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• MEDIDA PRUDENCIAL, CONTRA-CÍCLICA E CONSERVADORA

• EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL (contexto de crise em 2008)

1. OBJETIVOS – Resolução CGPC nº. 26/2008   
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• SOLVÊNCIA

• PARÂMETROS PARA SUPERVISÃO

• PROTEÇÃO DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS



Desde novembro/2000, a OCDE trabalha com um conjunto de 15
(Quinze) Princípios Básicos para Regulação da Previdência
Complementar Fechada:

Princípio nº. 6 – Funding

2. Experiência Internacional   
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Princípio nº. 6 – Funding

“ Os planos de pensão ocupacionais devem ser capitalizados.

Os planos devem ser submetidos a regras mínimas de financiamento ou a outros

mecanismos que objetivem assegurar um nível de funding adequado para fazer face

às obrigações do fundo.

Certa flexibilidade, em caráter temporário e limitado, pode ser permitida a fundos
deficitários.

Deve haver exigências mínimas para fundos de pensão, levando-se em consideração a
natureza de longo prazo de seus passivos. “



2. Experiência Internacional

Regulamentação do Superávit de planos BD 
em países selecionados da OCDE

Country Surplus withdrawal
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Country Surplus withdrawal
Canadá Yes allowed, Need member approval

Holanda Yes allowed, Plan rules

Portugal Yes allowed, If "structural"

Reino Unido Yes allowed, Trustees decide

Estados Unidos Yes, Heavily taxed

Irlanda Yes allowed, Plan rules

Bélgica Not allowed

Japão Not allowed

Suíça Not allowed

Fonte: OCDE; Pugh, C. and J. Yermo (2008)



3. ASPECTOS LEGAIS

• Art. 202 CF/1988: Princípios – privada (contrato); complementar;
facultativa; autônoma RGPS (INSS); Constituição de Reservas; e
Garantia benefício contratado.

•EC nº 20, de 1998: exigência de paridade contributiva entre a
contribuição da patrocinadora e a contribuição do segurado

• Lei Complementar n.° 109, de 29 de maio de 2001
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• Lei Complementar n.° 109, de 29 de maio de 2001

1. Art. 3º: Ação do Estado (INCISO III)
2. Arts. 5º e 74: Normatização/Regulação
3. Art. 7º: Padrões Mínimos
4. Art. 18: Permanente Equilíbrio (PARÁGRAFO 3º: cobertura integral dos compromissos)

5. Art. 20: Resultado Superavitário (valores excedentes)
6. Art. 21: Resultado Deficitário
7. Art. 22: Demonstrações contábeis e atuariais anuais
8. Art. 32: EFPC executa planos previdenciários
9. Art. 34: Independência Patrimonial dos Planos (CNPB)



4. Estrutura/Principais Referências da Resolução
• Título I – Definições

– Revisão do plano de benefícios(novo equilíbrio)
– Constituição das reservas de contingência e especial
– Destinação e utilização da reserva especial
– Equacionamentode déficit
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– Equacionamentode déficit

• Título II – Da Apuração do Resultado
– Período de apuração (ao final ano civil)
– Correto provisionamento das contingências passivas
– Precificação dos ativos e passivos(exigências regulamentares)

– Constituição e manutenção dos fundos previdenciais
– Método de financiamento



DESEQUILIBRIO DOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS – EFPC

Déficit Superávit

4. Revisão do Plano de Benefícios
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Déficit Superávit
(rentabilidade; PDV; premissas atuariais;Plano de Custeio)

Aumento de contribuições Redução de contribuições

Redução dos benefícios a conceder Melhoria dos benefícios

Contribuição adicional Contribuição negativa (reversão de valores)
Devolução das contribuições (LIFO)



SUPERÁVIT – REGRAS: 125%; AT-2000; 5,00%a.a; s/dívida

4. Regra de Solvência
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EQUILÍBRIO – REGRAS: 100%; AT-83; 6,00%a.a; CU (BD) 

DÉFICIT – REGRAS: 90%; 02 ANOS (conjuntural); Fluxo financei ro
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4. Principais Referências

• Título III – Da Destinação e da Utilização do 
Superávit

– Reserva de contingência(25%, eventosfuturose 
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– Reserva de contingência(25%, eventosfuturose 
incertos)e Reserva especial

– Condições para revisão do plano de benefícios(perenidade
das causas + necessidade liquidez):

» Tábua biométrica (AT-2000) e taxa de juros (5% a.a)

» Enquadramento das aplicações dos recursos
garantidores (deduzir desenquadramentos)

» Dívidas (contrib. atraso; déficits e SP) do patrocinador



4. Principais Referências

Título III – Da Destinação e da Utilização do Superávit

EFPC/LC 109: pode não observar a proporcionalidade
EFPC/LC 108: dinheiro público; proporcionalidade

– Das CondiçõesparaRevisãodo Plano de Benefícios
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– Das CondiçõesparaRevisãodo Plano de Benefícios
» Revisão voluntária (parcial + Parecer Atuário) e revisão obrigatória

»Proporção contributiva(período de constituição ou últimos 03 anos)

» Fundos previdenciais (segregados)para destinação e utilização da reserva especial
» Formas de revisão do plano de benefícios

(i) redução parcial de contribuições, (ii) redução integral ou suspensãoda 
cobrança de contribuições, (iii) melhoria dos benefícios e/ou (iv) reversão de 
valores de forma parcelada aos participantes, aos assistidos e ao patrocinador

Participante: RM individual ou Benefício efetivo ou Benefício Projetado



4. Principais Referências

Das Formas de Revisão do Plano de Benefícios

Decisão por maioria absoluta do CD; comunicação ao
Patrocinador; manifestação favorável do DEST (108)

1. Reduçãooususpensãode contribuições
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1. Reduçãooususpensãode contribuições

• A suspensão (3 anos) ou redução (parcial/integral) das 
contribuições normais só poderá ser feita depois de:

– No caso dos participantes e assistidos – utilização da reserva especial 
para quitação das contribuições extraordinárias

– No caso do patrocinador – utilização da reserva especial para quitação
de dívidas e contribuições extraordinárias



4. Principais Referências

Das Formas de Revisão do Plano de Benefícios

2. Melhoriados benefícios
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2. Melhoriados benefícios

• A melhoria dos benefícios deverá:

– Constar do regulamento e da nota técnica atuarial do plano de 
benefícios

– Ocorrer na forma de benefício temporário (não incorporado ao
benefício contratado), no caso dos planos sujeitos à LC 108/2001



4. Principais Referências

Das Formas de Revisão do Plano de Benefícios

3. Reversão de valores aos participantes, aos assistidos e ao patrocinador

• Condições:

– À comprovaçãodo excessode recursosgarantidoresno planode benefíciosem
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– À comprovaçãodo excessode recursosgarantidoresno planode benefíciosem
extinção

» Cobertura integral do valor presente dos benefícios do plano
» Auditoria independente específica para avaliar o ativo e o passivo
» Aprovação prévia da SPC/PREVIC(pode mudar parâmetros atuariais)
» Se recompor RC é preciso nova aprovação da PREVIC
» Reversão parcelada (mínimo de 36 meses; começa pela devolução da última

contribuição recolhida (sistema LIFO)
» Cumprimento das obrigações fiscais (recolhimento de 43% impostos)



4. Principais Referências

• Título IV – Do Equacionamento de Déficit
(causas -> fazer revisão do plano)

– Condições(anocivil) paraequacionamentode déficit
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– Condições(anocivil) paraequacionamentode déficit

–Proporçãocontributiva
– Formas de revisão do plano de benefícios

1.aumento das contribuições
2. contribuição adicional
3. redução do valor dos benefícios a conceder
4. outras formas estipuladas no regulamento do plano



4. Principais Referências

Das Condições para Equacionamento de Déficit
• Equacionamento imediato, exceto (2 anos) quando:

» o déficit for conjuntural;

» o valor do déficit for inferior a 10%do exigível atuarial;

» O fluxo financeirofor suficienteparahonraroscompromissos
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» O fluxo financeirofor suficienteparahonraroscompromissos
do exercício subseqüente.

• Equacionamento obrigatórioquando o déficit for apurado
por dois exercícios consecutivos, independentemente do 
valor ou das causas que o originaram.



5. EFPC/Participantes beneficiadas (350 mil)

1. Previ-BB
2. Valia
3. Sistel (emestudo – com reversão de valores)
4. Fundação ItauBanco
5. Centrus(com reversãode valores)
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5. Centrus(com reversãode valores)
6. Faelba (com reversão de valores)
7. Fasern (com reversão de valores
8. Fundação IBM (com reversão de valores)
9. Instituto Ambev (com reversão de valores)
10. Funssest
11. Bandeprev (com reversão de valores)
12. GEAP



Ações Legislativas:

1.PDC nº 2349, de 2009 – Dep. Gustavo Fruet
(PSDB/PR): ARQUIVADO

2.PDC nº 9, de 2011 – Dep. Eduardo Sciarra
(DEM/PR) – EM TRAMITAÇÃO CSSF/CD

3.PDS nº 275, de 2012 – Senador Paulo Bauer 
(PSDB/SC) – EM TRAMITAÇÃO CCJ/SF

19



RESOLUÇÃO CGPC Nº 26, DE 2008:

1.VOTARAM A FAVOR: 
- MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
- MINISTÉRIO DA FAZENDA
- MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO- MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
- REPRESENTAÇÃO DAS EFPC
- REPRESENTAÇÃO DOS PATROCINADORES
- REPRESENTAÇÃO DOS INSTITUIDORES

2. NÃO VOTARAM
- REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES
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RESOLUÇÃO CGPC Nº 26, DE 2008:

1.PARECERES: 

- SPC (jurídico e atuarial)

- AGU/CONJUR-MPS- AGU/CONJUR-MPS

- STN

- OAB/Seção Federal

- MINISTÉRIO PÚBLICO (2) 21



5. Ações Judiciais (11 processos, 03 praças, 04 instâncias)
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Judiciário: Outubro de 2008, TALES KRAUSS QUEIROZ, Juiz Federal da 8ª Vara:

“(...)Por outro lado, quanto ao art. 20 da Resolução, também não me parece ter ocorrido ilegalidade.

As hipóteses de revisão do superávit não constam de rol fechado da LC 109/01.

Há apenas menção exemplificativa à redução de contribuições.

No entanto, não há como negar que outras espécies de revisão poderão ser adotadas.

O objetivo da lei não foi o de cerrar o leque de opções para a regulamentação (a lei não veda outras formas).

O importante é que se faça a revisão, seja pela redução (total ou parcial) de contribuições, seja pela melhoria dos
benefícios (hipótese também não prevista na LC nº 10901), seja pela hipótese impugnada neste writ, qual seja, a
reversão de valores de forma parcelada aos participantes, assistidos e patrocinador.

No fundo, são todas elas espécies do gênero revisão do superávit.

Havendo excesso (superávit) é natural que seja partilhado entre os interessados contribuintes, no caso os
patrocinadores, participantes e assistidos.

Não há outra solução para o caso, dada a proporcionalidade que envolve o regime de contribuição.

O ato objeto de impugnação desta ação não foi produzido de forma açodada e precipitada, sem anteriores
discussões.

Além de haver sido aprovado pelo CGPC, órgão formado democraticamente por representantes de todos os
atores envolvidos (patrocinadora, participantes e assistidos), foram realizados estudos técnicos e jurídicos sobre a
questão, com a produção de Pareceres das áreas pertinentes do Ministério da Previdência Social.

Esse dado reforça a lisura do ato e confirma a presunção de sua legalidade(...) 23



MP: fevereiro de 2009, Anna Paula Coutinho de Barcelos Moreira, Procuradora da Republica:

“(...) Sustenta o impetrante a ilegalidade dos arts. 11 e 20 da Resolução CGPC no 26/2008, por
contrariedade a LC no 109/2001, na qual disciplina o Regime de Previdência Complementar.

E cediço que a resolução deve guardar obediência a lei, hierarquicamente superior, não se
admitindo a espécie “contra legem”. No entanto, não se vislumbra, no caso vertente, qualquer
ilegalidade do ato normativo questionado.

0 art. 20 da Resolução CGPC no 26/2008 abarcou, por razoes obvias, os patrocinadores entre os
contemplados com a reversão de valores, de forma parcelada, dos valores superavitários , já que
aqueles contribuem de forma proporcional para o plano de previdência privada complementar.

Não se revela razoável a tese defendida pelo impetrante, segundo a qual todo superávit deve ser
destinado ao próprio plano de previdência, favorecendo apenas participantes e assistidos, quando, na
hipótese de déficit, também os patrocinadores são atingidos pelas medidas que buscam o reequilíbrio
financeiro do plano (art. 21 da LC 109/2001).

Assim, nada mais justo que o resultado positivo beneficie, proporcionalmente, todos aqueles que
contribuíram para que tal ocorresse, o que inclui, obviamente, o patrocinador.

Outrossim, a hipótese de revisão de superávit pela redução de contribuições previstas na LC no
109/2001 e meramente exemplificativa, de sorte que a norma regulamentadora poderia, como de
fato fez, prever outras maneiras de equacionamento do plano pela revisão, como pela melhoria de
benefícios ou pela reversão de valores superavitários aos participantes e patrocinadores. 24



5. Ações Judiciais (cont.)
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5. Ações Judiciais (cont.)
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5. Ações Judiciais (cont.)
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e-mail : ricardo.pena@fazenda.gov.br

Ricardo Pena

Secretaria Executiva – Ministério da Fazenda
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ENDEREÇO:
Esplanada dos Ministérios

Bloco P, 4º. Andar – Brasília/DF
Fone : (61) 3412-2409


