápido e eficiente o processo de 
investimentos. “Reconhecemos a importância das platafor-
mas digitais para tornar o processo mais célere e seguro e 
das mídias sociais com seu papel de também informar. Por 
isso, estamos investindo em conteúdos para estes canais que 
expliquem a nossa gestão, os nossos produtos e as vanta-
gens de investir conosco”, adianta o executivo.

A UM Investimentos em números:

- R$ 3,5 bilhões sob gestão e administração

- 50 fundos sob administração e custódia

- 4 escritórios (3 no Rio de Janeiro e 1 em São Paulo)

Sede e equipe UM Investimentos
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O 9 de maio será especial para Caraguatatuba, que será 
a casa do RPPS durante o Seminário Previdenciário com 
foto nas “Inovações na Gestão dos RPPSs”. O evento será 
realizado pelo CaraguaPrev em parceria com a APEPREM 
- Associação  Paulista de RPPS, Instituto de RPPS de Uba-
tuba e ABCPrev. Dentro da programação, palestra sobre 
os impactos da reforma da previdência nos RPPSs e In-
vestimentos para os RPPSs: Legislação e Títulos Públicos 
Federais. Mais informações, ligue: CaraguaPrev (12) 3883 
3252/ 3883 3480

CURTAS
Registramos fatos previdenciários por esse Brasil! Confira.

O Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande/SP, 
mais uma vez inova.  Implanta  a ação de APP em RPPS, 
por intermédio da criação de um Assistente Virtual Inte-
ligente, que adota a tecnologia de redes neurais que se 
aperfeiçoa com a prestação de serviços de configuração, 
customização, treinamento, suporte técnico. É a inteli-
gência artificial  ao  alcance de  todos.  O objetivo desse  
serviço colocado à  disposição do servidor melhorar a 
qualidade dos serviços prestados de modo que facilita o 
acesso às informações, com uma maior inteligibilidade, 
constituindo um canal de comunicação digital que pos-
sibilita receber manifestações diretamente do cidadão 
em linguagem “natural ou coloquial”, sem a interferência 
humana, ou seja, o servidor aposentado ou o pensionista 
poderá ter o seu Informe de  Rendimento ou seu  holerite 
na palma da mão, pelo celular. Já o servidor ativo poderá 
fazer sua própria  simulação de aposentadoria para sa-
ber aproximadamente a data que poderá  aposentar-se, 
e muito mais.  Um show de  tecnologia!

Graça, gestora dedicada de Juazeiro do Norte-CE é só 
alegria. Ela foi empossada, através do Previjuno no 
CONAPREV, em momento importante para o futuro da 
previdência brasileira. Mulher de fibra, determinada e 
apaixonada pela saúde previdenciária do Brasil, Graça se 
sente honrada por representar outros RPPSs no Conse-
lho. Parabéns gatonaaaa!

O TCE-MT vai realizar mais um ciclo de capacitação  para 
os jurisdicionados, o terceiro de 2019. Nesse ano, fo-
ram incluídos temas como Gestão e Controle de RPPS. 
O evento será em Sinop, depois de passar por Cuiabá, 
aonde aconteceu o primeiro ciclo e em Pontes de Lacer-
da, sede do segundo encontro. O ciclo de capacitação 
Gestão Eficaz acontece nos dias 23 e 24 de maio. Mais 
informações, confira neste link: 

https://www.tce.mt.gov.br/eventos/
detalhe/id_evento/894
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1) O Prêmio foi dividido em duas modalidades 
Governança (pautado nos princípios da: transparência,  
equidade,  ética  e  responsabilidade  corporativa  e  
social) e Inovação (pautado nos quesitos: inovação; 
relevância; sustentabilidade e resultados esperados ou 
obtidos);

2) O RPPS pode participar somente de uma ou das duas 
modalidades;

3) Todos os representantes legais dos Entes Federados 
dos RPPSs classificados na modalidade Governança se-
rão contemplados com placa de homenagem alusiva às 
boas práticas de gestão realizada;

4) O público dará nota (peso 1) para os projetos dos 
RPPSs participantes do Prêmio na modalidade Inovação;

5) Toda a documentação comprobatória ao prêmio na 
modalidade governança deverá ser disponibilizada no 
site da Unidade Gestora, devendo ser informado no cam-
po destinado a comprovação o link de acesso onde esses 
documentos possam ser visualizados e auferidos;

6) Todas as Unidades Gestoras de RPPS podem participar 
do Prêmio desde que seu Ente Federado esteja com seu 
CRP  válido no ato da inscrição;

7) Os vencedores do Prêmio na modalidade inovação so-
mente serão conhecidos no dia da cerimônia de premia-
ção (19.11.2019).
 Confira o regulamento completo disponível no site www.
aneprem.org.br.

A revista RPPS do Brasil tem 
a satisfação de registrar 
o zelo que a diretoria da 
ANEPREM tem para com 
a realização do Oscar 
da Previdência, Prêmio 
ANEPREM de Boas Práticas 
de Gestão Previdenciária. A 
edição 2019 do Prêmio traz 
como novidade este ano:
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Visando evidenciar o que as regiões brasileiras estão construindo em termos de Regime Próprio 
de Previdência Social, a Revista RPPS do Brasil criou o espaço RPPS Raio X, cujo objetivo é fazer 
um raio x das Associações e dos Institutos de cada região do Brasil. Na 46ª Edição da Revista 

RPPS do Brasil, vamos mostrar o RPPS do Rio Grande do Norte. Portanto, se você é gestor ou 
trabalha com esse segmento, não perca a oportunidade.  

 

Entre em contato: 
contato@revistarppsdobrasil.com.br 

64 3411 6345 | 99949 7898


