
 
AEXAP-PRES-032/2018 Rio de Janeiro, 20 de abril de 2018. 
 
 
À Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC 
Diretoria de Fiscalização 
 
 
 
Assunto: Plano de Equacionamento do déficit técnico do exercício de 2015 do Plano Petros do               
Sistema Petrobras – PPSP. 
 
Prezado Senhor,  
 
Considerando que essa entidade - PREVIC tem como Missão - Atuar na supervisão dos              
fundos de pensão de forma ágil, eficiente e transparente, com o objetivo de assegurar              
higidez e confiabilidade ao sistema de previdência complementar fechada, a AEXAP –            
Associação de Empregados e Ex-Empregados Assistidos da Fundação Petrobras de          
Seguridade Social - Petros, registrada sob o CNPJ 23.736.064/0001-03, com endereço na Av.             
Presidente Vargas, 583 sala 911 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20071-003, representada                
neste ato por seu presidente Ivanildo Santos Bezerra, brasileiro, casado, identidade CRC            
063922-9, CPF 254.898.107-00, por sua Diretora Administrativa Financeira, Marilia Moreira de           
Oliveira, brasileira, solteira, identidade CRE/RJ 21075-7, CPF 785.634.377-04, pela         
Conselheira Deliberativa, Maria de Fátima Simões Costa, brasileira, casada, identidade CREA           
1979104442, CPF 800.894.457-91, pela Conselheira Fiscal, Lídia Maria de Almeida Gama,           
brasileira, solteira, identidade 05812971-9 - Detran-RJ, CPF 694141227-53 vem apresentar a           
essa Autarquia indícios de impropriedades técnicas observadas no Plano de Equacionamento           
do déficit técnico referente ao exercício de 2015 do Plano Petros do Sistema Petrobras –               
PPSP, implantado pela entidade de previdência complementar Fundação Petrobras de          
Seguridade Social - Petros - CNPJ 34.053.942/0001-50, cuja sede se localiza à Rua do              
Ouvidor, 98 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-030. 
 
I -  Dos fatos 
 
1. A Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros aprovou uma proposta de            
equacionamento do déficit do Plano Petros do Sistema Petrobras - PPSP registrado em             
31/12/2015, que foi implantada no mês de março de 2018. 
 
2. Considerando que o corpo de associados da AEXAP é formado exclusivamente por            
empregados e ex-empregados da Petros, incluindo recém-desligados, que conhecem em          
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detalhe a matéria aqui tratada por terem atuado diretamente no processo, verificamos que             
questões relevantes sobre o Plano não foram consideradas ou mereceriam análise mais            
aprofundada, anteriormente à apropriação de seus efeitos sobre o cálculo das contribuições            
extraordinárias cobradas dos participantes, assistidos e patrocinadoras. 
 
3. Nesse sentido, antes da referida implantação, procuramos a Petros com o propósito de             
apresentar as nossas ponderações e buscar entendimento sobre a proposta. No entanto, a             
nossa iniciativa não logrou êxito. Apesar de recebidos pela direção da Petros, nenhum dos              
nossos questionamentos foi considerado no Plano de Equacionamento em vigor. E o que             
restou foi um processo açodado, em nome da urgência para atendimento ao Termo de              
Ajustamento de Conduta assinado com essa PREVIC para a finalidade do equacionamento do             
déficit, onde questões importantes não foram consideradas, seja por desconhecimento da           
história do plano, seja por dificuldades operacionais que acabaram prevalecendo sobre os            
direitos e deveres dos participantes ou, ainda, por algum outro motivo que desconhecemos. 
 
4. E as consequências, como esperado, foram uma série de ações judiciais com liminares             
de toda sorte (proibição de cobrança, proibição de cobrança pelo valor total do déficit, porém               
admitindo a cobrança pelo valor mínimo conforme facultado pela legislação - situação em que a               
Petros optou por não nada cobrar - e também indeferimentos de tutela antecipada. Tudo isso é                
preocupante porque sabemos da necessidade da reestruturação do custeio do plano para            
garantir a sua continuidade, mas sabemos também do necessário tratamento isonômico na            
cobrança dessas contribuições, sem o qual o equacionamento não acontece. 
 
5. Por este motivo, e considerando a relevância dos aspectos que detalharemos a seguir,             
só nos restou a alternativa de recorrer a essa Superintendência, invocando a sua missão de               
assegurar a confiabilidade do sistema de previdência complementar fechada, assim como o            
dispositivo legal constante do Art 3º, inciso IV, da Lei Complementar 109/2001, segundo o qual               
a ação do Estado será exercida com o objetivo de proteger os interesses dos participantes e                
assistidos dos planos de benefícios, solicitando a análise da presente matéria para adoção das              
medidas cabíveis. 
 
6. O presente documento foi elaborado com o apoio técnico da associada da AEXAP e              
atuária Maria Alice Araújo Burlamaqui Soares, MIBA 500, telefone (21) 2234-9616, que            
permanece à disposição para eventual necessidade de esclarecimentos adicionais. 
 
 
II - Da indicação das impropriedades técnicas identificadas 
 
II.1 - Exclusão do Grupo Pré-70 do processo de equacionamento 
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7. Na elaboração do plano de equacionamento, a Petros não incluiu, no financiamento do             
déficit, o denominado grupo “Pré-70” - assim chamados os participantes que em 01/01/1996             
eram vinculados à Petrobras e que foram admitidos naquela patrocinadora antes de            
01/07/1970 - sob alegação de que o Termo de Compromisso Financeiro Pré-70, assinado entre              
a Petrobras, a Petros e representantes dos participantes em 23/10/2008, isenta esse grupo de              
participar da cobertura do déficit, assim como a própria Patrocinadora, na contrapartida que lhe              
cabe em relação ao referido grupo. 
 
8. Tal isenção causou surpresa porque não condiz com o propósito do Termo de             
Compromisso Financeiro Pré-70 e sequer chegou a ser aventada na primeira proposta de             
equacionamento aprovada pela Diretoria Executiva da Petros em 28 de outubro de 2016. 
 
9. Tratando-se de questão histórica, para entender a situação dos participantes Pré-70           
dentro do Plano, é importante remontar a meados da década de 1990, quando foi criado um                
Grupo de Trabalho - GT constituído por empregados da Petrobras e da Petros com o objetivo                
de analisar as causas dos frequentes déficits que vinham se acumulando no Plano e propor               
medidas para o seu equacionamento, bem como para minimizar a possibilidade de            
aparecimento de novos resultados negativos. 

10. Como conclusão, o GT identificou que o principal motivo de o Plano ter chegado àquela               
situação foi o fato de muitos participantes que ingressaram no então Plano Petros quando da               
sua criação não terem contribuído, junto com a patrocinadora, o suficiente para formar os              
recursos necessários ao pagamento de suas aposentadorias, uma vez que muitos se            
aposentaram logo a seguir ou nos primeiros anos de vigência do Plano. 

11. Reconhecendo sua responsabilidade por essa situação, a Petrobras acordou aportar ao           
Plano o valor presente dos compromissos referentes aos seus empregados, naquela data, que             
tivessem ingressado no Plano quando do seu início, considerando que a inscrição desses             
empregados no plano a liberou do compromisso de pagamento de complementações de            
aposentadorias previstas em seu Manual de Pessoal, e considerando ainda que as referidas             
inscrições não foram acompanhadas dos aportes específicos para cobertura desses          
compromissos. 

12. Essa assunção de responsabilidade foi formalizada em 1996, por meio do Convênio            
Pré-70 assinado entre Petros e Petrobras, que previa o pagamento de valor monetário,             
financiado por 25 anos e equivalente ao total das Reservas Matemáticas relativas a esse grupo               
de participantes – os Pré-70. 

13. Considerando que as Reservas Matemáticas representavam o valor presente dos           
benefícios a serem pagos, deduzido o valor presente das contribuições futuras, o valor             
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acordado não repôs qualquer insuficiência anterior verificada no Plano em razão dos            
pagamentos de benefícios pretéritos. Assim, aquele valor não se referia a déficit do grupo,              
uma vez que não houve levantamento de um patrimônio a ele associado que permitisse              
apuração de resultado (diferença entre Patrimônio de Cobertura e Reservas Matemáticas). 

 

14. Vale lembrar que eventual apuração de Patrimônio associado a esse grupo certamente             
levaria a valor negativo – tendo em vista a conclusão do GT sobre a insuficiência dos aportes –                  
evidenciando que recursos oriundos dos demais participantes vinham subsidiando o          
pagamento dos benefícios dos Pré-70. Portanto, este subsídio não foi recomposto,           
permanecendo absorvido pelo Plano e, em última análise, pelos demais participantes e            
patrocinadoras. 

15. Valendo-se de uma cláusula do Convênio que permitia antecipação de pagamentos, em            
2001, a Petrobras aportou o valor remanescente do Convênio, mediante repasse de NTNs ao              
Plano, obtendo da Petros a quitação dos compromissos ali previstos. 

16. Posteriormente, por ocasião dos estudos que subsidiaram o “Acordo de Obrigações           
Recíprocas”, assinado entre a Petros, as patrocinadoras e entidades representativas dos           
participantes no âmbito da Ação Civil Pública de nº 2001.001.096664-0, novamente as análises             
se voltaram para esse grupo, identificando-se que, após a referida quitação, os compromissos             
do Plano haviam sido incrementados em razão das novas premissas de cálculo adotadas, em              
especial, a premissa relativa à tábua de mortalidade que, alterada duas vezes, havia             
aumentado os compromissos em decorrência do aumento da longevidade dos participantes. 

17. E, justamente por este motivo, abriu-se espaço para mais uma negociação sobre            
aportes para cobertura de tais acréscimos de compromisso em relação aos Pré-70, resultando             
na assinatura do Termo de Compromisso Financeiro Pré-70, que representou, na verdade,            
um adendo ao Convênio Pré-70 para prever a referida cobertura. 

18. Desta vez, porém, houve a preocupação de se prever também a revisão anual dessas              
variações de compromissos para incorporação do seu resultado ao valor do Termo. Nesta             
revisão, considera-se também o denominado “Patrimônio Disponível Pré-70”, que corresponde          
ao valor admitido como já constituído no Patrimônio do PPSP para a finalidade do              
compromisso assumido neste Termo de Compromisso Financeiro. 

19. E, quando se diz admitido, é porque foi admitido mesmo, conforme comprovado pela             
forma de cálculo do valor inicial do Termo Pré-70, que corresponde à diferença entre: 

(i) Valor das Provisões Matemáticas calculadas com as premissas vigentes em           
2006 e 
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(ii) Valor das Provisões Matemáticas calculadas com as premissas vigentes na           

data da quitação do Convênio Pré-70. 

20. Ou seja, ao se admitir que o que restava pagar era a cobertura da diferença de                
compromissos em relação ao cálculo com as premissas de 2001, admitiu-se, por óbvio, que              
esses compromissos com as premissas de 2001 já estavam integralizados, em decorrência da             
quitação do Convênio Pré-70 também em 2001. A este valor admitido como integralizado             
deu-se o nome de “Patrimônio Disponível Pré-70”. 

21. Novamente nenhum levantamento de parcela patrimonial exclusiva para esse grupo foi           
aventado. Não se sabe o quanto do aporte de 2001 foi consumido para pagar os compromissos                
até a assinatura do Termo de Compromisso Financeiro Pré-70 e se, daquele aporte,             
realmente ainda restava no Plano todo o valor admitido como já integralizado (o “Patrimônio              
Disponível Pré-70”). 

22. E não se trata de erro. Isso não foi feito simplesmente porque não era esse o objetivo. O                  
Termo não se propunha a cobrir déficit, mas tão somente a cobrir aquele valor pactuado,               
equivalente à diferença de compromissos ocasionada pela mudança de premissas, acrescido           
das revisões futuras dessas premissas de cálculo, apuradas segundo critérios estabelecidos no            
próprio Termo de Compromisso Financeiro. 

23. No entanto, ao elaborar o plano de equacionamento, considerando os valores em            
31/12/2015, esse “Patrimônio Disponível Pré-70” (R$ 3,4 bilhões), somado ao valor registrado            
no Ativo do plano a título do Termo de Compromisso Financeiro Pré-70 (R$ 6,7 bilhões) e                
totalizando os R$10,1 bilhões (valor das Provisões Matemáticas deste grupo), foi inteiramente            
apropriado aos Pré-70, sob alegação de que pertence exclusivamente a este grupo e que              
nenhuma participação deles e da patrocinadora em seu nome seria devida para o             
equacionamento do déficit. 

24. Analogamente, também foi apartado o valor de R$ 2,7 bilhões, correspondente ao            
somatório do valor do “Patrimônio Disponível Diferença de Pensão” (R$ 85 milhões) com o              
valor registrado no Ativo do Plano a título do Termo de Compromisso Financeiro Diferença              
de Pensão (R$ 2,6 bilhões). 

25. Com isso, o déficit do Plano (R$ 22,6 bilhões em 31/12/2015 e equivalente a 37,66% do                
Patrimônio de Cobertura) foi inteiramente atribuído aos participantes não incluídos no grupo            
Pré-70, sendo que, para sua cobertura, foi destinado um patrimônio reduzido em R$ 12,8              
bilhões (R$ 10,1 bilhões relativos ao Termo Pré-70 e mais R$ 2,7 bilhões relativos ao Termo                
Diferença de Pensão), em razão da apropriação dessas parcelas exclusivamente aos Pré-70 e             
ao Termo Diferença de Pensão). 
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26. Ou seja, com esse entendimento, aqueles demais participantes - os Pós-70 - que em              
2015 participavam de um plano com déficit de 37,66% do Patrimônio, estão sendo obrigados a               
pagar um déficit que na verdade representa 47,89% do Patrimônio, conforme a alegada             
separação cujos resultados demonstramos a seguir: 

 

 

 

 

Resultado do Plano Petros do Sistema Petrobras em 31/12/2015 

 

 

27. Essa interpretação não se sustenta porque em nenhum momento foi efetivada a            
separação dos Pré-70 no Plano, seja por ocasião da assinatura do Convênio Pré-70, em 1996,               
e do qual derivou o Termo de Compromisso Financeiro Pré-70, seja por ocasião da              
assinatura desse próprio Termo em 2008. Para que a alegada segregação patrimonial fosse             
válida, teria sido necessário um efetivo processo de separação, combinado com clara definição             
da parcela Patrimonial atribuída a cada parte, tudo devidamente identificado e aprovado nas             
instâncias competentes. E isso não aconteceu. O fato é que todos os aportes realizados pela               
Petrobras a título dos Termos de Compromisso Pré-70 e Diferença de Pensão, assim como do               
Termo de Compromisso FAT/FC, sempre foram destinados ao Plano (conforme previsão           
constante dos itens 9.1 daqueles dois primeiros Termos), em benefício da economia coletiva já              
fortemente prejudicada pelo subsídio anterior a 1996 não reparado por qualquer acordo. E             
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provavelmente também por algum subsídio não apurado e não reparado entre 2001 e 2006,              
quando se verificou a necessidade de revisão dos compromissos objeto do Convênio Pré-70,             
novamente resultando em responsabilidades da Petrobras em relação ao futuro, porém sem            
qualquer compensação pretérita.  

28. E também não se sustenta porque, no âmbito do “Acordo de Obrigações Recíprocas”, os              
participantes que repactuaram abriram mão de direitos assegurados no regulamento em troca            
de melhorias no Plano, em especial a assinatura desses Termos de Compromisso, que se              
propunham a colaborar para cobertura de todos os compromissos do Plano e não a favorecer               
um grupo específico, ainda que seu valor tenha sido calculado sem relação a esse grupo. 

29. Tanto é assim que na evolução gerencial do “Patrimônio Disponível Pré-70”           
considera-se tão somente uma rentabilidade pré-definida (IPCA + 6% ao ano - bem superior à               
alcançada pelo Plano nos últimos anos), o saldo previdencial de cada mês e os pagamentos               
semestrais de juros previstos no Termo, desconsiderando-se todas as demais rubricas           
contábeis, dentre elas os contingenciamentos de ações judiciais relativas aos Pré-70 que,            
deduzidas do Patrimônio do Plano, estão reduzindo, por consequência, o Patrimônio destinado            
aos demais participantes. 

30. E, para atribuir o “Patrimônio Disponível Pré-70” inteiramente aos Pré-70, haveria ainda            
que se proceder ao acerto das contribuições administrativas, integrantes das contribuições           
previdenciárias dos Pré-70 e não deduzidas desse Patrimônio Disponível, com reflexos sobre o             
valor do Termo, bem como sobre os pagamentos já realizados a esse título. 

31. Se reconhecida a segregação de Patrimônio, também seria necessário comprovar os           
enquadramentos das aplicações de recursos segundo as regras da CVM para cada Patrimônio             
separadamente e não para o Plano como um todo, como hoje é praticado. E se de fato as                  
NTNs aportadas em cumprimento ao Convênio Pré-70 e aos Termos de Compromisso            
estivessem apartadas para cobertura exclusiva dos Pré-70, a composição do patrimônio que            
agora atribuem aos Pós-70 teria sido diferente, de certo com menos ativos de risco do que os                 
que lá estão e que, com seu baixo desempenho nos últimos anos, muito contribuíram para a                
formação do déficit. 

32. E mais, se separados de fato, esses grupos teriam exigido um acompanhamento de             
resultados (superávit / déficit) também em separado, para evitar que o resultado de um,              
mascarando o resultado do outro, dificultasse a adoção das medidas eventualmente           
necessárias aos respectivos equilíbrios técnicos, inclusive no que se refere ao cumprimento da             
legislação que trata dessa matéria. 

33. Desta forma, e tratando-se de plano de benefício definido, sequer haveria que se falar              
em déficit de determinado grupo. Se assim fosse, os participantes da própria patrocinadora             
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Petros, e ela própria na contrapartida contributiva que lhe cabe, pouco teriam a pagar desse               
déficit porque não encareceram o plano com os acordos de níveis ou com os aumentos reais                
de salários verificados nas outras patrocinadoras. E, no entanto, estão participando do            
equacionamento da mesma forma que todos os demais. 

34. Por isso, não cabe apropriação patrimonial exclusiva para esse grupo, assim como não             
cabe o seu apartamento na cobertura do déficit. O Plano, estruturado na modalidade de              
benefício definido, exige a responsabilização de todos pelo déficit, independentemente dos           
participantes que lhe deram causa. 

35. Se efetivada a separação, o critério de rateio patrimonial, reconhecido pela Petros            
(proporcional às Provisões Matemáticas) e adotado no processo da cisão do PPSP            
recentemente aprovado por essa Previc, atribuiria aos Pré-70 a parcela patrimonial de R$ 7,5              
bilhões, conforme já demonstrado à Petros e à Petrobras pela representação dos participantes             
no Grupo de Trabalho que discute o déficit junto à Petrobras e à Petros, ou seja, valor inferior                  
aos R$ 10,1 bilhões apartados para esse grupo antes do equacionamento. Com isso, em              
relação aos Pré-70 restaria um déficit de R$ 2,6 bilhões naquela data, que, no entanto, está                
sendo acrescido à conta dos Pós-70. 

36. Assim, se Petros e Petrobras mudaram o entendimento em relação à primeira proposta             
de equacionamento aprovada, no sentido de que os Pré-70 não devem pagar eles mesmos a               
cota parte do déficit solidário que lhes caberia, então que essa cota parte seja honrada por                
quem assumiu essa obrigação em nome deles, incluindo a contrapartida patronal também            
dispensada por essa nova interpretação. O que não faz sentido é o repasse dessa obrigação               
aos outros participantes mediante imposição deliberada de mais esse subsídio. 

37. Sendo assim, não nos resta dúvida de que a segregação de Patrimônio para o grupo               
Pré-70 - em valor superior ao que lhes caberia no rateio proporcional aos compromissos e               
ainda com o privilégio de Ativos mais seguros e rentáveis, tal como considerado no              
equacionamento em vigor – caracteriza descumprimento do “Acordo de Obrigações          
Recíprocas”, fere propósito do Termo de Compromisso Financeiro Pré-70 e lesa os            
participantes que optaram pela repactuação do Regulamento do Plano, abrindo mão de direitos             
previstos no Regulamento anterior na certeza de que seriam abrangidos pelo alívio dos aportes              
acordados naqueles Termos de Compromisso, e que agora se veem alijados do Acordo e              
forçados a pagar por obrigação que não lhes cabe. 

38. Em resumo, o que se questiona neste ponto é o fato de que, em relação ao Patrimônio,                 
o déficit técnico representa 37,66%, enquanto os Pós-70 estão sendo obrigados a pagar um              
déficit equivalente a 47,89%. 
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39. Em razão do exposto, é nosso entendimento que a proposta de equacionamento precisa             
ser revista para assegurar a participação isonômica de todos os envolvidos. 

 

II. 2 – Acordos de Leniência que estão sendo firmados no Ministério Público Federal              
(JBS e outros) e que trarão recursos para o Plano Petros do Sistema Petrobras 
 
40. Anteriormente à implantação do plano de equacionamento, a Petros registrou em seu            
balanço os recursos a receber provenientes dos Acordos de Leniência firmados no Ministério             
Público Federal. Trata-se de reposição de valores que reconhecidamente haviam sido perdidos            
durante o período de acumulação do déficit ora equacionado. Assim, uma vez reconhecido o              
crédito, tais recursos passaram a integrar o Patrimônio de Cobertura do Plano, porém não              
foram abatidos do déficit equacionado. 

41. Dessa forma, os valores cobrados dos participantes, mesmo equacionando o valor total            
do déficit, foram calculados sem considerar esse ganho já apropriado no Plano, resultando em              
projeção de arrecadação superior à necessária. 

42. Considerando o peso significativo das contribuições extraordinárias em relação à renda           
dos participantes e o fato de que os recursos provenientes de tais Acordos já foram               
contabilizados no PPSP, é nosso entendimento que a proposta de equacionamento precisa ser             
revista para contemplar o alívio desses recursos. 

  
II.3 - Cobrança às Patrocinadoras de condenações solidárias, já aprovada pelo Conselho            
Deliberativo da Petros 
 
43. O Conselho Deliberativo da Petros já aprovou a cobrança, às Patrocinadoras, das            
respectivas parcelas de condenações solidárias, no que diz respeito às suas           
corresponsabilidades no pagamento de valores relacionados a ações judiciais. 
 
44. Além disso, e ainda sem sucesso, permanecem cobradas pela Petros as respectivas            
contrapartidas às contribuições já recolhidas de participantes em decorrência dessas ações. 
 
45. Assim, para fins do equacionamento, entendemos que a Petros deveria considerar, no            
total das contribuições patronais dos anos 2013, 2014 e 2015, os valores daquelas             
contribuições a receber, pois se trata de dívida já cobrada e ainda não paga pelas               
Patrocinadoras. Com isso, há uma distorção no valor do déficit e no cálculo que apura as                
responsabilidades proporcionais de cada parte, atribuindo indevidamente uma parcela maior a           
participantes e assistidos, enquanto as patrocinadoras, além de postergarem o recolhimento           
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dos recursos devidos ao Plano, ainda se beneficiam com a redução da sua participação no               
rateio do déficit. 
 
46. Por esse motivo, é nosso entendimento que os cálculos do equacionamento precisam            
ser revistos de forma a considerar as contribuições a receber das patrocinadoras tanto no valor               
do déficit quanto no seu rateio. 
 
 
II. 4 – Necessidade de cumprimento do estabelecido no inciso I, artigo 4º da Resolução               
CGPC Nº 26/2008 
 
47. De acordo com o previsto nesse dispositivo, preliminarmente à apuração do resultado, a             
EFPC deve considerar a satisfação das exigências regulamentares relativas ao plano de            
custeio. Assim, questões como as já apresentadas anteriormente, bem como outras levantadas            
por entidades representativas dos participantes, em especial a previsão constante do inciso IX             
do Art. 48 do Regulamento do plano, que trata da composição do Patrimônio, precisariam ter               
sido resolvidas antes da apuração do resultado a ser equacionado. 
 
48. Com relação ao referido inciso IX, que prevê, em caso de insuficiência de recursos, a               
responsabilização das Patrocinadoras pela cobertura de compromissos oriundos da mudança          
do critério de cálculo e reajuste dos benefícios introduzida no regulamento do plano em 1984               
(FAT/FC), esta obrigação já foi cobrada às patrocinadoras pela Petros em outros planos de              
benefícios originados na cisão do Plano Petros, de onde também se derivou o PPSP, porém               
não foi aprofundada nos estudos que antecederam o presente equacionamento. 
 
49. É bem verdade que, em relação ao PPSP, parte dessa obrigação já foi objeto do Termo                
de Compromisso Financeiro FAT/, também assinado no âmbito do “Acordo de Obrigações            
Recíprocas“, porém em valor que não corresponde à totalidade dos compromissos tal como             
calculado e cobrado das Patrocinadoras naqueles outros planos, restando ainda o que se             
discutir em relação à totalidade dessa obrigação. 
 
50. No entanto, essa questão não foi esclarecida, apesar de sua interferência sobre o valor              
do déficit. 
 
 
II. 5 – Possibilidade de pagamento do déficit por meio de redução do benefício a               
conceder, para os participantes ainda em atividade 
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51. Certos de que não teriam como reduzir tão significativamente a sua renda mensal com o               
desconto das contribuições extraordinárias, vários participantes ativos solicitaram o         
desligamento do plano antes mesmo do início do equacionamento. Por esse motivo, também             
foi solicitado à Petros, por meio de representação de seus participantes, que estudasse a              
possibilidade de que, ao invés de pagar a contribuição extraordinária, os participantes ativos             
pudessem participar do equacionamento mediante redução do seu benefício futuro, como           
facultado pela Resolução CGPC nº 26/2008 que dispõe sobre as condições e os             
procedimentos a serem observados no tratamento dos resultados dos planos de benefício. 

52. Essa sugestão também não foi considerada no Plano de Equacionamento, e o que se              
observou, com o início dos descontos, foi o aumento do número de pedidos de desligamento. E                
também não entendemos porque a Petros ignorou a própria previsão legal para esses casos,              
favorecendo a desproteção previdenciária de tantos. 

 

II. 6 – Influência da cisão do PPSP aprovada em 2018 sobre o Plano de Equacionamento                
do Déficit 

53. Em 15/02/2018, foi aprovada por essa Previc a Cisão do PPSP, com a criação de dois                
Planos: PPSP Repactuados e PPSP Não Repactuados, conforme a opção dos participantes no             
processo de Repactuação do Regulamento oferecida no âmbito do referido “Acordo de            
Obrigações Recíprocas”. 
 
54. A proposta aprovada reconhece a divisão e a apropriação de Patrimônio exclusivo            
apenas para esses dois grupos: Repactuados e Não Repactuados, independente de se            
enquadrarem na situação de Pré-70 ou Pós-70. 
 
55. E para garantir a isonomia de tratamento entre esses grupos, a regra definida para o               
rateio patrimonial foi a proporção das Provisões Matemáticas de cada grupo, calculadas no             
pressuposto de custeio igualitário para todos os participantes. Com isso, o PPSP seria             
separado em igualdade de condições para todos, de forma que os resultados de cada plano               
após a cisão restassem proporcionalmente equivalentes. 
 
56. Entretanto, a nova interpretação que atribui contribuições extraordinárias apenas aos          
Pós-70 pode alterar a composição das Provisões Matemáticas dos Planos, comprometendo o            
propósito inicial do rateio. 

57. Por isso, anteriormente à implantação do equacionamento, seria necessário um          
aprofundamento sobre a forma de apuração dos cálculos definidores das Provisões           
Matemáticas e dos Patrimônios atribuídos a cada plano oriundo da cisão, que podem variar              
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significativamente dependendo composição que venha a ser feita com o plano de            
equacionamento do déficit. 

58. A começar pela definição das contribuições a serem consideradas no cálculo das            
Provisões Matemáticas para fins do rateio - o valor presente dessas contribuições reduz a              
Provisão Matemática e o peso dessas Provisões determina a cota patrimonial a ser atribuída a               
cada plano na cisão. 

59. Assim, uma vez imposta a diferenciação de contribuições entre Pré-70 e Pós-70, pelo             
menos seria necessário proceder ao rateio patrimonial antes do equacionamento para evitar            
favorecimento àqueles que não estiverem recolhendo contribuição extraordinária. 

60. Isso sem falar nos prejuízos ainda maiores para os Pós-70 do plano que detiver o maior                
peso de Pré-70. Nesse caso, de acordo com o critério adotado, mais participantes deixarão de               
participar do rateio, restando todo o déficit do plano a ser rateado entre um contingente               
proporcionalmente menor de Pós-70. 

61. Ou seja, além de reforçar a impropriedade do apartamento do grupo Pré-70, essa             
questão se desdobra em diversos efeitos sobre o cálculo das contribuições extraordinárias. No             
entanto, mais uma vez a Petros negligenciou uma questão importante, não à toa apontada na               
legislação como motivo relevante para justificar o reposicionamento do déficit em momento            
posterior ao previsto (Instrução PREVIC nº 32, de 02/09/2016 – Art.2º, §3º). 

62. Assim, entendemos que o equacionamento precisa ser revisto para contemplar a cisão            
do plano anteriormente ao cálculo das contribuições extraordinárias, como forma de evitar            
prejuízos e/ou privilégios a qualquer grupo de participantes. 
 
 
III - Da nossa solicitação 
 
63. Por fim, reiterando os termos do Art. 4º da Resolução CGPC nº 26/2006, segundo o               
qual, previamente à apuração do resultado, a Entidade deve considerar, dentre outros, a             
satisfação das exigências regulamentares do plano e a adequada precificação dos seus            
recursos garantidores e, considerando esgotadas as tentativas de entendimento junto à Petros,            
vimos solicitar a essa Superintendência que interceda junto àquela Fundação no sentido de             
averiguar a existência de eventuais impropriedades técnicas no cálculo do equacionamento do            
PPSP iniciado no último mês de março, com o objetivo de assegurar a pertinência das               
hipóteses que subsidiaram a cobrança das contribuições extraordinárias e garantir a           
responsabilização de cada parte na obrigação que lhe cabe perante a boa técnica, o              
Regulamento do Plano, os Acordos firmados na Justiça e a legislação aplicável.  
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Atenciosamente, 
 
 
 
 
Ivanildo Santos Bezerra  Marilia Moreira de Oliveira  
        Presidente             Diretora Administrativa e Financeira 
 
 
 
 
 
 
Maria de Fatima Simões Costa  Lidia Maria de Almeida Gama  
   Conselheira Deliberativa Conselheira Fiscal 
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