
Rio de Janeiro, em 17 de outubro de 2019 – PROPOSTA DA PETROS 

Respostas do Paulo Cesar/FUP aos meus questionamentos  

(postei-os no grupo do Fórum, à 01h01min de hoje, 5ª feira 17/10/19; PC respondeu no próprio 

grupo às 10h11min do mesmo dia. Como estava na reunião do Fórum, terá repassado material 

que lhe mandou algum assessor, durante a reunião. Ele me afirmou que me respondera “no Zap”, 

sem perguntar se eu já o tinha lido. Ou tinha acabando de enviar, ou estava esperando o material 

para fazê-lo. De qualquer maneira, respondeu antes do final da reunião, que se deu quase às 

14h00min) 

Bom dia Chrispim e demais membros do grupo. 

Para facilitar o entendimento da contraproposta da PETROS a proposta do GT PETROS e facilitar 

o nosso debate hoje, na reunião das entidades, seguem as respostas aos seus pertinentes 

questionamentos. 

(slide 5) - qual o critério para estimar quantos migrarão para os planos PP-3 e NPP? Idade? 

Condição (pré-70, por exemplo)? 

Resp.: As simulações que a PETROS fez consideraram a atratividade do NPP em relação ao PP3, 

ou seja, haveria uma migração maior de assistidos e bem menor de participantes ativos, 

considerando, ainda, que não opção de migração para os pré-70, nem para o NPP e nem para o 

PP3. 

As pensionistas não migrariam para nenhum dos dois e continuariam no PPSP. 

(Slide 5) - Qual a expectativa de acertar? Entendo que o contingente de migrados influam 

nos números da simulação; portanto, é necessário saber o grau de certeza da estimativa. 

Resp.: Não há nenhuma certeza nessas simulações. Apenas hipóteses baseadas em 

sensibilidade e experiência dos técnicos da PETROS que formularam a hipótese. 

(slide 5) - Por exemplo, os 11.661 aposentados que permanecem no PPSP (original) são 

pré-70? E pensionistas, por que nenhum migrado? Regulamento? 

Resp.: Não há migração de pré-70. No caso das pensionistas a hipótese adotada é que as 

pensionistas não migariam porque têm os menores benefícios, assim como os aposentados que 

continuariam no plano original. Já os ativos, ao contrário, nenhum deles ficaria no PPSP. 

(slide 6) - Solução 2: Qual o cálculo para a queda do déficit de 34,1 Bi para 30,2 Bi (queda 

de 3,9 Bi)? A segregação patrimonial de 3,6 Bi deixa 0,3 Bi descobertos. 

Resp.: O cálculo é decorrente do aumento do patrimônio do grupo pós-70 e a redução do 

patrimônio do grupo pré-70.  

A diferença de R$ 300 milhões é decorrente do aumento do TCF das pensionistas. 

(slide 6) - Os 3,6 Bi são dos pré-70? Mas como foi considerado de 10 Bi aquele patrimônio, 

no PED? 

Resp.: Os 3,6 bilhões são decorrentes da cisão dos pré-70, que geraria um incremento no 

patrimônio dos pós-70 e redução do patrimônio dos pré-70, bem como do aumento no valor do 

TCF da Pensão e do valor marginal dos efeitos da aplicação da CGPAR 25 (mudança da média 

de cálculo dos participantes da ativa do PPSP, passando de 12 meses para 36 meses. 

(slide 6) - Os 2,8 Bi são os efetivamente recolhidos? Como vai ser tratada a diferença entre 

quem esteve protegido por liminares? Ou vai haver 'anistia'? Não é adequado! 



Resp.: São os valores totais da aplicação do atual Equacionamento. Quem não pagou, total ou 

parcialmente, o atual Equacionamento terá que pagar, através da diluição do valor não pago no 

novo Equacionamento. 

(slide 6) - O aporte de 5,4 Bi, não necessita aprovação da PREVIC? 

Resp.: Sim, porque se trata de alteração de regulamento que só pode ser aplicado para os 

participantes e assistidos que são elegíveis ao benefício: Pensão e Pecúlio das futuras 

pensionistas. 

(slide 6) - a extensão do prazo é definida ou vitalícia? Prevê uso da Res. 30? 

Resp.: Será durante a duração total do plano, até o pagamento do seu último beneficiário, previsto 

para o ano de 2.124 – daqui a 105 anos! – conforme previsto na atual Resolução CNPC 30. 

(slide 6) - a redução da pensão contraria alguma legislação? 

Resp.: Não, porque será aplicada através de alteração regulamentar e abrangerá somente as 

futuras pensões. 

(slide 6) - está previsto o cancelamento da tabela progressiva tipo Importo de Renda? 

Resp.: Sim. A alíquota da contribuição extraordinária será linear, ou seja, mesma taxa igual para 

todos os participantes da ativa e outra taxa igual para todos os assistidos. Haverá diferença 

nessas taxas, entre os participantes e assistidos que repactuaram e os que não repactuaram. 

(slides 7 e 8) - como se explica a queda para o mesmo valor (%), considere-se ou não o 2º 

PED (2018)?? maior prazo de contribuições? Déficit cresce, nada se inova, e atinge-se o 

mesmo resultado final?? 

Resp.: São três principais fatores: aumento de patrimônio dos pos-70, alongamento do prazo de 

pagamento do Equacionamento e redução dos benefícios futuros das pensões. 

(slide 9) - PED com alteração de direitos?? Faz parecer redução de direitos, por alteração 

regulamentar. Parece que houve algo assim na FAPES; e 

(slide 6) - a supressão de direitos zeraria o déficit? E não teria impacto legal? 

Resp.: Sim, haverá redução de direitos das futuras pensões, sendo que essa proposta foi aplicada 

no plano de BD da Fapes, o PBB. 

(slides 15 e 16) - valores com base em que critérios? Qual raiz? O que norteou a simulação 

de migração? 

Resp.: No passivo foram considerados: 

- o valor total atualizado do déficit de 2015 + 2018. 

- redução devido à retirada de direitos (pensões) 

- nova contribuição extraordinária de 30% sobre o abono anual de todos os assistidos atuais e 

futuros 

- pagamento do atual PED considerando, inclusive, os que não pagaram, até o momento, parcial 

ou totalmente, o atual PED. 

No patrimônio foram considerados: 

- aumento do patrimônio dos pos-70 decorrente da cisão com os pré-70. 

- aumento do valor do TCF das diferenças de pensão. 

- pagamento do atual PED, incluindo os que não pagaram, total ou parcialmente. 



A raiz, foi a Resolução 30, um único Equacionamento para os dois déficits, as propostas do GT 

PETROS e o modelo de Equacionamento do PBB da Fapes. 

O que norteou a ser simulação da migração para o PP3 e o NPP, foi a sensibilidade e experiência 

dos técnicos da PETROS e da Consultoria Rodarte Nogueira. 

(Chrispim) Há outras dúvidas. Considerei melhor não listar todas; apenas mostrar que a 

proposta não parece clara 

Resp.: Vamos esclarecer todos os pontos na reunião de hoje das entidades. 

(Chrispim) - É preciso lembrar que, se nada é feito para sanar as causas estruturais do 

déficit técnico, tudo são apenas formas de pagamento do déficit sem considerar as 

responsabilidades e compromissos das patrocinadoras.  

Resp.: Correto. As ações de cobrança de dívida continuam. Não haverá renúncia dessas e outras 

ações. Além disso, haverá outras alterações regulamentares e futuros ajustes na contribuição 

normal. 

(Chrispim) - Do que se depreende que formas de pagamento com menores contribuições 

(ou mesmo reduções...) no início, tenderão a tornar maiores tais contribuições ou reduções 

no futuro. 

Resp.: Não, porque as contribuições, inclusive, as extraordinárias serão para toda a duração do 

PPSP pos-70, ou seja, prevista, hoje, para 2124. 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = 

Respostas às perguntas que o Rick formulou e enviou para o outro grupo:  

1. Quem foram os construtores dessa proposta atribuída à Petros? 

Resp.: O presidente da PETROS, assessorado pela Consultoria Rodarte Nogueira, como foi no 

Equacionamento do PBB - Plano Básico de Benefício da Fapes – Fundação de Assistência e 

Previdência do BNDES, na qual ele era o Diretor de Benefícios  

2. Os Conselheiros eleitos sabiam que essa proposta estava sendo construída, ou isso foi 

uma carta tirada da cartola da Petros aos 45 do segundo tempo? 

Resp.: Eu sabia, um mês antes, que haveria novidades, quando o próprio João Rodarte, me 

telefonou e informou que seria contratado pelo novo presidente da PETROS, para assessorá-lo 

na solução do problema nos PPSPs. Na oportunidade conversamos sobre algumas alternativas 

para viabilizar a proposta do GT. 

3. Essa proposta anularia a opção da PA? 

Resp.: Não. Ao contrário, ajuda a sua implantação, voltando à proposta original do GT. 

4. Existe a possibilidade de unir em uma só proposta o que existe de melhor em cada uma 

delas? 

Resp.: Sim. É exatamente o objetivo da reunião de hoje, das entidades, e da reunião de próxima 

terça, do GT PETROS. 


