
Crise e oportunidade

A capacidade de investimentos 
da Petrobras está, praticamente, 
esgotada, devido a seus esforços 
em desenvolver o Pré-Sal. Por 
essa razão, a Petrobras Biocom-
bustíveis parou se expandir suas 
operações no setor su-
croalcooleiro.

Um aumento de ca-
pital da Petrobras Bio-
combustíveis permitiria, 
que o Banco do Brasil, 
através do BB-BI, da 
BBDTVM e da Previ, 
viesse a se associar 
àquela Subsidiária da 
Petrobras, capitalizan-
do-a para realizar novos 
investimentos.

Essa medida possível 
e concreta poderia evitar a desna-
cionalização de um setor estraté-
gico como o de biocombustíveis.

Neste século XXI, o Brasil tem 
uma nova chance de se tornar 
uma nação rica, através das opor-
tunidades oferecidas pelo “Ciclo 
do Álcool Combustível e do Bio-
diesel”, que está apenas come-
çando.

Resta saber se o Brasil repetirá 
o erro histórico, que cometeram 
os portugueses no “Ciclo da Ca-
na-de-açúcar”, no Brasil, no início 
de nosso período colonial, quan-
do detinham o monopólio da tec-
nologia de produção do açúcar e 
da plantação da cana, mas quem 
distribuía o produto na Europa 

eram os holandeses, que fi cavam 
com a maior parte dos lucros.

No século XVIII, durante o “Ci-
clo do Ouro” no Brasil, o “Ouro 
Português” era considerado, na 
Europa, como sendo o de melhor 

qualidade no mundo.  Contudo, 
Portugal nunca teve mina de ouro.  

Hoje, em boa parte de nossas 
exportações de commodities essa 
realidade persiste.  A qualidade da 
soja holandesa, do café alemão e 
do chocolate suíço possuem algo 
em comum: toda essa riqueza 
vem do Brasil, mas quase não se 
conhecem marcas brasileiras.

Com toda certeza, o Banco do 
Brasil, com uma direção estratégi-
ca correta, poderia voltar a jogar 
um papel estratégico em nosso 
agronegócio, ajudando a formar 
multinacionais brasileiras, capa-
zes de competir em pé de igualda-
de com as grandes trading com-
panies estrangeiras.
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Mais uma vez o associado 
UNAMIBB decide pela con-
tinuidade de nossa gestão. 
Aberto em finais de dezembro, 
o processo eleitoral encerrou-
se em 22 de março sem que 
o associado tenha escolhido 
apresentar chapa contrária à 
da atual diretoria.  

Sentimos que muito além 
da acomodação, a escolha do 
associado retrata sua absoluta 
confiança em nosso trabalho. 

Somos todos colegas com tradição 
de lutas na defesa do Banco do Bra-
sil como a mais importante ferramenta 
do Estado como promotor do desen-
volvimento e na condução do país ao 
crescimento econômico. Sabemos 
que o BB assume a função de pro-
dutor e protetor da indústria nacional 
em face da concorrência estrangeira, 
busca viabilizar e incentivar o crédito 
à atividade exportadora, às pequenas 
e médias empresas, à atividade rural 
e às pessoas físicas, sendo este últi-
mo, outro importante dinamizador na 
economia. O Banco do Brasil S.A. foi o 
primeiro banco a operar no país e des-
taca-se hoje como uma das maiores 
instituições financeiras do país. Fun-
dado em 12 de outubro de 1808 e hoje 
constituído na forma de sociedade de 
economia mista, possui participação 
majoritária nas mãos do Governo e na 
condição de principal instrumento fi-
nanceiro da União. O Banco tem dado 
curso aos empreendimentos gerado-
res de emprego e renda, incentivando 
a expansão de polos de desenvolvi-
mento regional e cumprido um papel 
essencial como financiador da ativi-
dade produtiva nacional, auxiliando 
no crescimento e desenvolvimento da 
economia do País, contribuindo com a 
geração de emprego e renda.

É esse o Banco do Brasil que a 
UNAMIBB defende, mas cumpre-nos 
alertar a atual Diretoria do BB sobre 
a grave crise junto ao funcionalismo. 
O Banco do Brasil que há pouco lan-
çou sua campanha “Bom Para Todos”, 
tem sido cruel “em casa”, para com os 
seus. A seguir transcrevemos parte do 
grave manifesto do colega Eduardo 
Araújo, diretor do Sindicato dos Ban-
cários de Brasília

“Esta é a realidade de sofrimen-
to dos bancários do Banco do Brasil 
dentro dos ambientes de trabalho: eles 
têm sua saúde física e mental desgas-
tada ao longo de jornadas de trabalho 
sem pausas para descanso; um ritmo 
de trabalho acelerado e medido a cada 
minuto, com metas de produtividade 
inalcançáveis, sempre crescentes; 
convivem com o risco e o temor de as-
saltos e sequestros; são submetidos 
à avaliação de desempenho apenas 
para serem punidos; são vigiados por 
“mecanismos extras” para medir quem 
bateu as metas impostas e expor aque-
les que não conseguiram, favorecendo 
a prática do assédio moral. 

Não bastasse tudo isso, o espaço 
para diálogo com os funcionários da 
ativa (o folhetim de pessoal) é utilizado 
pela diretoria diariamente para torturar 
psicologicamente, ameaçar, tripudiar 
da inteligência e, além disso, faltar 
com a verdade e o respeito para com a 
representação dos trabalhadores”.

Desejamos lembrar ao Presidente 
do Banco do Brasil, seus vice-presi-
dentes e Diretores, que para ser “Bom 
Para Todos” é preciso começar em 
Casa. 

Falta ao Banco do Brasil desenvol-
ver conceitos modernos nas relações 
funcionais, como as apregoadas no 
movimento “capitalismo consciente”. 
O propósito é criar valores que vão 

além do lucro e inspire sua direção, 
funcionários e até clientes. Fomentar 
relações de confiança entre o funcio-
nalismo, buscar o que há de melhor 
nos funcionários promovendo trans-
formações positivas e agregando valor 
ao trabalho. O empresário Chouirnar 
(Southwest Airlines) privilegia o em-
pregado. Seu método é o de adminis-
trar pela ausência. “Sempre contrato 
pessoas que são boas no que fazem 
e apenas as deixo trabalhar sozinhas.” 
Eis aí um pilar do capitalismo conscien-
te: desenvolver uma relação de con-
fiança entre os membros de sua equi-
pe. Essa é uma das especialidades da 
Southwest Airlines.  A companhia aé-
rea, com sede em Dallas, celebrou no 
ano passado seu 40º ano seguido de 
lucro, ao registrar ganhos de US$ 421 
milhões, mais do que o dobro do obtido 
em 2011. Nada mal para uma empresa 
que atua em um setor que enfrentou 
sérias dificuldades nos últimos anos.

Todos devem ter ouvido falar do 
movimento Occupy Wall Street, cria-
do em 2011, e que protestava contra 
a desigualdade econômica, a ganân-
cia e o poder das empresas, sobretudo 
do setor financeiro – o famoso 1% que 
vivia à custa de 99% de excluídos na 
sociedade. No mundo atual, a filosofia 
de vida de Gordon Gekko, persona-
gem protagonizado pelo ator Michael 
Douglas no filme Wall Street – Poder e 
Cobiça, de 1987, não é mais celebrada 
como no passado – o próprio Gekko, 
em novo filme, de 2010, já não acredita 
em sua frase de que “a cobiça é boa”. 
“As empresas que ainda não percebe-
ram isso podem até parecer grandes 
e fortes”, “Mas vale lembrar que os 
dinossauros também eram grandes e 
fortes e acabaram extintos.” E aí, o BB 
vai ficar de fora dessa nova onda do 
capitalismo?

UNAMIBB, um novo mandato
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Uma Matéria, Duas Opiniões
Terra sem Lei

Adaí Rosembak *

É conhecido o moto de que no Brasil 
não importa se as leis são editadas pelo 
Governo, pois, para efetivamente funcio-
narem, elas primeiramente têm de “pegar” 
junto ao povo. Caso contrário, são letras 
mortas.

Mas ocorrem fatos estranhos no Brasil.
No que tange à previdência complemen-

tar privada, as Leis Complementares nrs. 
108 e 109, de 29.05.2001, “PEGARAM” e 
todo o universo de Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar-EFPCs e seus 
beneficiários sentiram-se seguros para, 
juntos e amparados pelo estado de direi-
to, discutirem aperfeiçoamentos e avanços 
daquelas normas legais.

De repente, essa normalidade legal é 
rompida com a edição da espúria Resolu-
ção CGPC 26, de 29.09.2008, uma medida 
arbitrária e ilegal ao arrepio do Congresso 
Nacional e da Justiça.

As entidades que defendem os interes-
ses dos participantes, aposentados e be-
neficiários das EFPCs passaram a discutir 
e articular medidas junto ao Poder Judiciá-
rio e ao Congresso Nacional para a revogar 
essa malfadada medida.

Parte-se da premissa de que se essa 
Resolução 26 não for revogada tudo o que 
se pensar em matéria de medidas ilegais 
será implantado por outras resoluções do 
gênero.

Aí vira terra sem lei – um verdadeiro 
faroeste.

Já estão surgindo absurdos como su-
gestões de medidas complementares para 
o aperfeiçoamento da ilegal Resolução 26, 
como se as LC 108 e 109, que são as fun-
damentações legais legítimas e superiores, 
não existissem e nem tivessem qualquer 
valor ou expressão.

Os dirigentes da Previ passaram a ba-
sear seus atos não nas LC 108 e 109 e sim 
na Resolução 26 que as afronta.

Em suas exposições, na maior tranqui-
lidade, como se estivessem transitando em 
um território consagrado pela lei, a Reso-
lução 26 é frequentemente citada como 
amparo para a tomada de decisões admi-
nistrativas no âmbito da Previ.

Por outro lado, o patrocinador (o BB) 
só trata de garantir os aportes sacados da 
Previ, pouco se importando se os mesmos 
tem lastro legal.

Está se construindo um edifício em 
cima de areia movediça. Ao ler o artigo 
“Criatividade”, do colega Gilberto Santiago, 
no Jornal AAFBB, edição nr. 91, às pgs. 4 
e 5, não pude evitar uma sensação de pro-
fundo mal estar e insegurança pela sequ-
ência de novas medidas que estão sendo 
gestadas nos gabinetes governamentais, 
que enfraquecerão o patrimônio da Previ 
e virão ameaçar a sobrevivência de seus 
beneficiários.

Senti-me pusilânime frente a tudo que 
foi apresentado, principalmente face ao 
fato de que o CNPC tem cinco membros 
indicados pelo governo e três por associa-
ções dos fundos de pensão.

Ou seja, já entraremos em qualquer 
discussão derrotados por antecipação.

No que diz respeito à retirada de patro-
cínio, a proposta apresentada ao governo 
em 26.02.2013 contém pontos absoluta-
mente ilegais, abusivos e inaceitáveis.

Depositamos nossas esperanças na 
clarividência e capacidade de reação dos 
dirigentes de nossas associações, tais 
como a AAFBB, a ANABB, a FAABB e ou-
tras a fim de que seja posto um cobro nes-
sas tentativas de desestruturação da Previ 
e de desarticulação das vidas de seus be-
neficiários.

A propósito, fiquei profundamente sen-
sibilizado ao rever o depoimento da Sra. 
Graziella Baggio, Secretária de Assuntos 
Previdenciários do SNA-Sindicato Nacional 
dos Aeronautas, em Audiência no Senado 
Federal promovido pelo Senador PAULO 
PAIM (PT-RS) em 26.06.2011.

Recomendo que os colegas vejam esse 
tocante depoimento, bem como o do repre-
sentante do TCU, Sr. Fernando Albuquer-
que Faria, no blog “Olhar de Coruja”, link 
“Fundo de Pensão-Ruy Brito” (Sra. Gra-
ziella Baggio, parte 9, quadros a / b e Sr. 
Fernando Luiz Albuquerque Faria, parte 8, 
quadros a / b).

Primeiramente, vem o enfoque do re-
presentante do TCU que apresenta um 
corolário de firulas jurídicas e outras dispo-
sições técnicas e legais, todas sendo dis-
cutidas em rodadas com diversos órgãos 
do governo.

Em seguida, a Sra. Graziella Baggio, 
perplexa com a frieza e absoluta falta de 
sensibilidade dos argumentos levantados 
pelo representante do TCU, apresenta 
toda a sequência de interferências gover-
namentais que levaram à desestruturação 
da AERUS e do AEROS, com a usurpação 
do patrimônio dos fundos de assistência e 
previdência e terminando com a ruína das 
famílias dos aeroviários que foram lança-
dos na miséria e que resultou no falecimen-
to de muitos.

É mostrado o descomprometimento 
da Previc em relação à fiscalização das 
EFPCs e a irresponsabilidade de diversos 
órgãos governamentais naquele triste epi-
sódio que arruinou a vida de milhares de 
pessoas e levantou suspeição e inseguran-
ça em relação a todo o sistema de previ-
dência complementar privada no país.

E, o que considero mais importante, a 
Sra. Graziella Baggio apresenta as alterna-
tivas legais para reverter o quadro catas-
trófico causado pelo governo por medidas 
intervencionistas malévolas e arbitrárias 

que levaram todo o conjunto de empresas 
aéreas à bancarrota.

No final da apresentação, com os olhos 
já lacrimejantes e com a voz embargada 
pela emoção, a Sra. Graziella Baggio apre-
senta uma sequência de fotos com os atos 
de protestos dos aeroviários, todos idosos, 
alguns já falecidos em consequência do 
trauma.

Isso tudo é um absurdo, uma ilegalida-
de, uma vergonha e uma desumanidade 
causadas pelo governo a toda uma catego-
ria profissional.

Particularmente, esse chocante depoi-
mento atingiu diretamente minha família, 
pois minha atual mulher foi uma das víti-
mas desse cataclismo na VARIG e ainda 
estamos em processo de recuperação des-
se golpe.

Reservo-me a privacidade de não re-
latar a via crúcis pela qual minha mulher 
passou para sua sobrevivência.

Temo que nós, assistidos da Previ, 
corramos o risco de ficar desamparados 
nessa operação de retirada de patrocínio, 
a exemplo do que ocorreu no AERUS e no 
AEROS, ainda mais depois de ler alguns 
dos pontos do acordo de retirada do patro-
cínio, tais como:

“o pagamento de benefícios será man-
tido até a data de aprovação da retirada do 
patrocínio pela Previc;”

“garantia aos assistidos de cinco anos 
de pagamento de benefícios (a Anapar de-
fendeu o benefício vitalício, mas foi voto 
vencido)”;

Nada poderia ser mais chocante para 
criar um clima de alarmismo e medo entre 
os beneficiários das EFPCs, particularmen-
te a Previ.

É imperioso que os dirigentes das as-
sociações de funcionários, aposentados e 
assistidos promovam assembleias gerais 
extraordinárias para que essas questões 
sejam esclarecidas, detalhadas e debati-
das junto ao quadro social de forma abso-
lutamente aberta e sincera.

Um ditado popular diz que “gato escal-
dado tem medo de água fria”.

Pelas ameaças que pairam no ar e de-
pois do que aconteceu com os aposenta-
dos do AEROS e AERUS temos o direito de 
pedir satisfações e nos resguardar em rela-
ção a surpresas que podem comprometer 
nossas vidas.

Os maiores erros que poderíamos co-
meter no momento, seria sermos inocen-
tes, desinformados e desatentos a todas 
essas ameaças à Previ, aos nossos direi-
tos e à nossa própria sobrevivência. 

 
* Adaí Rosembak é Associado da AAFBB 
e ANABB
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Uma Matéria, Duas Opiniões
Quatro anos de experiência na aplicação da Resolução CGPC nº 26

Os limites do poder regulador é um 
tema, por si só, bastante complexo, 
merecedor de várias obras jurídicas e 
correntes doutrinárias diversas.

Que se dirá quando o Estado se 
propõe a regular matéria tão controver-
sa como a distribuição de superávit e o 
equacionamento de déficit dos Fundos 
de Pensão, lidando com a expectativa 
de milhões de participantes e assisti-
dos dessas entidades.

A edição da Resolução CGPC nº 
26, de 29 de setembro de 2008, foi uma 
medida precedida de muitos debates e 
controvérsias, algumas das quais per-
manecem até hoje, principalmente no 
âmbito judicial. Mas, com todas as po-
lêmicas, a norma já ultrapassou seus 
quatro anos de existência, merecendo 
um olhar mais atento sobre a forma 
como tem sido aplicada durante esse 
período.

Inicialmente é importante ressal-
tar que déficit e superávit são concei-
tos essencialmente contábeis. Como 
se pode extrair da Resolução CFC nº 
1.409, de 21 de setembro de 2012, tais 
definições são utilizadas por entidades 
sem finalidade lucrativa no lugar das 
expressões lucro ou prejuízo, próprias 
para entidades que visam lucro.

Esses conceitos foram incorpora-
dos pela legislação, em especial pela 
LC nº 109/2001 e pela Resolução 
CGPC nº 26/2008, que agregaram 
regras específicas, aplicáveis às enti-
dades fechadas de previdência com-
plementar, tanto sobre destinação de 
superávit quanto a respeito de equa-
cionamento de déficit.

Vale observar que os atos prati-
cados antes da Resolução CGPC nº 
26/2008, relativos à distribuição de 
superávit ou equacionamento de défi-
cit, devem ser analisados apenas sob 
o ponto de vista de sua conformidade 
com os ditames da LC nº 109/2001 e 
dos regulamentos então em vigor.

Tais atos estão protegidos pela figu-
ra do ato jurídico perfeito, desde que 
a decisão tenha sido definitivamente 
tomada antes da entrada em vigor da 
Resolução, em 1º de outubro de 2008. 
Nesse sentido é o entendimento do ór-
gão supervisor, que tem interpretado 
a regra do artigo 32 de forma ampla, 
apenas afastando as decisões anterio-
res à vigência da Resolução quando 
contrariem frontalmente as disposi-
ções da LC nº 109/2001.

Dessa forma, as considerações a 
seguir servem, principalmente, para as 
decisões tomadas a partir de 1º de ou-
tubro de 2008.

Distribuição de superávit
O artigo 7º da Resolução CGPC nº 

26/2008 define o conceito de reserva 
matemática como o montante de re-
cursos necessários para garantir o pa-
gamento dos benefícios cujo nível seja 
previamente estabelecido e o custeio 
seja determinado atuarialmente.

Em sintonia com o que determina o 
artigo 20 da LC nº 109/2001, a Resolu-
ção estabelece também a necessidade 
de constituição de reserva de contin-
gência e de reserva especial. Apenas a 
reserva especial eventualmente cons-
tituída deve ser utilizada para a revisão 
do plano de benefícios (arts. 7º e 8º).

Um aspecto ainda pendente de es-
clarecimento pelo órgão supervisor re-
fere-se à forma de contagem do prazo 
para revisão obrigatória do plano de 
benefícios, determinada pelo artigo 20, 
§ 2º, da LC nº 109/2001.

A nosso ver, o termo inicial para a 
contagem dos três anos inicia-se ape-
nas após o encerramento do primeiro 
ano em que constatada a existência de 
superávit, com constituição de reserva 
especial. Afinal, afirma a norma que a 
apuração do resultado ocorre apenas 
ao final de cada exercício (art. 3º), e 
que a entidade poderá rever o plano 
de benefícios voluntariamente durante 
três exercícios (arts. 12 e 13). Somen-
te após esse prazo é que a revisão 
passa a ser obrigatória.

Não havendo como se exigir a des-
tinação de reserva especial ainda não 
constituída, não vislumbramos possibi-
lidade de se incluir o primeiro exercí-
cio na contagem. Apesar de, em mais 
de uma ocasião, termos nos deparado 
com manifestações em sentido contrá-
rio do órgão supervisor.

A revisão obrigatória, se envolver a 
alteração do regulamento do plano ou 
a reversão de valores, deve ser subme-
tida à apreciação da Superintendência 
Nacional de Previdência Complemen-
tar - Previc. Nessa oportunidade será 
verificada a observância aos procedi-
mentos e parâmetros mais conserva-
dores previstos na norma para a distri-
buição do superávit.

A destinação da reserva especial 
deverá observar a proporção contribu-
tiva (contribuição normal), identifican-

do os montantes atribuíveis aos parti-
cipantes e assistidos, de um lado, e ao 
patrocinador, de outro (art. 15, Resolu-
ção CGPC nº 26/2008).

O grande desafio, neste ponto, tem 
sido a definição do período em que fo-
ram constituídas as reservas, sendo 
certo que o artigo 33 permitiu ao órgão 
supervisor a utilização de período de 
verificação diverso apenas nos casos 
de superávit e déficit apurados até a 
data de publicação da Resolução.

Não é rara, porém, a existência de 
situações em que não se consegue 
identificar a origem precisa do supe-
rávit, principalmente em planos que 
apresentam resultados superavitários 
há bastante tempo, mesmo sem contar 
com a contribuição de participantes e 
de patrocinadores.

Há, ainda, situações em que patro-
cinadores assumiram a responsabili-
dade pelo equacionamento de even-
tuais déficits, mas têm encontrado 
resistência no reconhecimento do seu 
direito a parcela do superávit - mesmo 
que déficit e superávit sejam, como se 
sabe, duas faces da mesma moeda.

Também tem se debatido sobre os 
procedimentos necessários para que 
o patrocinador possa se utilizar da 
prerrogativa prevista no item 11.2 do 
Anexo à Resolução CGPC nº 18/2006, 
que permite a inserção de cláusula nos 
contratos de dívida para revisão anual 
do saldo devedor em função de perdas 
e ganhos atuariais.

Tal norma possibilita que o patro-
cinador incorpore ao seu patrimônio 
um ganho atuarial no próprio ano em 
que verificado, independentemente de 
constituição de reserva de contingên-
cia ou especial, o que tem encontrado 
alguma resistência entre os Auditores-
Fiscais da Previc.

Ainda sobre distribuição de superá-
vit, recentemente a Procuradoria Fede-
ral da Previc sustentou o entendimento 
de que, mesmo após o cancelamento 
da inscrição de todos os participantes 
de determinado plano de benefícios, 
na forma do regulamento, os “recursos 
remanescentes” não podem ser devol-
vidos para o patrocinador.

No entendimento então consigna-
do, se não há passivo atuarial, não há 
que se falar em constituição de reserva 
de contingência ou especial, nem tam-
pouco em reversão de valores.

Desse modo, tais recursos rema-
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Uma Matéria, Duas Opiniões
Quatro anos de experiência na aplicação da Resolução CGPC nº 26

Guilherme Loureiro Perocco *

nescentes deveriam ser incorporados 
ao plano de gestão administrativa, 
como “patrimônio geral” da entidade 
fechada.

Embora não se saiba se esse en-
tendimento irá prevalecer, o fato é que 
se faz necessário um melhor esclare-
cimento do órgão fiscalizador sobre a 
aplicação dos normativos em vigor, de 
forma a não se criar ou frustrar expec-
tativas que eventualmente possam se 
formar sobre os recursos dos planos 
de benefícios.

Equacionamento de déficit O artigo 
18, § 3º, da LC nº 109/2001 estabele-
ce que as reservas técnicas, provisões 
e fundos de cada plano de benefícios 
devem “atender permanentemente à 
cobertura integral dos compromissos 
assumidos pelos planos de benefí-
cios.”

Embora a Lei Complementar afirme 
que esse equilíbrio tem que ser per-
manente, o artigo 28 da Resolução nº 
26/2008 distingue situações de déficit 
conjuntural e estrutural.

O déficit conjuntural está relaciona-
do normalmente a variações de mer-
cado, o que deve ser atestado em pa-
recer atuarial (art. 28, § 1º, Resolução 
26/2008). Já o déficit estrutural decor-
re da utilização de premissas atuariais 
inadequadas, implicando maior risco 
para a entidade.

Apesar de o artigo 28 da Resolução 
afirmar que o equacionamento do défi-
cit deve ser imediato, a Resolução per-
mite que se aguarde o levantamento 
das demonstrações contábeis do exer-
cício imediatamente subsequente à 
apuração inicial do resultado deficitário 
quando o déficit for conjuntural (art. 28, 
§ 1º). Exige-se, adicionalmente, que 
o valor da insuficiência seja inferior a 
10% e que os recursos sejam suficien-
tes para arcar com os compromissos 
do exercício subsequente.

O artigo 21 da LC nº 109/2001 
prevê que o resultado deficitário deve 
ser equacionado por patrocinadores, 
participantes e assistidos, proporcio-
nalmente. O artigo 29 da Resolução 
nº 26/2008, por sua vez, explicita que 
se deve observar “a proporção quanto 
às contribuições normais vertidas no 
exercício em que apurado o resultado”.

Neste ponto, cumpre ressaltar que 
a regra do artigo 15 da Resolução, re-
lativa à aferição da proporcionalidade 
para fins de distribuição de superávit, é 

bem mais clara.
De acordo com o artigo 15, identi-

fica-se primeiro os montantes atribuí-
veis aos participantes e assistidos, de 
um lado, e ao patrocinador, de outro, 
segundo o volume de contribuições 
normais aportadas. Definido o mon-
tante atribuível aos participantes e as-
sistidos, deve-se considerar a reserva 
matemática ou o benefício efetivo ou 
projetado atribuível a cada um deles, 
e não mais o volume de contribuições 
normais.

Essa regra é importante, na medi-
da em que pode não haver registro de 
contribuições normais aportadas pelos 
assistidos no período em que apurado 
o déficit ou o superávit. Desse modo, 
embora a LC nº 109/2001 preveja ex-
pressamente a participação dos assis-
tidos tanto na distribuição de superávit 
quanto no equacionamento do déficit, 
a consideração apenas do volume de 
contribuições normais no período em 
que verificado o desequilíbrio poderia 
levar à conclusão de que os assistidos 
não devem partilhar desses resulta-
dos.

Nessa linha, o órgão supervisor de-
cidiu recentemente que a Resolução 
nº 26/2008 deve ser interpretada sis-
tematicamente, aplicando-se o proce-
dimento do artigo 15, caput, e do artigo 
16 também às situações de equacio-
namento de déficit.

Outra discussão importante diz 
respeito a casos em que o resultado 
deficitário decorre de alguma ação ou 
omissão do patrocinador do respecti-
vo plano de benefícios. Essa situação 
ganha especial relevo quando se trata 
de patrocinador público, em função da 
regra da paridade contributiva inserida 
no artigo 202, § 3º, da Constituição Fe-
deral.

Sobre o tema, a Previc tem susten-
tado que, para o fim de fixar a propor-
ção contributiva no equacionamento 
de déficit, é indiferente a identificação 
do agente causador, embora a própria 
Resolução mencione a possibilidade 
de propositura de ação regressiva con-
tra “terceiros que tenham dado causa 
a dano ou prejuízo ao plano de benefí-
cios administrado pela EFPC.”

Esse entendimento não se aplica, 
contudo, no caso de não pagamen-
to das contribuições normais devidas 
pelo patrocinador, que podem ser ob-
jeto inclusive de contrato de dívida, na 

forma da Resolução CGPC nº 17/1996 
e do item 11.1 da Resolução CGPC nº 
18/2006.

Também já se verificou situação, 
ainda sob a égide da Lei nº 6.534/77, 
em que o patrocinador reduziu unilate-
ralmente suas contribuições, gerando 
grave situação de déficit, sem que a 
EFPC tivesse instrumento hábil para 
se opor a essa decisão. Tal situação 
teria ocorrido, ademais, durante perío-
do em que seria possível a assunção 
de encargos adicionais pela patro-
cinadora pública (art. 42, § 3º, Lei nº 
6.435/77).

Dessa forma, não nos parece abso-
luta a afirmação de que a fixação da 
proporcionalidade para fins de equa-
cionamento de déficit independa do 
agente causador.

A possibilidade de construção de 
soluções consensuais pelas EFPC e 
patrocinadoras nesses casos, quando 
houver reconhecimento inconteste da 
responsabilidade pela ocorrência do 
déficit, poderia evitar a judicialização 
desses conflitos, com todos os custos 
e desgastes que isso implica. Princi-
palmente após a criação da Câmara 
de Conciliação, Mediação e Arbitra-
gem pela Previc, soluções dessa es-
pécie deveriam ser mais consideradas 
pela Autarquia.

Conclusão
A edição da Resolução nº 26/2008 

constitui um verdadeiro marco para o 
sistema de previdência complementar 
fechado. A definição de parâmetros 
mais claros para a aplicação dos arti-
gos 20 e 21 da LC nº 109/2001 repre-
sentou um grande avanço, na medida 
em que limitou a discricionariedade do 
órgão supervisor na sua interpretação.

É necessário, contudo, reconhecer 
que há diversos pontos relevantes ain-
da passíveis de aprimoramento, seja 
por meio de uma revisão pontual da 
norma, seja pela expedição de orienta-
ções uniformes pelo órgão supervisor. 
Em se tratando de um tema tão com-
plexo como déficit e superávit, quanto 
menos controvérsias, melhor.

 
* Guilherme Loureiro Perocco é sócio-
fundador do escritório Loureiro Advo-
gados Associados e Membro da Inter-
national Pension & Employee Benefits 
Lawyers Association - IPEBLA.
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Em lançamento de livro sobre os 
10 anos de pós-neoliberalismo no 
país, filósofa destaca empoderamen-
to das mulheres e a conquista de di-
reitos pela classe trabalhadora.

A filósofa Marilena Chauí afirmou 
que o programa Bolsa Família provo-
cou uma “revolução social” no Brasil 
ao transferir para as mulheres a tare-
fa de gerenciar o benefício.

“Não sei o quanto temos cons-
ciência de que aconteceu uma re-
volução social no Brasil. Vocês sa-
bem que o Bolsa-Família vai para 
as mulheres. Vocês não imaginam o 
quanto isto alterou o modo de consti-
tuição da relação familiar, da relação 
homem-mulher e da maneira pela 
qual as mulheres se percebem como 
sujeitos sociais, como sujeitos políti-
cos, e não apenas como instrumento 
de uso. Isso é gigantesco”. 

Outra transformação dos últimos 
dez anos, segundo a professora da 
USP, foi a melhora econômica da 
classe trabalhadora. Ela é avessa ao 
conceito de nova classe média.

Para Chauí, o que define uma 
classe social não são os bens de 
consumo dos quais as pessoas dis-

põem, mas sim as relações dentro 
do modo de produção capitalista.

“A perspectiva de dispor de um 
conjunto de bens de consumo de 
massa e dispor de um conjunto de 
direitos sociais significa mudar de 
classe? Não. Significa que a classe 
conquistou seus direitos e seu lugar”.

Márcio Pochmann, que é pro-
fessor da Unicamp e presidente da 
Fundação Perseu Abramo, ressaltou 
a ampliação de direitos e oportunida-
des para a população de baixa ren-
da.

“O povo brasileiro se transformou 
no grande protagonista das transfor-
mações que vemos hoje. Este é uma 
marco inegável da transformação da 
democracia de uma elite para uma 
democracia de massa. O caminho é 
universalizar as possibilidades que 
por muito tempo foram para poucos.”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, que estava presente para 
assistir ao debate, falou ao final do 
evento a pedido do público, e saudou 
o livro como um contraponto aos ata-
ques sofridos pelos governos do PT 
nos veículos da grande imprensa.

“Os apressados escreveram mui-

ta coisa ruim sobre o governo. Tem 
uma literatura farta contra o governo 
e contra o PT. E eu sempre tive cons-
ciência de que somente o tempo é 
que iria de se encarregar de colocar 
as coisas no lugar. Tinha consciência 
que meu problema com parte da elite 
política deste país e parte da impren-
sa brasileira era o meu sucesso”, 
afirmou. “O palácio, que até então 
era para reis e rainhas, banqueiros 
e grandes empresários, continuou 
sendo. Mas com uma diferença: é 
que lá entravam também os índios, 
os hansenianos, os moradores de 
rua, os favelados, fazendo com que, 
pela primeira vez, aquela fosse uma 
casa de todos, e não apenas de uma 
parcela da população brasileira.”

Fonte: Rede Brasil Atual

O GOVERNO, O PT – DUAS VISÕES
PRIMEIRA ABORDAGEM

Brasil vive ‘revolução social’, diz Marilena Chauí

Em “Os postes saíram do armá-
rio” (755/2012), o colunista Guilher-
me Fiuza criticou o governo do PT 
nos últimos dez anos

Apesar dos postes, está havendo 
um esgotamento do modelo seguido 
nos últimos 20 anos. Desde Itamar, 
temos quatro pilares de sustentação. 

Primeiro, a democracia, que está 
incompleta. Nenhum governo fez o 
dever de casa de avançar na conso-
lidação da democracia. Não criamos 
vacinas contra a corrupção. 

O segundo pilar é a estabilidade 
monetária ameaçada. Isso, por uma 
tolerância com a irresponsabilidade 
fiscal. Por gastos descontrolados em 
nome de atender a pressões imedia-
tistas, ou por interesse eleitoral. Não 
houve a necessária reforma do Es-
tado. 

O terceiro é um programa social 
baseado apenas na generosidade, 
por meio de bolsas. Sem a proposta 
de alforria dos beneficiados, sem um 
projeto de emancipação. 

O quarto pilar é um modelo eco-
nômico com a cara dos anos 1950. 

Depredador do meio ambiente, 
sem capacidade de poupança, con-
centrador de renda para viabilizar 
consumo de rendas altas (como 
a indústria automobilística) e sem 
capacidade de inovação nem de 
competição. Isso está esgotando o 
poder mobilizador, legitimador e o 
dinamismo do modelo. Claro que é 
um esgotamento histórico, que pode 
demorar anos, talvez décadas para 
chegar a um esgotamento eleitoral 
ou político. Até lá, o discurso e as 
ações continuarão os mesmos, e ou-

tros postes poderão ser eleitos. Não 
apenas por mérito do carisma e cré-
dito do ex-presidente Lula, mas por 
falta de mérito dos que desejam um 
novo projeto social e econômico para 
o Brasil.
Cristovam Buarque, Senador – PDT-
DF, Brasília, DF

SEGUNDA

A loteria do PT
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Em 7 de junho a Previc em 
Despacho 10/2013, determi-
nou que a Previ estabeleça o 
teto de aposentadorias pondo 
fim a farra dos altos executivos 
do Banco que desde abril 2008 
estavam auferindo benefícios 
milionários de aposentadoria 
à custa da Previ. A decisão da 
PreviC merece festejos de todos 
os participantes e assistidos da 
Previ, pois foi estancada uma 
sangria aos recursos da Caixa 
de Previdência dos Funcioná-
rios do Banco do Brasil. Sangria 
essa tramada pela alta cúpu-
la do Banco do Brasil que, ao 
transformar seus dirigentes em 
“estatutários”, compôs os salá-
rios desse grupo incorporando 
verbas que não são computadas 
para a massa do funcionalismo 
quando do cálculo inicial de apo-
sentadoria.

Que verbas são essas que 
o BB incorporou para sua alta 
direção? Auxílio alimentação, 
cesta alimentação, gratificação 
natalina, licença prêmio, abono 
assiduidade, adicional de férias 
e outras de caráter indenizató-
rio.

Ora, o artigo 28 do Regula-
mento do Plano de Benefícios n° 
1 veda a incidência dessas ver-
bas no salário de participação 
que é a base para o cálculo do 
benefício de aposentadoria. As-
sim, nenhum funcionário de car-
reira tem essa benesse quando 
se aposenta e não é justo que 
dirigentes do BB sejam privile-
giados à custa da Previ.

 Evidentemente o Banco do 
Brasil resistiu em cumprir a or-
dem da Previc para que retiras-
se essas verbas quando o tema 
surgiu em abril de 2008. Com as 

denúncias dos colegas Luiz Car-
los Teixeira, William Alves Bento 
e de Isa Musa, pela FAABB, a 
Previc abriu processo adminis-
trativo, arguiu o Banco, esse 
recorreu à Advocacia Geral da 
União. A AGU firmou análise e 
conferiu à Previc a palavra final 
para a solução do conflito, razão 
pela qual, como órgão fiscaliza-
dor dos Fundos de Pensão, a 
Previc determinou que:

a) O Banco do Brasil deve in-
formar à Previ as remunerações 
dos dirigentes estatutários, des-
de março 2008, alcançados pela 
incorporação de verbas a serem 
excluídas do salário de partici-
pação;

b) Feito isso, definir o valor 
dessas remunerações, já ex-
cluindo as verbas incorporadas 
em abril 2008, como teto de sa-
lários de participação, para os 
respectivos cargos, aplicáveis 
também a outros funcionários 
que tenham sua renumeração 
atrelada, nos mesmos critérios, 
à daqueles dirigentes;

c)  Aplicar sobre esses valo-
res “limpos” daquelas verbas, 
desde abril 2008, os reajustes 
de honorários praticados;

d)  Usar o mesmo critério para 
os dirigentes que tenham assu-
mido ou venham assumir cargos 
definidos como estatutários a 
partir de abril de 2008, como li-
mite de salário de participação;

e) Uma vez tendo feito esses 
ajustes, com vigência a partir de 
abril 2008, a Previ, em consequ-
ência, deverá rever as reservas 
dos participantes – recompor os 
fundos, inclusive da patrocina-
dora e todos os casos de bene-

fícios concedidos desde então, 
acertando com os assistidos a 
forma de ressarcimento relati-
vos aos pagamentos indevidos, 
que poderá ser parcelado.

Bem, como todos podem ver, 
a Previc manda que os altos di-
rigentes do BB que se aposen-
taram a partir de abril 2008 te-
rão de devolver dinheiro para a 
Previ, pois receberam a maior, 
indevidamente.

A Previc abre uma possibili-
dade ao Banco do Brasil. O BB 
pode, se assim bem desejar, 
assumir sob sua responsabili-
dade, o pagamento dessa dife-
rença dos valores já recebidos e 
os futuros a receber pelos seus 
ex-dirigentes estatutários já em 
gozo de aposentadoria ou que 
venham a se aposentar. E mais: 
que se o BB optar por assumir 
essa benesse poderá fazê-lo 
utilizando o dinheiro do Fundo 
Previdencial Patrocinador, esse 
fruto da Resolução 26 que a par-
tir de 2008 determinou que 50% 
da Reserva Especial ali fosse 
creditada. É esse o ponto que 
consideramos não ser o melhor 
dos mundos, pois abre-se a pos-
sibilidade do Banco pagar esses 
tais diferenças com recursos da 
Reserva Especial contabilizada 
a seu favor. É pouco provável 
que o Banco use qualquer re-
curso que considere “seu” para 
bancar diferenças de aposenta-
dorias de quem quer que seja. 
O BB nunca se importou com 
qualquer apos entado, seja ele 
um caixa executivo ou um ex-
vice-presidente. Não há de ser 
agora. Creio também que o TCU 
que fiscaliza o BB não permiti-
ria que o Banco direcionasse 
supostos recursos para tal fina-
lidade. Muito menos o Tesouro, 
acionista majoritário do Banco.

Previ tem teto de aposentadoria
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Cartas marcadas?
Antes mesmo de sua posse na vice
-presidência de governo do Banco 
do Brasil, o petebista Benito Gama 
declarou que a área será turbina-
da com investimentos em grandes 
projetos. Ele citou como exem-
plo alguns aeroportos e grandes 
armazéns. (Valor Econômico 7 a 
09/06/2013)

Falando em aeroportos
A Invepar, da qual a Previ e outros 
fundos de pensão são sócios, tra-
balha internamente para mudar a 
regra dos leilões de novos aeropor-
tos. Pela regra grupos que já admi-
nistram aeroportos brasileiros não 
poderiam participar de novas con-
cessões. A Invepar, que já adminis-
tra o aeroporto de Guarulhos, está 
de olho no leilão marcado para ou-
tubro que deverá oferecer Galeão 
e Confi ns.

Longo prazo
Nas próximas semanas o Banco 
do Brasil deverá concretizar a ne-
gociação para assumir a maioria 

do capital do Banco Votorantim.  
Apesar da chegada do BB, o Voto-
rantim acumula prejuízo de R$ 650 
milhões que deve aumentar no fi nal 
deste ano. Apesar da perspectiva 
desanimadora o Banco vai inves-
tir R$2 bilhões para ter o controle 
acionário. O objetivo é transformar 
o Votorantim em um banco de in-
vestimento que poderá oferecer 
fi nanciamentos a não correntistas. 
Essa modalidade já existe na con-
corrência e o BB não quer perder 
essa fatia do mercado. A carteira 
de empréstimos  poderá conceder 
crédito imobiliário, consignado e o 
já existente fi nanciamento de veí-
culos. O Banco está ciente de que 
o retorno sobre o investimento será 
a longo prazo.

Fique de olho. 
Lançado no dia 26/05/2013 o novo 
extrato de tarifas do Banco do Bra-
sil. Nele, o cliente poderá conferir e 
optar por pacotes que lhes sejam 
mais convenientes. O BB passa 
também a oferecer três novos pa-
cotes de tarifas de acordo com as 

normas do Banco Central. O Extra-
to de Serviços está disponível nos 
canais eletrônicos (TAA, Internet 
e smartphone). Na internet, por 
exemplo, basta acessar a conta 
corrente, “Mais Transações”, “Ex-
tratos”, “Extrato de Serviços”, op-
ção “Pacote de Serviços e Tarifas 
Avulsas – Mensal”.

Futuro jovem
Quando o BB iniciou a oferta do 
Fies em 2010, sua participação na 
modalidade era de 3%. Em 2013, 
50% dos estudantes que contra-
taram o crédito universitário esco-
lheram o Banco como instituição fi -
nanceira. Assim o BB soma 150 mil 
novos contratos (apenas em 2013) 
com uma carteira de R$ 14 bilhões, 
contribuindo para o acesso de mais 
de 382 mil estudantes às institui-
ções privadas de ensino superior. 
Os universitários que se interessa-
rem pela modalidade de crédito po-
dem obter maiores informações no 
site www.eufacoacontecer.com.br 
e no portal do Ministério da Educa-
ção http://sisfi esportal.mec.gov.br.
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Associe-se à UNAMIBB
Utilize a fi cha abaixo ou em nosso site: www.unamibb.com.br
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