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ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL

CONSELHO FISCAL
 
 
 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Goiânia, às oito horas,
conforme prévia convocação, de forma virtual devido ao isolamento social para enfrentamento da
COVID-19, reuniu-se extraordinariamente, o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar
do Brasil Central (PREVCOM-BrC). Presentes a conselheira titular e Presidente, Sra. Bruna Coelho
Carvalho, os membros titulares, Sr. Cássio Oliveira Camilo e Sr. Pedro Henrique de Souza Rocha, o
Diretor-Presidente, Sr. Nelson Hideaki Fujimoto, o Diretor de Administração, Sr. Edson Ronaldo
Nascimento, o Diretor de Investimentos e Seguridade, Sr. Murilo Luciano Souza Barbosa, o assessor
jurídico, Sr. Rafael Cunha Fernandes, e o coordenador do núcleo de contabilidade, Sr. Luiz Fernando de
Oliveira. Na reunião foram tratados os seguintes assuntos: 1. Controle interno; 2. Repasses financeiros à
PREVCOM-BrC; 3. Imóveis doados pelo Estado de Goiás à PREVCOM-BrC; 4. Outros assuntos. A
Presidente do Conselho, Sra. Bruna Coelho Carvalho, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos
os membros. Logo em seguida, o Sr. Nelson discorreu sobre a decisão da Procuradoria Geral do Estado de
Goiás – PGE-GO, em relação à natureza dos repasses feitos pelo Estado à PREVCOM-BrC, que alterou a
forma de contabilização de subvenção para adiantamento de contribuição. Informou que em reunião com a
PGE, foram solicitados mais dados para analisar o processo, no qual a fundação lembrou que os estados de
São Paulo e Minas Gerais recebem o repasse por subvenção, já, outros estados, como Santa Catarina e
Paraná recebem por adiantamento de contribuição. Também foi realizada uma reunião com a
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC e com a Subsecretaria do Regime de
Previdência Complementar do Ministério da Economia, com a participação da PGE-GO. Ficou acertado
que a PREVCOM-BrC enviaria um ofício à PGE, solicitando nova análise do parecer que alterou a
natureza do repasse. Em paralelo a isso, foi colocado um dispositivo no projeto de lei que, na transferência
do plano, se houver débitos da PREVCOM-BrC com o Estado, estes serão quitados de alguma forma, ou
através do próprio dispositivo da lei, na qual foi acrescentado um parágrafo, ou pela utilização dos imóveis
para fazer compensação de contas, zerando a condição de dívida da fundação. Desta forma, a PREVCOM-
BrC está tentando regularizar toda a situação. Em relação a essa alteração da Lei 19.179, o projeto está na
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás – ALEGO. O governo optou por retirar a parte que dispunha
sobre o benefício especial, pois os cálculos dos impactos deste benefício para o Tesouro só continham
dados do Poder Executivo. Então, informações sobre os servidores dos outros poderes foram solicitadas.
Foi realizada, também, uma reunião com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO, devido a
alguns questionamentos em relação à Lei 19.179. No projeto de lei, as alterações em relação à
PREVCOM-BrC foram juntas com a segregação de massa. Assim, o projeto de lei é um só, e as alterações
da PREVCOM-BrC estão a partir do art. 12. Em relação à autorização legal para transferência do plano da
PREVCOM-BrC, um dos pontos acrescentados no projeto de lei foi que o Poder Executivo seja o
representante, para facilitar o processo de transferência e não ter de negociar com sete poderes; outra
alteração é em relação ao adiantamento de contribuição que, se não houver mudança no entendimento da
PGE, no momento da transferência, essa dívida deverá ser liquidada; outra questão é a autorização para
estender o Plano Goiás Seguro para outras categorias, como empregados públicos, comissionados,
militares e familiares. Quanto à questão do controle interno, a matriz de risco está sendo feita, bem como
os controladores de prazo junto aos órgãos fiscalizadores. Também, estão criando planos de ações, ainda
em andamento, e fazendo uma adaptação com a funcionária designada para isso. Em relação, à questão do
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diagnóstico de controle interno, informou que seria viável sua realização por uma empresa de consultoria,
para se ter um norte de como resolver a questão. Avisou que, desde maio, foram enviadas solicitações de
orçamento para várias empresas, porém, apenas uma encaminhou o orçamento. Já estendeu o convite a
mais duas empresas para participarem desse processo. O Sr. Edson acrescentou que estão aprimorando o
controle interno, que desde 2017 o cargo de assessoria de auditoria interna e governança começou a ser
estruturado, nesta época foi feita a primeira matriz de risco, e depois foi feito um trabalho relativo à Lei de
Acesso à Informação. Após a saída da funcionária Lara, buscaram ajuda da Controladoria Geral do Estado
de Goiás - CGE e agora estão pensando em contratar uma empresa de consultoria para fazer um
levantamento de diagnóstico. Estão trabalhando no sentido de aperfeiçoar o controle interno, porém, ao
mesmo tempo, estão dentro de uma realidade de transição, que deve ser levada em consideração. Mas o
fundamental e mais importante, que é o atendimento às demandas da PREVIC, está sendo feito, de forma
mensal, junto com a matriz de risco. O Sr. Cássio informou que esse assunto está em pauta por ser
recorrente a cobrança do Conselho Fiscal, que se mostra preocupado com essa questão. O Conselho
entende o momento que se passa, porém esse assunto perdura desde a sua formação e, devido a constantes
trocas de Diretor-Presidente da PREVCOM-BrC, o assunto ainda não foi resolvido por falta de um
trabalho mais consistente. A Sra. Bruna relembrou as atividades desenvolvidas pela servidora Lara, e que
havia vários processos mapeados, contudo, com sua saída, parece que não teve continuidade do trabalho
relativo ao controle interno. Assim, o Sr. Nelson se comprometeu a fazer um cronograma, junto com os
outros Diretores da fundação, para encontrar a melhor alternativa e apresenta-la ao Conselho. O Sr. Pedro
disse que seria interessante tentar uma parceria com a CGE, que já tem expertise em controle interno, é
uma solução barata, que não tem custo, e pode ser mais imediata do que uma contratação, que deverá
passar por licitação. O Sr. Edson confirmou que isso já é uma ideia a ser executada, para que a CGE
disponibilize um servidor para auxiliar a fundação. O momento é interessante, pois a CGE está fazendo
esse trabalho em vários órgãos, porém, estão tratando essa alternativa sem prejuízo das outras ideias
levantadas pela PREVCOM-BrC. Desta forma, informou que irão fazer esse pedido, para que seja
designada uma pessoa para acompanhar as atividades da PREVCOM-BrC. Seguindo, foi tratado o assunto
sobre os repasses financeiros mensais. O Sr. Nelson informou que receberam apenas três repasses esse
ano, porém, apesar do atraso, o recebimento também é uma preocupação, pois, na verdade, está gerando
uma dívida. O repasse fica a critério da Secretaria de Estado da Economia e, por enquanto, a PREVCOM-
BrC não está tendo problemas para pagar suas despesas, pois a fundação tinha um saldo que está sendo
utilizado para quitar essas obrigações. Porém, estão tratando junto à PGE, para alterar o entendimento do
parecer quanto ao adiantamento de contribuição. Em análise ao fluxo de caixa, o Sr. Pedro informou a
dificuldade de se encontrar a entrada do repasse do Estado, porém há um aumento expressivo da conta
“outros a pagar”. O Sr. Murilo esclareceu que os dois primeiros repasses que entraram esse ano foram da
competência de 2019, então, como os repasses ainda eram contabilizados como subvenção, foram
registrados nessa conta. Em relação à competência de 2020, ocorreram três repasses e, como ainda não foi
definida, junto ao Estado, a forma de contabilizar, estão contabilizando numa conta transitória. O Sr. Luiz
Fernando confirmou que, a partir de abril de 2020, os repasses estão sendo contabilizados na conta “outros
a pagar”. O Sr. Murilo complementou que tem de resolver a situação com a PGE ainda esse ano, se não
terá complicações para fechar o balanço no final do ano, pois a PGE determinou a revisão de todos os
repasses desde 2017. Isso agrega em torno de 14 milhões de reais de dívida no balanço da fundação, o que
chama a atenção dos órgãos de fiscalização. Então, a preocupação da PREVCOM-BrC é fazer tudo de
forma transparente e que não comprometa a gestão. O Sr. Edson esclareceu que o parecer da PGE trouxe
um problema para a fundação, e se continuar assim a fundação vai fechar o ano com o balanço negativo,
ou seja, com o fluxo de caixa devedor. Porém, por outro lado, a PREVCOM-BrC está trazendo a questão
dos imóveis para fazer essa compensação. O Sr. Nelson informou que o assessor jurídico da PREVCOM-
BrC está trabalhando para enviar o ofício à PGE, e disse que a questão é crítica e não dá para esperar
muito tempo. O Sr. Cássio disse que a contabilização do repasse como subvenção não nasceu viciada,
porém, a PGE resolveu não só alterar a natureza desse repasse como também a retroagir seu entendimento,
como se estivesse ilegal o que estava sendo feito. Porém, os repasses estavam sendo contabilizados de
forma correta. Assim levantou duas questões: Deveria de fato o parecer retroagir, gerando esse reflexo na
instituição? Não caberia judicializar para resolver essa questão? O Sr. Rafael disse que é uma situação
complexa, que estão trabalhando com três frentes para resolver esse problema da mudança da natureza do
repasse. Duas soluções estão em andamento: uma é a quitação da dívida, na qual, aprovada a lei, tem a
possibilidade de zerar essa conta, pois a transferência da gestão do plano ficaria inviável; a outra solução é
a compensação utilizando o valor dos imóveis. E, além disso, administrativamente irão tentar a mudança
de entendimento do parecer da PGE.  Lembrou que a lei 19.179 permite os repasses para pagamento das
despesas até o equilíbrio da fundação e o decreto detalha esse ponto, dizendo que pode ser feito por
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adiantamento de contribuição ou por subvenção. Assim, os repasses estavam sendo feitos por meio de
subvenção, porém, a Secretaria de Economia estava registrando como adiantamento de contribuição,
gerando uma dívida para a fundação. Para sanar essa inconsistência, a PREVCOM-BrC resolveu ajustar
essa questão, mantendo um diálogo com a PGE. Porém, a PGE entendeu que o repasse é um adiantamento
de contribuição e que sua forma de contabilização estava inconstitucional, por isso há um vício desde a
origem, retroagindo o entendimento. Assim, a PREVCOM-BrC vai tentar buscar a mudança de
entendimento da natureza do repasse, com base na experiência de São Paulo e de Minas Gerais e, além
disso, irá mostrar que a PREVIC nunca questionou o repasse feito na forma de subvenção nesses estados.
Porém, entende que judicializar, nesse momento, não é o mais adequado, irão tentar resolver de forma
administrativa. O Sr. Cássio demostrou a preocupação do Conselho Fiscal em relação aos imóveis, que é
um patrimônio da instituição estabelecido em lei e, agora, por motivo de mudança de entendimento da
PGE, irão utilizar esse patrimônio para quitar uma dívida que antes não era dívida. Disse, ainda, que usar o
valor dos imóveis, por um lado, sanaria o problema, porém é um patrimônio da instituição. O Sr. Nelson
acrescentou que a fundação fez um questionamento à PGE em relação à titularidade dos imóveis e, em
parecer, a PGE informou que os imóveis geraram apenas um direito e não a titularidade para a fundação.
Em relação à sustentabilidade da PREVCOM-BrC, estão fazendo gestão junto aos municípios do Estado
de Goiás, para conseguir participantes. A fundação precisaria de, no mínimo, 4.100 servidores,
considerando a média de contribuições atual, para seu equilíbrio. Se a sustentabilidade não for atingida em
cinco anos, a PREVIC pode intervir. Então, pelos cálculos, não conseguirão essa sustentabilidade nos
próximos dois anos e, hoje, a solução é fazer a transferência do plano. Porém, a transferência pode ser
temporária, não é definitiva. Hoje, com 181 participantes, por mais que reduzam os custos, não irão
conseguir atingir a receita necessária para manter a fundação. O Sr. Cássio lembrou que se o Estado
tivesse empenhado desde o início, a instituição seria viável, teria mais participantes e a questão do
benefício especial já teria sido resolvida, assim a realidade seria outra, porém, o Estado atrasou essas
questões, o que prejudicou a viabilidade da fundação. O Sr. Nelson entende que mesmo com o benefício
especial não agregaria muita gente, e está tentando mostrar que existem outros caminhos, aumentando a
abrangência dos participantes, como está no projeto de lei. O Sr. Murilo, retornando à questão dos
imóveis, informou que, sobre os nove imóveis que foram vendidos pelo Estado, a PREVCOM-BrC já
oficializou tanto a Secretaria de Economia, como a Secretaria de Administração, para reaver os 10 milhões
de reais que devem ser repassados para a fundação. Administrativamente, o que compete à fundação já foi
feito. A questão agora é aguardar, pois não houve negativa do Estado. Em relação aos outros imóveis, a
interpretação da PGE é que precisa de uma validação do Estado para autorizar a doação, a lei, por si só, é
uma mera expectativa de direito. Assim, apenas um imóvel foi transferido para a PREVCOM-BrC. E, caso
consiga rever o parecer inicial da PGE, não gerando dívida para a fundação, irão analisar a melhor
estratégia para captar esses recursos dos imóveis. Para complementar, o Sr. Nelson informou que estão
tentando fazer tudo da melhor maneira possível; e se comprometeu a encaminhar ao Conselho Fiscal um
relatório sobre a transferência do plano, que é feito todo mês do SEI. Às nove horas e vinte e sete minutos,
não havendo nada mais a ser tratado na reunião, eu, Bruna Coelho Carvalho, Presidente do Conselho
Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Brasil do Central, declarei encerrados os trabalhos.
E, para constar, como secretária desta reunião, lavrei e subscrevo esta Ata, que lida e achada conforme, vai
devidamente assinada pelos conselheiros presentes.
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