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                                              ATA 239ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, às 14 horas, na sala 3 

de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo segundo andar do 4 

prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a 5 

terceira sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor Conselheiro, 6 

Fábio Duarte Fernandes, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por mim, 7 

Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de 8 

Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença 9 

dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudio Batista de Souza, 10 

Cláudio Luís Martinewski, Fábio Duarte Fernandes, Heriberto Roos Maciel, Iria 11 

Salton Rotunno, Izabel Belloc Moreira Aragon, Márcia Elisa Pereira Trindade, 12 

Paulo Renato Pereira Lima, Paulo Roberto Machado Campos e Sylvio Nogueira 13 

Pinto Júnior. A Conselheira Marina Lima Leal foi substituída por sua suplente Daniela 14 

Fabiana Peretti. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente 15 

identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) 16 

Ausência: Não houve Conselheiro ausente. III) Leitura e aprovação da ata da 17 

sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura da ata da sessão anterior que, depois 18 

de aprovada, foi assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. 19 

IV) Correspondências Recebidas: Ofício nº. 52/2011, da Diretoria de Previdência, em 20 

resposta ao Ofício nº.48; Memorando nº.177, encaminhando cópia do Diário 21 

Oficial, que consta a nomeação da Conselheira Iria Salton Rotunno; PLC 22 

nº.317/11, da Deputada Silvana Covatti. V) Correspondências Expedidas: Of.nº. 23 

48/2011, enviado para a Presidência, solicitando a convocação do Diretor de 24 

Previdência. VI) Pauta: A Vice-Presidente, Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade, 25 

começa a sessão cumprimentando a todos os presentes e justificando que o 26 

Presidente Fábio Duarte Fernandes, por impedimento profissional, chegará mais tarde 27 

nesta sessão. Portanto, fará a abertura da sessão e o encaminhamento inicial. Após, 28 

dá a Posse para a Conselheira Iria Salton Rotunno, dando-lhe as boas vindas e 29 

fazendo a apresentação de todos os Conselheiros. Logo após, chama o Diretor de 30 

Previdência, Artur Desessards Junior, para continuar a explanação sobre as Leis 31 
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Previdenciárias e responder aos questionamentos feitos pelos Conselheiros a respeito 32 

do tema. Após varias colocações, envolvendo as leis previdenciárias, o FUNDOPREV, 33 

FUNDOPREV/MILITAR, o Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos fez a seguinte 34 

colocação em relação a uma aparente contradição em que o Diretor de Previdência diz 35 

que este Conselheiro deveria ser muito bem formado para fazer tal movimentação e, ao 36 

mesmo tempo, diz que não há muito a decidir, pois o Conselho Monetário estabelece 37 

limites e destinação ao uso dos recursos, então, entende-se que não se precisa ter 38 

muita experiência em finanças. Esclarece que, provavelmente, este servidor 39 

Conselheiro, juntamente com o indicado do governo, será apenas um tesoureiro, 40 

autorizado a movimentar as contas. Prossegue afirmando que o Conselho tem um 41 

programa anual de investimento. O Diretor diz que são três coisas distintas, quem 42 

paga, quem recebe e quem estabelece as regras dos investimentos onde se aplica, e 43 

sugere, para tal empreitada, a corretora Banrisul, que tem técnicos da mais alta 44 

qualidade. Explica ainda: “O Governo Federal, através do Ministério da Previdência no 45 

CONAPREV de junho, nos surpreendeu com um projeto de Lei que altera a Lei básica 46 

do RPPS nº. 9717/98 e sua regulamentadora, Lei nº. 10887, alterando alguns artigos. 47 

Isso significa que, ao se alterar essa Lei, principalmente na forma como está proposta, 48 

atinge os direitos previdenciários da família, prejudicando milhares de Servidores 49 

Públicos. Existe lá em Brasília um projeto, que está na mão do Ministro, que poderá 50 

alterar a Legislação atual  e a nossa própria Constituição Estadual. Este prevê que as 51 

cotas revertam-se para os pensionistas. Combinado com outro fator, que é mais 52 

perigoso ainda, que é artigo 8º, § 2º, que versa que a dependência econômica do filho 53 

ou equiparado é presumida e dos demais deverá ser comprovada. Este critério é de 54 

difícil e complexa definição, existem várias hipóteses de aplicação e varia caso a 55 

caso,de modo que até o legislador vai ter dificuldade de definir uma forma que atinja a 56 

todos, pois cada família tem a sua composição, o seu custo e a sua relação de 57 

dependência econômica. E também decorre da subjetividade do julgador administrativo 58 

ou judicial, dependendo do feito. Pela incidência desse critério, poderá ficar sem 59 

pensão qualquer dependente que tiver renda, sendo que tal fato pode resultar na ruína 60 

financeira e econômica da família do servidor falecido, que pagou para deixar proteção 61 

aos seus. Outra questão que se observa neste Projeto de Lei está no artigo 38, § 3º, 62 
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que versa sobre o seguinte: é vedada a reversão em favor dos demais pensionistas da 63 

parte daquele cuja pensão cessar. Podem dizer que a Previdência não é para a família, 64 

mas então é para quem?” Falou também que, no caso do Rio Grande do Sul, não há 65 

um déficit previdenciário, mas há um endividamento do Estado. Portanto, a questão da 66 

Previdência também é um resultado político, pois quem tem déficit é o Tesouro. 67 

Prosseguiu colocando que o Estado do Rio Grande do Sul precisa um cadastro 68 

Previdenciário igual ou superior ao administrativo RHE, sendo que este vai servir na 69 

gestão de qualquer área do Estado. Disse, ainda, que não é retirando benefícios que 70 

vamos resolver o problema dos segurados, temos que ver a melhor forma de gerenciar, 71 

porém, para isso, são necessários recurso e condições, precisando-se também 72 

resolver o problema da PROCERGS, que está mal formatada até mesmo 73 

juridicamente. Disse ainda que, se fosse o Governador do Estado, iria cuidar de três 74 

coisas: Secretaria da Fazenda, PGE e PROCERGS, uma vez que todos os demais 75 

dependem disso, direta ou indiretamente. Falou que estão com todos os Projetos 76 

prontos na Previdência, só faltando a aprovação, e que é necessário, de imediato, o 77 

Concurso Público. Em seguida, relatou sobre a Lei Complementar nº. 13758, de 18 de 78 

julho de 2011, que já entrou em vigor, dizendo que todo Servidor que entrar a partir 79 

desta data estará no novo regime. O Diretor afirmou que a referida Lei foi a solução 80 

para todos os Estados que tinham déficit atuariais e previdenciários, isso significa 81 

separar os servidores em dois grupos, os atuais e aqueles que entraram a partir da 82 

vigência da Lei. E, sendo assim, a nova Legislação permitirá um plano previdenciário e 83 

financeiro que pagará os benefícios, diferente daquilo que vem se aplicando 84 

atualmente, quando se paga pelo caixa do Tesouro. Esse novo modelo tem três 85 

regimes financeiros: repartição simples, repartição com capital de cobertura e fundo de 86 

capitalização, que poderá ser fundo de capitalização coletiva. O auxílio-doença e o 87 

auxílio-maternidade, pela lei nova, não deveriam ser pagos pelo fundo de Previdência, 88 

mas sim pelo Tesouro do Estado. Outra questão é a progressividade das alíquotas 89 

previstas no artigo nº. 11, 12 e 15, de 14% para os atuais servidores de 11% aos 90 

futuros, combinados com mais de cinco bases de cálculos diferentes, o que é um 91 

absurdo dentro de uma Lei Previdenciária que trata os iguais de forma desigual. Tal 92 

fato é visivelmente inconstitucional. Na seqüência, sobre a questão das alíquotas, o 93 
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Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima fez a seguinte pergunta: “Se surgir efeito 94 

positivo de quem impetrou a ADIN, isso poderá resultar em uma paragdimação, ou 95 

seja, uma isonomia de desconto para todos os servidores, pois os servidores que estão 96 

amparados serão obrigados a pagar alíquotas iguais aos que ganham acima de três mil 97 

e novecentos reais?” O Diretor Artur responde: “Não se trata de base de cálculo. 98 

Alíquota é uma coisa, base de cálculo é outra. Quem ganha mais paga mais. A alíquota 99 

tem que ser única.” O Conselheiro Cláudio Luiz Martinewski acrescenta: “O 100 

entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que é um conjunto. Não pode atacar a 101 

alíquota sem atacar a base de cálculo, porque a técnica da progressividade não foi só a 102 

alíquota, mas também a base de cálculo.”  O Diretor de Previdência coloca ainda que 103 

são dois problemas: a alíquota distinta com várias bases de cálculo combinadas, o que 104 

dá uma discrepância entre as duas partes e o pior, essa proporção de um por um não 105 

se sustenta mais do que vinte anos. Prossegue, afirmando que o problema surgirá 106 

quando os novos beneficiários começarem a pedir os seus benefícios. Ainda, diz que 107 

se o sistema de hoje, que é dois por um, está difícil, imagina um por um. E, portando, 108 

deveria se ter um estudo atuarial para embasar estes casos, mas pode ser que exista e 109 

não seja do nosso conhecimento. Sendo assim, ao prevalecer o sistema desta Lei 110 

recentemente aprovada, há de se efetuar constantemente reavaliações atuariais no 111 

sentido de se verificar a saúde do sistema previdenciário, dos futuros servidores, 112 

visando às medidas saneadoras em tempo. Por fim, também chama a atenção para a 113 

não-revogação dos dispositivos que regulam as Pensões, o Decreto nº. 7672, que 114 

poderá trazer demandas administrativas e judiciais. Sobre o referido Decreto, o Diretor 115 

de Previdência disse que não encontrou todos os benefícios, apenas o auxílio-116 

maternidade, auxílio-saúde e auxílio-reclusão, faltando ainda a pensão e a 117 

aposentadoria, explicando sua formalidade, pois, segundo ele, é provável que o 118 

Decreto seja para regulamentar essa matéria. Também não consta a participação 119 

Paritária dos Servidores. Por conclusão, escreve o seguinte: Verifica-se uma tendência 120 

de Governo no sentido de forçar, a qualquer custo, uma convergência entre RPPS e 121 

RGPS, debilitando os benefícios daqueles RPPS e promovendo uma acomodação 122 

legal via Constituição Federal sob a justificativa de melhorar o desempenho dos RPPS 123 

e assegurar a sua auto-sustentabilidade, também introduzindo o Regime de 124 
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Previdência Complementar na Previdência Pública. O que é um erro grave e que pode 125 

se tornar em prejuízo irreversível, eis que o Estado estará proibido constitucionalmente 126 

de aportar qualquer recurso de quebra do sistema, em face de sua natureza jurídica 127 

privada. Entretanto, no intuito da resolução dos déficits de alguns Estados, via 128 

precarização de alguns benefícios, a própria Previdência perderá o seu sentido de 129 

existência, com visível prejuízo ao Estado, ao servidor e obviamente à sociedade que 130 

demanda cada vez mais serviço em quantidade e qualidade.  O Conselheiro Paulo 131 

Renato Pereira Lima coloca sua preocupação, pois no Estado do Rio Grande do Sul 132 

está se buscando convênios e, em 2009, já foi assinado um convênio com o Governo 133 

Federal. Complementa afirmando que, para entrar no SIPREV, é preciso que se 134 

implante o PARSEP II, e aí receberemos a nota técnica atuarial. Ainda, diz que todo o 135 

ano que se inicia precisa se apresentar essa nota técnica. Então pergunta: “Nós já 136 

temos e onde está esta nota técnica? Como está a implantação deste programa federal 137 

do PARSEP, uma vez que tal programa dispobiniliza recursos e tecnologia em custeio 138 

zero para o cidadão do Rio Grande do Sul? Só que para isso, segundo me informaram, 139 

é preciso que o nosso RHE se adapte a um programa do Governo Federal. Este RHE 140 

já está consolidado? Este banco de dados previdenciário está pronto? Uma vez que 141 

esse dinheiro é federal, é custo zero. Quando é que se implanta este convênio ou 142 

quando é que começa a vigorar?” O Assessor Ari Lovera responde que o PARSEP é 143 

um programa de apoio aos regimes estaduais de previdência. E responde: “O PARSEP 144 

II, quando foi proposto, nele estava o suporte, o fornecimento de equipamentos 145 

previdenciários estaduais e recadastramento. O que nós conseguimos nesse programa 146 

foi o recadastramento das pensionistas e o recebimento de vinte mil computadores e 147 

servidores de grande porte. A Assembléia Legislativa pleiteou também o 148 

recadastramento dos ativos e inativos e o Ministério Público também. Praticamente 149 

está pronto todo o processo de cadastramento. Depois de feito esse cadastro, se 150 

carrega o SIPREV, Sistema Integrado de Informações Previdenciárias, que tem vários 151 

módulos, é a base cadastral. Logo, o Ministério de Previdência Social vai ter o maior 152 

cadastro brasileiro que se pode imaginar, inclusive com os dependentes, o maior banco 153 

de dados do Brasil. Quanto à nota técnica atuarial, não está operacionalizada ainda. O 154 

receio do Ministério da Previdência Social é que existe para cada nota técnica atuarial 155 
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um profissional chamado atuário, e este atuário tem uma maneira específica de 156 

calcular. Este ano se está trabalhando com a nota técnica atuarial, usando software 157 

que já existe na PROCERGS, utilizando-se o RHE e gerando um arquivo que passa 158 

para o cadastro nacional do governo. O RHE trabalha com o Tesouro do Estado, 159 

Tribunal de Justiça, Assembléia Legislativa e Ministério Público, sendo que todos eles 160 

já estão dentro do software, onde se faz todo cadastro e cada poder gerencia seu 161 

próprio cadastro.” O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Junior pergunta quais são os 162 

projetos que tem para qualificar e dar condições humanas e técnicas para que o 163 

Instituto assuma o seu papel de gestor único da Previdência Estadual. O Diretor Artur 164 

Desessards Junior responde que um dos projetos é o cadastro atualizado, outro eixo é 165 

a reestruturação organizacional e operacional que está em andamento e o 166 

organograma do IPE, mas que se está trabalhando com maior empenho para que o 167 

Instituto tenha condições de se tornar o gestor único do Estado. Disse ainda que, na 168 

área de Previdência, pela qual ele responde, pode dizer que todos os Projetos estão 169 

praticamente prontos. O Conselheiro Paulo Renato Pereira Lima pergunta onde estão 170 

os Projetos de Reestruturação do IPE. O Diretor de Previdência responde que, quando 171 

entrou no Instituto, em 2006, o Processo da FATEC já estava em conclusão e que ele 172 

não teve acesso aos relatórios finais. Diz que na Previdência não está, mas que esta 173 

parte é de responsabilidade da área administrativa e da Presidência.  A Conselheira 174 

Márcia Elisa Pereira Trindade pede para ter acesso a estes Projetos que estão prontos 175 

na Previdência, para tomar ciência, sendo que o Diretor, em razão da extensão dos 176 

projetos, sugeriu enviar via sistema. O Presidente Fábio Duarte Fernandes agradeceu 177 

a presença do Diretor de Previdência juntamente com sua Assessoria, dizendo que 178 

continuem contando com o Conselho. Nos assuntos de Ordens Gerais, a Conselheira 179 

Izabel Belloc Moreira Aragon comunica sua indicação pela Assembléia Legislativa, para 180 

fazer parte FUNDOPREV E FUNDOPREV/MILITAR. Encaminhamentos: Pesquisar a 181 

localização dos Projetos de Reestruturação do IPE; Buscar junto a Previdência os 182 

Projetos para serem analisados. VII) Pauta da próxima sessão: Apreciação e 183 

Discussão do PLC nº. 317; Avaliação da Apresentação do Diretor de Previdência. VIII) 184 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a 185 

sessão às 16 h e 30 min. Do que, para constar, foi lavrada a presente ata, que será 186 
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objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana 187 

Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-188 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 189 

 190 

                Sala Augusto de Carvalho, 14 de Outubro de 2011.   191 

 192 

 193 

             Eliana Alves Maboni                               Fábio Duarte Fernandes, 194 

               Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho.     195 
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 198 


