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EDITORIAL

A ANABB, no papel de legíti-
ma representante de mais de 
90 mil associados, entre funcio-
nários da ativa e aposentados, 
recebe quantidade considerá-
vel de questionamentos sobre 
assuntos diversos envolvendo 
Cassi, Previ e o próprio Banco 
do Brasil.

Com o reajuste da Capec, o 
número de questionamentos fei-
tos à Associação aumentou con-
sideravelmente. Por se tratar de 
assunto técnico de alçada espe-
cífica da Caixa de Previdência, 
a ANABB enviou as perguntas 
à entidade, adicionando vários 
outros temas elencados pelos 
associados, como: correção dos 
benefícios; governança e tábua 
de mortalidade, entre outros.

A ANABB encaminhou à Previ 
as dúvidas manifestadas pelos 
associados no dia 30 de janeiro 
de 2019 e a Caixa de Previdên-
cia enviou retorno no dia 22 de 
fevereiro. As respostas foram 
reunidas neste encarte, sendo 
de total responsabilidade da 
Previ.

A ANABB entende que, ao pro-
duzir essa publicação, mantém 
os associados informados, con-
tribuindo para ampliar o nível de 
esclarecimento. Assim, também 
evita as chamadas fake news, 
que tanto prejudicam a gestão 
das empresas, e as recorrentes 
divergências que surgem quan-
do os associados não possuem 
conhecimento sobre determina-
dos assuntos. 

.
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ANABB: Por que a governança 
da Previ definiu que as comple-
mentações/suplementações de  
aposentadoria da Previ são rea-
justadas pelo INPC? Por que não 
utilizam outro índice, como, por 
exemplo, a taxa atuarial que cor-
rige o passivo da Previ?

PREVI: Conforme amplamente 
divulgado, o índice utilizado pela 
Previ para correção dos valores 
dos benefícios é o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor - INPC, 
seguindo o que estabelecem os 
Regulamentos dos Planos de Be-
nefícios 1 (artigos 27 e 63) e Previ 
Futuro (artigos 27 e 53). Na época 
da alteração dos regulamentos, foi 
divulgada na Revista Previ, Edição 
99 - Especial de 100 anos, a ma-
téria “INPC é o novo indexador”, 
explicando as razões pelas quais 
o INPC foi definido como indexador 

mais adequado ao plano.

A fim de esclarecer dúvidas 
remanescentes dos participan-
tes acerca dos reajustes de be-
nefícios, a Previ veiculou, em 
05/01/2018, a matéria “Sai-
ba mais sobre o reajuste dos 
benefícios - Entenda o critério 
de correção e porque foi ado-
tado o INPC para reajuste.”  

Essa matéria, além de re-

lembrar os motivos da adoção do 
INPC como índice oficial de cor-
reção monetária de benefícios, 
esclarece o porquê da impossi-
bilidade de os benefícios serem 
corrigidos pela meta atuarial, pos-
to que meta atuarial e índice de 
reajuste de benefícios possuem 
conceitos e aplicações distintos. 

Conforme divulgado por meio 
da matéria “Entenda o que são ju-
ros e metas atuariais”, publicada 
no site da Previ em 22/02/2018,

“a meta atuarial corresponde 
à rentabilidade mínima que os 
investimentos precisam atingir 
para o cumprimento das obri-
gações assumidas pelo plano. 
A meta atuarial é formada pelo 
índice de inflação adotado pelo 
plano mais os juros atuariais. 
Hoje os planos da Previ têm 
como meta INPC + 5% ao ano, 
ou seja, estima-se que em um 
ano os investimentos tenham 
rentabilidade de 5% acima da 
inflação.” 

Entende-se, portanto, como taxa 
real de juros anual aquela utiliza-
da como taxa de desconto para 
apuração do valor presente dos 
fluxos de benefícios e contribui-
ções de um plano de benefícios, 
que deve corresponder ao valor 
esperado da rentabilidade futura 
de seus investimentos. 

Em resumo, a meta atuarial 
corresponde à taxa de juros real 
anual utilizada como premissa nos 
cálculos atuariais conjugada com 
o índice de reajuste dos benefícios 
do Plano, ou seja, serve de referên-
cia para o desempenho esperado 
dos investimentos do Plano ao lon-

ENCONTRE NO SITE DA PREVI:
www.previ.com.br/noticias/bole-
tins/boletim200405 99/inpc.htm

ENCONTRE NO SITE DA PREVI:
www.previ.com.br/menu-auxiliar/
noticias-e publicacoes/noticias/de-
talhes-da-noticia/saiba-mais-sobre-
o-reajuste-dos beneficios.htm

http://www.previ.com.br/noticias/bole-
http://www.previ.com.br/menu-auxiliar/
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go do tempo. Assim, o patrimônio 
do plano precisa de um rendimen-
to real de 5%, acima da inflação, 
para garantir o pagamento dos 
benefícios e seu reajuste anual 
pelo INPC. Dessa forma, o critério 
de reajuste dos benefícios, esta-
belecido em regulamento, define 
a meta atuarial pela conjugação 
com a taxa de juros atuarial, e não 
o contrário.

ANABB: Há algum estudo que 
viabilize o reajuste do valor dos 
benefícios dos aposentados 
para que ocorra ganho real, e 
não apenas atualização mone-
tária, assim como ocorre com os 
funcionários da ativa do Banco 
do Brasil?

PREVI: A correção dos benefícios 
que já foram concedidos objetiva 
a preservação do seu poder de 
compra, de acordo com as regras 
estabelecidas pelo regulamento, 
não sendo compromisso da Previ 
fazer com que os benefícios al-
cancem outros patamares. Isso 
seria como aumentar os benefí-
cios dos aposentados sem a cor-
respondente fonte de custeio, o 
que representaria uma distorção 
do contrato previdenciário e cer-
tamente traria riscos ao plano de 
benefícios. 

Além disso, existe impedimen-
to legal para planos patrocinados 
por empresas estatais concede-
rem ganhos reais aos benefícios 
concedidos:

“Lei Complementar 108/2001 
-Art. 3° [. .. ]

Parágrafo único. Os reajus-
tes dos benefícios em manu-
tenção serão efetuados de 
acordo com critérios estabe-
lecidos nos regulamentos dos 
planos de benefícios, vedado 
o repasse de ganhos de pro-
dutividade, abono e vantagens 
de qualquer natureza para tais 
benefícios.”

ANABB: No ano de 2016, o Con-
selho Deliberativo da Previ de-
cidiu, por maioria dos votos, 
estabelecer um Teto de Comple-
mento de Benefícios para o Pla-
no 1. À época, a implementação 
efetiva do teto dependia de alte-
ração do regulamento do Plano 
1, e, por isso, necessitava de 
autorização do Banco do Brasil 
e do órgão de controle, a Previc. 
Como está esse processo de 
alteração do regulamento? Já 
houve autorização do Banco 
do Brasil? O processo já se en-
contra na Previc? Essa demora 
causa impacto na reserva ma-
temática e no caixa da entidade 
e, caso não seja aprovado pelo 
Banco do Brasil ou pela Previc, o 
que vai acontecer?

PREVI: A proposta de alteração 
de regulamento do Plano de Be-
nefícios 1 continua em análise no 
Ministério da Economia e a Previ 
segue acompanhando o proces-
so. Cabe destacar que o Banco do 
Brasil é o responsável pelo encami-
nhamento e acompanhamento do 
processo de alteração de regula-
mento na Secretaria de Coordena-
ção e Governança das Empresas 
Estatais (SEST), órgão vinculado 
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ao Ministério da Economia, criado 
pelo Decreto nº 8.818/2016, e 
que atua sobre as empresas em 
que a União, direta ou indireta-
mente, detém a maioria do capital 
social com direito a voto.

Quanto a possíveis impactos 
na reserva matemática e no caixa 
de entidade, esclarecemos que a 
quantidade de participantes que 
serão abrangidos pelo teto pro-
posto, tanto nas suas contribui-
ções quanto nos seus benefícios, 
é muito pequena no universo do 
Plano 1, motivo pelo qual a alte-
ração proposta não gera impacto 
no custeio do plano e nem em 
seu nível de provisionamento. 
Enquanto não aprovada a altera-
ção, os benefícios estão sendo 
concedidos de acordo com o re-
gulamento em vigor, tendo como 
base os salários de participação 
sobre os quais efetivamente são 
recolhidas as contribuições, e 
dentro das regras vigentes, de 
modo que os valores já estão 
previstos nos cálculos atuariais e 
consequentemente constituídos 
na reserva matemática, de modo 
que a aprovação ou não desse 
regulamento não impacta o equi-
líbrio do plano.

ANABB: Por que, após a aposen-
tadoria, os aposentados conti-
nuam a contribuir para a Previ 
(verba C800)? Existe algum es-
tudo para que seja retirada 
essa contribuição pós-aposen-
tadoria?

PREVI: Os aposentados da Previ 
atualmente fazem contribuições 

mensais e anuais corresponden-
tes a 4,8%, conforme previsto 
no regulamento vigente do Plano 
de Benefícios 1 (artigo 68). As 
mensais incidem sobre a comple-
mentação de aposentadoria e as 
anuais são devidas quando do pa-
gamento do abono anual (13°). Os 
aposentados autopatrocinados 
contribuem com 9,6%, pois são 
responsáveis também pela parte 
que caberia ao patrocinador.

O valor das contribuições de 
aposentados, ativos e do patro-
cinador é definido pelo Plano de 
Custeio e analisado anualmente 
por ocasião da reavaliação atua-
rial. O Plano de Custeio visa ga-
rantir que o equilíbrio do plano 
seja mantido, ou seja, o valor atu-
al de todos os benefícios futuros 
precisa ser coberto pelo patri-
mônio constituído, considerando 
a sua rentabilidade futura pela 
meta atuarial, e todas as contri-
buições futuras. 

O financiamento dessas con-
tribuições futuras pode conside-
rar somente o período em que 
os participantes ficam em ativi-
dade, ou pode considerar a vida 
completa dos participantes. As-
sim, os participantes do Plano 
1 continuam a contribuir após a 
aposentadoria porque essa foi a 
forma de diluir o custo do plano 
pela vida completa dos partici-
pantes, tornando o desembolso 
menos oneroso e evitando uma 
contribuição muito maior durante 
o período em que os participan-
tes ficam na ativa. 

Considerando que o Plano 1 
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está maduro, com a maioria da 
sua população assistida, não há 
viabilidade técnica para retirada 
dessa contribuição. Vale lembrar, 
contudo, que o percentual de 
contribuição dos aposentados já 
foi bem maior e chegava a 10% 
em décadas passadas. O percen-
tual cobrado atualmente foi um 
dos benefícios proporcionados 
por distribuição de superávit, que 
permitiu a redução das contribui-
ções em 40% em 2006 por meio 
da utilização de recursos da Re-
serva Especial, e foi contemplado 
no plano de custeio do regula-
mento do Plano 1. 

Esse tema foi abordado na ma-
téria “Por que os aposentados do 
Plano 1 contribuem”, publicada 
no site da Previ em 04/12/2017. 

ANABB: A ANABB está patro-
cinando uma ação judicial que 
busca a revisão do benefício 
do INSS e que contempla apo-
sentados do Plano 1 pré-1997, 
cujo valor da complementação 
de aposentadoria está atrela-
do ao valor pago pelo INSS. Em 
caso de vitória na ação judicial, 
existe alguma possibilidade de 
a Previ requisitar os valores pre-
téritos recebidos judicialmente 
pelos associados?

PREVI: A Previ poderá requisitar 
os valores pretéritos recebidos 
judicialmente pelos assistidos 
em decorrência de reajustes pro-

cedidos pelo INSS. Esta decisão 
encontra-se amparada, dada a 
previsão expressa nas disposi-
ções do Regulamento do Plano 
1 vigente entre 04/03/1980 
e 23/12/19971, bem como do  
 
1  “Estatuto da Previ (vigente de 04/03/1980 
a 23/12/1997) 
Seção V - Do Reajustamento Dos Benefi-
cies 
Art. 58 - Sempre que, por força de reajuste 
coletivo, sobrevier elevação geral dos sa-
lários pagos pelo Banco do Brasil S.A., a 
Caixa reajustará com a mesma vigência, os 
beneficies em manutenção, observando os 
seguintes critérios: 
( ... ) 
b) o complemento de aposentadoria dos as-
sociados não fundadores que ingressaram 
na Caixa até a véspera da vigência deste Es-
tatuto será acrescido da quantia necessária 
ao restabelecimento da proporção original, 
verificada na concessão do benefício, en-
tre a mensalidade de aposentadoria (Caixa 
mais Previdência Oficial) e a remuneração 
do cargo efetivo (vencimento-padrão mais 
anuênios) a que pertenciam os associados 
quando na atividade, corrigida a remune-
ração desse cargo efetivo ao mesmo índice 
adotado na alínea “a” acima; 
( ... ) 
Parágrafo único - Somente nos casos de as-
sociados não fundadores que ingressaram 
na Caixa até a véspera da vigência deste 
Estatuto, os reajustamentos procedidos 
pela Previdência Oficial nas aposentador-
ias e pensões a seu cargo importarão em 
revisão automática pela Caixa dos comple-
mentos de aposentadorias e das pensões de 
sua responsabilidade, segundo os critérios 
fixados nos artigos 50 e 54 deste Estatuto, a 
fim de que não se alterem os valores atual-
izados a que se referem as alíneas “b” e “d” 
deste artigo. Na hipótese de as importân-
cias devidas pela Previdência Oficial não 
serem pagas no mesmo mês de vigência do 
seu reajuste, a Caixa reembolsar-se-á das 
quantias que eventualmente tenha pago a 
maior.” 

ENCONTRE NO SITE DA PREVI:
www.previ.com.br/menu-auxiliar/
noticias-e publicacoes/noticias/detalhes-
-da-noticia/por-que-os-aposentados-do-
plano-1-contribuem.htm

http://www.previ.com.br/menu-auxiliar/
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regulamento atualmente em vi-
gor2. A abstenção da cobrança dos 
valores pagos a maior pela Previ 
no período em que houver reajus-
te pelo INSS, se houver ganho de 
causa para os assistidos, pode 
ser considerada como enriqueci-
mento sem causa dos assistidos, 
eis que o Regulamento (contra-
to) prevê justamente o oposto. 

2  “Regulamento do Plano de Benefícios l 
Seção li - Do Reajuste dos Benefícios 
Art. 63 - Os benefícios e rendas de presta-
ção mensal previstos neste Regulamento 
serão reajustados pelo menos uma vez por 
ano, em janeiro, de acordo com a varia-
ção do índice a que se refere o artigo 27 
apurada no período compreendido entre o 
primeiro dia do mês do último reajuste e 
o primeiro dia do mês de competência do 
novo reajuste. 
§ 1 º - Na ocasião do primeiro reajuste 
após o início do benefício ou renda - ex-
ceção feita às prestações relativas à pensão 
por morte decorrente do falecimento do 
participante após sua entrada em gozo de 
benefício ou renda -, será considerada a 
variação do índice de que trata o artigo 27 
verificada no período compreendido entre 
o primeiro dia do mês de início do benefí-
cio e o primeiro dia do mês de competência 
do reajuste.
§2º - Os complementos de aposentadoria 
e de pensão por morte que, na véspera 
de início da vigência deste Regulamento, 
estivessem sendo pagos pela PREVI em 
decorrência de aposentadoria ou faleci-
mento de participantes inscritos a partir de 
4/3/1980 serão reajustados na forma do ca-
put deste artigo.”

ANABB: Considerando que o 
êxito na ação implicará em ele-
vação da parte do INSS e redu-
ção do complemento da Previ, 
gerando um impacto positivo 
para a Previ, a Caixa avalia a 
possibilidade de repassar ao as-
sociado a diferença apurada em 
função do período decorrido?

PREVI: Relativamente ao ques-
tionamento sobre a avaliação 
pela Previ da possibilidade de re-
passe ao associado da diferença 
apurada em função do período 
decorrido, esclarecemos que não 
há previsão estatutária ou regula-
mentar para esse procedimento.
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ANABB: Por que não corrigir o 
Empréstimo Simples pelo mes-
mo índice de atualização dos 
benefícios dos aposentados?

PREVI: Conforme matéria di-
vulgada no site da Previ em 
26/1/2018, 

“o Empréstimo Simples (ES) 
da Previ é uma linha de crédi-
to pessoal, disponível apenas 
para os associados, que tem 
as menores taxas do merca-
do. Os juros do ES são os mes-
mos da taxa atuarial da Previ, 
que atualmente é de INPC (Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor) + 5% a.a.”.

ANABB: Para aqueles que saíram 
por meio de PDV, por que a Previ, 
depois de fazer os abatimentos 
possíveis no saldo devedor da Ca-
rim, não refinancia o débito para 
aposentados nas condições ori-
ginais/estatutárias?

PREVI: Informamos que há pre-
visão regulamentar de repactua-
ção de financiamento imobiliário 
anteriormente concedido pela 
própria Previ em nome do parti-
cipante ou pensionista, no prazo 

máximo de até 420 (quatrocen-
tos e vinte) meses e o mínimo 
de 36 (trinta e seis) meses, inde-
pendente do prazo originalmente 
contratado, observando a idade 
limite.

Para o novo contrato (refinan-
ciado), os encargos dos financia-
mentos imobiliários serão: a taxa 
equivalente aos juros atuariais 
efetivos previstos no Regulamen-
to do Plano de Benefícios ao qual 
o Participante ou Pensionista 
estiver vinculado, aplicada men-
salmente sobre o saldo devedor 
e atualização monetária mensal, 
pela incidência do índice previs-
to no Regulamento do Plano de 
Benefícios, aplicado com defasa-
gem de 2 (dois) meses da ocor-
rência do evento.

Observando o dispositivo regu-
lamentar, a repactuação (refinan-
ciamento) do contrato só será 
possível nas condições previstas 
no Regulamento da Carim vigen-
te, não sendo permitida a utili-
zação das condições originárias 
dos contratos.

Ressaltamos que para os con-
tratos que se encontram em si-
tuação de inadimplência, a Previ 
conta com condições negociais 
para parcelamentos e regulariza-
ção dos atrasos.

ENCONTRE NO SITE DA PREVI:
www.previ.com.br/menu-auxiliar/
noticias-e publicacoes/noticias/
detalhes-da-noticia/como-funciona-
o-emprestimo simples.htm

http://www.previ.com.br/menu-auxiliar/
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ANABB: Como conciliar, de fato, 
os interesses dos funcionários 
com os do Banco, uma vez que 
este possui poder de veto e voto 
de minerva que são utilizados 
sempre que o Banco precisa de-
fender seus interesses?

PREVI: O modelo de governança 
da Previ, maduro e transparen-
te, garante a paridade de repre-
sentação em todos os órgãos 
colegiados, onde metade dos 
integrantes é indicada pelo pa-
trocinador Banco do Brasil, en-
tre seus funcionários da ativa, e 
a outra metade é eleita por voto 
direto dos associados. 

Conforme determina a legisla-
ção1, o voto de qualidade no Con-
selho Deliberativo e no Conselho 

1 O voto de qualidade é determinado pela 
Lei Complementar 108, de 29.05.2001, 
que define:
“Art. 11. A composição do conselho 
deliberativo, integrado por no máximo seis 
membros, será paritária entre represent-
antes dos participantes e assistidos e dos 
patrocinadores, cabendo a estes a indica-
ção do conselheiro presidente, que terá, 
além do seu, o voto de qualidade. “
(..) 
Art. 15. A composição do conselho fiscal, 
integrado por no máximo quatro mem-
bros, será paritária entre representantes 
de patrocinadores e de participantes e 
assistidos, cabendo a estes a indicação do 
conselheiro presidente, que terá, além do 
seu, o voto de qualidade.”

Fiscal cabe ao conselheiro presi-
dente de cada colegiado. Importan-
te frisar que na Previ não há voto de 
qualidade na Diretoria Executiva. 

Destacamos que a Previ teve 
o recurso do voto de qualidade 
acionado em raríssimas oportu-
nidades e nunca para questões 
relacionadas aos investimentos, 
o que reforça o ambiente de di-
álogo existente, bem como a 
construção de maioria para as 
decisões adotadas no âmbito do 
Conselho Deliberativo.
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ANABB: Há alguma intenção 
da Previ em alienar uma fatia 
maior de seus ativos aplicados 
na Vale ou alguma outra medida 
concreta a ser implementada 
no sentido de reduzir a depen-
dência do respectivo plano à 
Vale?

PREVI: Como se pode verificar na 
reportagem mencionada, a estra-
tégia da Previ é reduzir sua fatia 
em blocos de controle e se tornar 
um grande investidor minoritário, 
elevando a diversificação do seu 
portfólio em um horizonte de mé-
dio e longo prazos.

No entanto, apesar de a estra-
tégia estar bem definida, a enti-
dade não possui a necessidade 
de alienar as ações da Vale no 
curto prazo para cumprir seus 
compromissos, tendo, portanto, 
espaço para aproveitar oportuni-
dades oferecidas pelo mercado 
ao longo do tempo.

ANABB: Qual impacto a tragé-
dia de Brumadinho trará ao Pla-
no 1 da Previ?

PREVI: Em relação ao impacto 
negativo da desvalorização das 
ações da Vale, informamos que 
a Previ possui uma carteira de 
ativos diversificada, capaz de ab-
sorver os efeitos de curto prazo 

desse evento. Em adição, res-
saltamos que a Previ conta com 
recursos suficientes para fazer 
frente a seu compromisso de 
pagamento de benefícios, sem a 
necessidade de venda das ações 
da Vale para tal.

ANABB: A Previ exerce algum 
tipo de fiscalização sobre a em-
presa Vale S.A, para que sejam 
evitadas tragédias como as 
ocorridas nas cidades de Maria-
na e Brumadinho?

PREVI: A Previ incentiva as me-
lhoras práticas de governança 
corporativa nas empresas par-
ticipadas, bem como iniciativas 
e práticas de sustentabilidade e 
responsabilidade social de todos 
os investimentos que estão em 
sua carteira. 

Em relação à Vale, a Previ, 
através da Litel Participações, 
contribui para a gestão, controle 
e monitoramento da companhia, 
por meio da indicação de mem-
bros para compor os Conselhos 
de Administração e Fiscal. Além 
desses colegiados, há a parti-
cipação de membros indicados 
pela Litel para compor Comitês 
e Comissões especializados de 
assessoramento ao Conselho 
de Administração em diversos 
temas, como por exemplo: risco, 
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auditoria, gestão estratégica e 
orçamento. Desde Mariana, foi 
cobrado um maior controle e ele-
vação dos investimentos visando 
a mitigar os riscos ligados às bar-
ragens. 

Frisamos que a participação 
da Previ na Vale se dá de forma 
indireta, ou seja, através da hol-
ding Litel Participações, empresa 
que possui uma governança pró-
pria que tem que ser respeitada. 
Os demais acionistas da Litel 
são: Funcef, Petros e Funcesp.

ANABB: A Previ, como investido-
ra, pretende ajuizar ação contra 
a Vale buscando reparação civil 
pelas perdas financeiras oca-
sionadas pelo desastre de Bru-
madinho, assim como foi feito 
por acionistas da Petrobras?

PREVI: A Previ, através da Litel, 
vem exigindo todas as providên-
cias necessárias para apuração 
dos motivos do acidente. Nes-
se sentido, qualquer decisão se 
dará após a conclusão da apura-
ção que vem sendo realizada.
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ANABB: Quais parâmetros ou 
critérios são utilizados para en-
contrar a expectativa de vida 
dos beneficiários e pensionistas 
da Previ?

PREVI: Conforme exigência da 
legislação previdenciária vi-
gente (Resolução CGPC nº 18, 
de 28/03/2006, substituída 
pela Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018), a Previ desenvol-
ve anualmente estudos técnicos 
a fim de avaliar a aderência das 
tábuas biométricas utilizadas às 
características da massa de par-
ticipantes e assistidos e dos pla-
nos de benefícios. Essas tábuas 
biométricas apresentam probabi-
lidades de ocorrência dos riscos 
cobertos pelos planos (morte 
ou sobrevivência e invalidez) e a 
utilização de tábuas que não re-
flitam a realidade da Previ pode 
subestimar ou superestimar o 
compromisso da entidade com o 
pagamento de benefícios. 

Basicamente é comparada a 
mortalidade observada em um 
determinado período de tempo 
com a mortalidade projetada 
com a aplicação da tábua bio-
métrica. Sobre o resultado des-
sa comparação são aplicados 
testes estatísticos para avaliar 

a aderência ou não da premissa 
à nossa população. Esses testes 
são aplicados com várias tábuas 
de mercado visando obter a que 
melhor se aproxima da realidade 
observada. 

Apesar de a legislação exigir 
que os estudos de aderência das 
tábuas biométricas sejam realiza-
dos pelo menos a cada três anos, 
essas premissas são analisadas 
anualmente na Previ, observando 
os fundamentos da gestão base-
ada em riscos e as melhores prá-
ticas da gestão atuarial. A ideia é 
monitorar os riscos relativos aos 
compromissos da entidade, para 
agir sempre de forma planejada. 
Além das tábuas biométricas, os 
estudos de aderência são reali-
zados para todas as premissas 
utilizadas, como juros atuariais, 
crescimento salarial, composição 
familiar, entre outras. O cálculo é 
realizado buscando o equilíbrio, 
para não ser nem excessiva-
mente conservador, nem exces-
sivamente arriscado. O foco é o 
cumprimento da missão da Previ, 
de pagar benefícios a todos nós, 
associados, de forma eficiente, 
segura e sustentável. 

Conforme informado na ma-
téria “Vivendo mais e melhor”, 
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publicada no site da Previ em 
25/01/2019, os estudos reali-
zados em 2018 indicaram a utili-
zação, a partir de 2019, de duas 
novas tábuas biométricas: a tá-
bua BR – EMSSB-2015, para os 
participantes válidos, e a tábua 
CSO-58 Female, para os partici-
pantes inválidos. 

Nessa mesma matéria estão 
esclarecidos os efeitos dessa al-
teração nos planos 1 e Previ Fu-
turo.

ANABB: Por que a expectativa 
de vida fixada pela Previ se dis-
tancia tanto da expectativa de 
vida anunciada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), de 72,5 anos 
para homens e 79,3 anos para 
mulheres? Ressalta-se que a 
expectativa de vida divulgada 
pelo IBGE é utilizada pelo INSS 
para cálculo dos benefícios pre-
videnciários.

PREVI: Conforme explicado na 
matéria “Vivendo mais e melhor”, 
publicada no site da Previ em 
25/01/2019, a expectativa de 
longevidade entre os associados 
da Previ é bem maior do que a 

média brasileira. Essa caracterís-
tica também é notada em outros 
fundos de pensão e pode ser ex-
plicada pela maior qualidade de 
vida proporcionada aos funcio-
nários de empresas que ofere-
cem previdência complementar. 
Esses funcionários possuem, 
geralmente, salários superiores 
à média da população brasileira, 
plano de saúde suplementar, me-
lhores condições de trabalho, de 
habitação etc.

Além disso, reiteramos que a 
entidade deve utilizar premissas 
aderentes às características da 
massa de participantes e assisti-
dos de cada plano de benefícios. 
Essa aderência é atestada por 
estudo técnico, conforme explica-
do na resposta anterior, e exigida 
pela legislação previdenciária. 
Portanto, a adoção de premissa 
de mortalidade sem considerar 
as características específicas da 
massa de participantes da Previ 
não é uma possibilidade, uma 
vez que estaríamos descumprin-
do a legislação e colocando os 
planos de benefícios em risco.
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ANABB: A governança da Previ 
já discutiu o impacto da Reso-
lução CPGAR nº 25/2018 na en-
tidade? Caso positivo, planeja 
promover alguma alteração es-
tatutária ou nos regulamentos 
dos planos de benefícios para 
adequar aos dispositivos da ci-
tada resolução?

PREVI: A Resolução CGPAR nº 
25/2018 estabelece diretrizes e 

parâmetros para as empresas esta-
tais federais quanto ao patrocínio de 
planos de benefícios de previdência 
complementar. Os planos de bene-
fícios da Previ já cumprem a maio-
ria absoluta dos requisitos trazidos 
pelo novo regramento. Não obstan-
te, está sendo feita uma avaliação 
dos pontos que possam demandar 
ajustes para que, caso se confirme a 
necessidade, sejam providenciados 
dentro do prazo estabelecido.
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ANABB: Como é composta/for-
mada a contribuição paga pelos 
participantes à Capec?

PREVI: A Capec funciona no sis-
tema de repartição simples, ou 
seja, os valores das contribui-
ções mensais são calculados 
anualmente, de modo a garantir 
recursos suficientes para susten-
tar o plano, que significa pagar os 
pecúlios, as despesas adminis-
trativas e o repasse para o Fundo 
Previdencial para gestão de ris-
cos naquele período. Conforme 
previsto no Regulamento da Ca-
pec (Artigo 49), o valor das con-
tribuições é apurado com base 
em parecer técnico-atuarial, pon-
derando-se o risco de cada faixa 
etária, a preservação do princípio 
da solidariedade entre os partici-
pantes e entre as faixas etárias e 
a atratividade dos pecúlios.

Considerando que a Capec 
é um Plano de Benefício Defini-
do, no qual o valor do pecúlio é 
previamente definido em regu-
lamento, constituído no regime 
financeiro de repartição simples, 
explicado acima, as contribui-
ções necessárias precisam ser 
definidas a partir das despesas 
projetadas.

O valor do pecúlio (benefício) é 
atualizado no mínimo pelo INPC 
acumulado entre a data do último 
reajuste e a data da referência. A 
partir daí, realiza-se a avaliação 
atuarial da Capec, estudo no qual 
são estimadas as quantidades de 

pecúlios que serão pagas para o 
conjunto de participantes, segun-
do algumas premissas atuariais, 
como a tábua de mortalidade de 
válidos, que nos dá as probabili-
dades de falecimento por idade 
e sexo. Esse total precisa ser ra-
teado por todos os participantes 
daquele pecúlio, considerando 
ainda a variação do INPC, a legis-
lação aplicável, a preservação do 
princípio da solidariedade entre 
os participantes, os recursos dos 
Fundos Previdenciais e a manu-
tenção da atratividade do pro-
duto. A avaliação atuarial, com 
o Plano de Custeio ajustado, é 
aprovada por Diretoria e Conse-
lho Deliberativo da Previ antes do 
encerramento do exercício.

ANABB: A Capec tem uma mas-
sa de beneficiários grande e não 
é seguradora, não paga correta-
gem sobre os pecúlios, não tem 
inadimplência e não visa lucro. 
Por que os valores são tão altos 
se comparados com os seguros 
vendidos no mercado?

PREVI: Conforme informado an-
teriormente, a reavaliação atu-
arial da Capec leva em conta a 
manutenção da atratividade do 
produto e, por não ter fim lucra-
tivo, apresenta contribuições 
competitivas quando comparado 
às principais opções disponíveis 
no mercado, levando em conta a 
mesma cobertura de risco e o va-
lor do benefício.
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Contudo, com o objetivo de 
ampliar nossa base de compara-
ção, solicitamos compartilhar as 
informações que tiverem sobre 
as opções de seguro disponíveis 
no mercado que apresentam pre-
ços melhores que a Capec, para 
o mesmo risco e valor segurado, 
para que possamos considerar 
novos cenários em nossa próxi-
ma reavaliação atuarial anual.

ANABB: As contribuições à Ca-
pec sofreram um reajuste que 
varia entre 4,10% a 10,14%, a 
depender do pecúlio contratado 
e da faixa etária do contribuinte, 
índices que superam, e muito, 
o INPC de 2018 de 3,43%, que 
serve de base para o reajuste 
dos benefícios de aposentado-
ria da Previ. Como a governan-
ça da Previ delimita o índice de 
reajuste das contribuições da 
Capec? Por que o reajuste das 
contribuições da Capec não se-
gue o mesmo índice de reajuste 
dos benefícios de aposentado-
ria da Previ?

PREVI: Conforme explicamos na 
matéria “Entenda como funcio-
na a Capec”, publicada no site 
da Previ em 08/02/2019, o rea-
juste da Capec não tem relação 
nem técnica e nem regulamentar 
com o reajuste dos outros pla-
nos da Previ. Certamente temos 
a preocupação de compatibilizar 
o máximo possível os reajustes 
dos planos, dos benefícios e das 
contribuições, pois nossos parti-

cipantes são assalariados ou as-
sistidos que estão inseridos num 
cenário socioeconômico bem 
próximo. Portanto, o regulamento 
da Capec também define o INPC 
como índice mínimo para atuali-
zar o valor do pecúlio. 

A partir do reajuste do pecúlio, 
o valor das contribuições, o cha-
mado plano de custeio, decorre 
da avaliação atuarial da Capec, 
que é apreciada pela Diretoria e 
pelo Conselho Deliberativo com 
antecedência ao encerramento 
do exercício. Dessa forma, torna-
-se necessário projetar o per-
centual do INPC para os últimos 
meses do ano, pois ainda não se 
tem o índice real quando os estu-
dos são fechados. Acumulando-
-se o INPC real para os meses de 
janeiro a setembro de 2018 e o 
projetado pela Previ nos meses 
de outubro a dezembro/2018 
chegamos ao índice de 4, 10%.

ANABB: Por que os reajustes re-
alizados dentro de uma mesma 
faixa etária são tão variados e 
elevados, a depender da moda-
lidade do pecúlio (júnior, pleno, 
sênior, master e executivo)?

PREVI: Esse percentual (acima 
do mínimo previsto pelo regula-
mento) foi utilizado para reajus-
tar o valor do pecúlio (benefício) 
e foi suficiente para reajustar o 
valor das contribuições das fai-
xas etárias até 55 anos. Para os 
associados com idade a partir 
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de 56 anos, cujo custo atuarial 
vai se tornando mais elevado, foi 
definido reajuste de 6,10%, pon-
derando-se o risco de cada faixa 
etária, a preservação do princípio 
da solidariedade entre os parti-
cipantes e faixas etárias, os re-
cursos disponíveis nos Fundos 
Previdenciais e a manutenção da 
atratividade dos pecúlios.

Para os pecúlios Especial e 
Mantença, algumas contribuições 
tiveram reajustes maiores para 
que, gradativamente, os valores 
cobrados sejam equivalentes 
para as mesmas modalidades e 
faixas etárias do pecúlio por mor-
te, pois tratam-se de riscos de 
mesma natureza. Para aquelas si-
tuações em que as contribuições 
já são equiparadas, os percentu-
ais de reajuste foram os mesmos 
aplicados para o pecúlio morte.

ANABB: É possível realizar a al-
teração de modalidade de pecú-
lio (júnior, pleno, sênior, master 
e executivo) a qualquer tempo? 
Se sim, o participante pode mi-
grar de uma categoria superior 
para uma inferior e vice-versa?

 
PREVI: O Artigo 27 do regulamen-
to da Capec vigente determina 
que: 

“Art. 27 - A alteração de mo-
dalidade de Pecúlio ou de be-
neficiários somente poderá 
ser efetuada por meio de for-
mulário específico fornecido 
pela Previ, em meio físico ou 
eletrônico. 

Parágrafo 1° - Os participan-
tes da CAPEC com idade igual 
ou superior a 56 (cinquenta e 
seis) anos não poderão optar 
por modalidade de Pecúlio 
(Pecúlio por Morte e Pecúlio 
Invalidez) de valor superior ao 
daquela que detêm. 
Parágrafo 2° - Caso o inte-
grante conte com idade igual 
ou superior a 56 (cinquenta 
e seis) anos de idade, o parti-
cipante não poderá optar por 
modalidade do Pecúlio Espe-
cial de valor superior ao da-
quela que detém”. 

Desta forma, é possível reali-
zar a alteração para uma modali-
dade de pecúlio de valor superior 
a qualquer tempo, desde que 
o participante ou seu cônjuge/ 
companheiro não tenham com-
pletado 56 anos de idade. 

O participante pode encami-
nhar propostas para redução de 
modalidade (modalidade supe-
rior para inferior) a qualquer tem-
po, independentemente de sua 
idade. As solicitações de altera-
ção poderão ser encaminhadas 
via autoatendimento, acessando 
a opção “CAPEC - Carteira de Pe-
cúlios > Plano Morte - Alteração 
de Plano/Beneficiário” ou reali-
zadas mediante preenchimento 
do formulário físico disponível no 
site Previ, no caminho “Soluções 
para Você > Capec > Formulá-
rios e serviços”, o qual deve ser 
encaminhado para o endereço ali 
indicado.
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