
Relatório Reunião Viva Previdência 
 
 
Participantes: 
 
 
VIVA PREV: Silas Devai Júnior, diretor Presidente; Júlio Cesar Alves Vieira, 
diretor de Administração e Finanças; e Nizam Ghazale, diretor de Seguridade. 
 
CNTSS/CUT: Terezinha de Jesus Aguiar, secretária de Comunicação; e o 
Fabiano Parente de Carvalho, advogado do SINDPREV-PE.  
 
A reunião teve início com a representante da CNTSS/CUT – Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, Terezinha de Jesus Aguiar, 
destacando a importância da reunião, que tem entre os objetivos o de 
atualizar as demandas apresentadas pelos peculistas aos Sindicatos Estaduais, 
bem como a possibilidade de saque apresentada pela Viva Prev. 
 
1. Conversão do pecúlio: dos 50 mil peculistas, 13 mil fizeram a conversão 
até a presente data. A cada conversão foi criada uma conta individual para 
cada peculista. Estes valores estão aplicados em Fundos Financeiros que 
garantem a rentabilidade e os valores aplicados. Então, de acordo com os 
diretores, tem 37 mil peculistas que não fizeram a conversão. Lembrando 
que o prazo para conversão vence em 31 de dezembro de 2019. A secretária 
da Confederação solicitou a prorrogação deste prazo em face das 
dificuldades de alcance dos peculistas. Os representantes do Viva Prev 
informaram que depende de uma solicitação a PREVIC e, consequentemente, 
da sua aprovação.   
 
2. Pecúlios cancelados:  são mais de 10 mil servidores que tiveram seus 
pecúlios cancelados e que agora poderão ter acesso a esses valores. O 
pagamento é integral em uma única parcela. Conforme os diretores da Viva 
Prev, não se trata de conversão e poderá aderir quem já é aposentado. 
Destaca que a equipe do Viva Prev está fazendo contatos com cada peculista 
que se encontra nestas condições. Lembra, ainda, que serão liberados 50% 
dos valores do fundo para cada peculista. Nos casos de titulares falecidos, os 
herdeiros podem se apresentar e serão beneficiários desde que comprovem 



a relação com o peculista que foi titular. Neste caso não tem vigência/prazo 
definido. 
 
3. Peculista inadimplente: são os casos de quem se encontra ativo no 
sistema do Viva Prev, ou seja, ainda não foram cancelados. O peculista pode 
manifestar e apresentar uma proposta de pagamento que será analisada 
pelos técnicos do Viva prev. Somente depois de quitado esse débito pode-se 
fazer a conversão. 
 
4. Outros: chamamos a atenção que os Sindicatos Estaduais têm tido casos 
de escritórios de advogados que estão encaminhando cartas aos peculistas 
num claro assédio financeiro, propondo facilidades de saques desses valores. 
Temos avaliação de que se trata de grupos de fraudadores organizados, pois 
pedem honorários antecipados. 
 
5. Avaliação: A reunião cumpriu o seu objetivo, ou seja, de certa forma os 
representantes dos trabalhadores foram informados quanto aos saques para 
os beneficiários com pecúlio cancelados e a forma como os inadimplentes 
poderão acertar suas contas com o Viva Prev. Além disso, o quadro atual de 
adesão à conversão é muito baixo, chegando a pouco mais de 20% dos 
peculistas ativos. Também foi informado que o prazo se encerra em 
dezembro de 2019. Esse quadro significa que os sindicatos estaduais 
precisam traçar uma estratégia para chegar aonde estão esses peculistas, 
além dos dez mil pecúlios cancelados. 
 
 
 
 

Terezinha de Jesus Aguiar, secretária da CNTSS/CUT – Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social. 

 
 
 
 
 


