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MENSAGEM INICIAL

Prezados Participantes,
Além da consolidação do Plano de Equacionamento de Déficit do Portus, o ano de 2022
promete grande avanços para seus beneficiários.
Em 2021 conseguimos pagar 75% do décimo terceiro salário, que até então estava sem
previsão regulamentar; e esperamos que, até o final do primeiro semestre de 2022, os 25%
restantes sejam integralmente pagos aos assistidos e pensionistas do Plano de Benefícios
Portus 1 – PBP1.
E não é só isso.
Foram abertas diversas frentes de trabalho com vistas à recuperação de ativos que estavam
provisionados para perdas e ao recebimento de recursos provenientes de ações judiciais
movidas contra as patrocinadoras.
Como vocês poderão verificar da leitura do presente relatório, os primeiros resultados já
começaram a aparecer. Em breve, ocorrerão grandes melhorias no PBP1.
Aguardem!
Desejando um excelente 2022 para todos, gostaríamos de agradecer mais uma vez pela
confiança e reforçar que, sem dúvida, estamos no caminho certo.
Grande abraço!
Equipe PORTUS.
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O Portus - Instituto de Seguridade Social é
uma

Entidade

Fechada

de

Previdência

Complementar - EFPC, sem fins lucrativos, com
autonomia

administrativo

financeira

e

com

prazo de duração indeterminado regido pelas
Leis Complementares n° 108 e 109, ambas de
29 de maio de 2001. O Instituto encontra-se
atualmente sob Intervenção Federal, decretada
pela Diretoria Colegiada da Superintendência
Nacional de Previdência Complementar - Previc,
em 22 de agosto de 2011, por meio da portaria
n° 459, publicada no Diário Oficial da União DOU de 23/08/11 e sucessivas renovações.
O Portus administra um único plano de
benefício – o Plano de Benefício Portus 1 PBP1 –
que se encontra fechado a novas adesões.
Estruturado na modalidade de Benefício
Definido – BD e inscrito no Cadastro Nacional de
Planos de Benefício - CNPB da Previc sob o n°
19.780.055- 29, o PBP1 é multipatrocinado
atualmente por 10 empresas, dentre as quais 9
de origem pública (7 federais, 1 estadual e 1
municipal) e 01 de direito privado (própria
Entidade).

PERFIL
ORGANIZACIONAL
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Nº

SIGLA

PATROCINADORA

ORIGEM

CNPJ

01

CDC

Companhia Docas do Ceará

Federal

07.223.670/0001-16

02

CDP

Companhia Docas do Estado do Pará

Federal

04.933.552/0001-03

03

CDRJ

Companhia Docas do Rio de Janeiro

Federal

42.266.890/0001-28

04

CODEBA

Companhia Docas do Estado da Bahia

Federal

14.32.148/0001-61

05

CODERN

Companhia Docas do Rio Grande do Norte

Federal

34.040.345/0001-90

06

CODESA

Companhia Docas do Espirito Santo

Federal

27.316.538/0001-66

07

SPA/CODESP

Santos Port. Autorithy antiga Companhia Docas
do Estado de São Paulo

Federal

44.837.524/0001-07

08

PR

Porto do Recife S/A

Estadual

04.417.837.524/0001-07

09

SPI

Superintendência do Porto de Itajaí

Municipal

00.662.091/0001-20

10

PORTUS

Instituto de Seguridade Social

Privada

29.994.266/0001-89

Outras duas empresas (Companhia Docas do Maranhão – Codomar e Empresa de Portos do
Brasil - Portobrás SA), por terem sido extintas, encontram-se em processo de retirada de
patrocínio em andamento.
A Codomar – Companhia Docas do Maranhão, empresa federal patrocinadora do PBP1, está
em processo de retirada de patrocínio, em decorrência da sua desestatização. Tal processo foi
aprovada pela PREVIC através da portaria PREVIC/DILIC nº220, publicada no D.O.U. de
09/03/2022. Os recursos necessários à cobertura das reservas matemáticas dos participantes
vinculados e essa patrocinadora já foram transferidos pela Secretaria Nacional de Portos e
Transportes Aquaviários; e em breve serão disponibilizados a seus participantes.
A Portobrás, ex-patrocinadora instituidora do PBP1, foi extinta pela Medida Provisória nº 151,
de 1990, convertida na Lei nº 8.029 do mesmo ano, cujo processo de retirada de patrocínio
iniciou-se julho de 1991, sem que a União (acionista majoritária) aportasse os recursos devidos
ao plano de benefícios à época.
Os recursos decorrentes desse processo de retirada de patrocínio estão sendo cobrados
judicialmente em duas ações na justiça federal, sendo que a de menor valor (multa pela retirada
de patrocínio) já se encontra em processo de execução. A outra, onde são cobradas as reservas
necessárias para finalização do processo de retirada de patrocínio, encontra-se pendente de
julgamento no Superior Tribunal de Justiça – STJ.
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MISSÃO

O Portus tem como missão prover soluções
e segurança previdenciária para os participantes
do PBP1, administrando e garantindo o
pagamento de seus benefícios com eficiência e
transparência.

VISÃO

Ser um Fundo de Pensão que vise promover
a continuidade das operações do PBP1, fazendo
uso de uma gestão eficiente, transparente e
responsável; e ser reconhecido no mercado de
previdência complementar por sua excelência
na administração de planos de previdência.

VALORES

Ética
Transparência
Qualificação
Foco no Participante
Comprometimento
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REGIME ESPECIAL

Em 2011, em função de sua grave situação econômico-financeira, foi decretada a intervenção
no Portus nos termos da Portaria nº 459 da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – Previc, de 22/08/2011. O regime especial de Intervenção na
Entidade permanece até a data de fechamento deste relatório, tendo a sua última prorrogação
aprovada por meio da portaria Previc nº 891, publicada no DOU de 30/12/2021.

GESTÃO

O Portus tem como base as melhores práticas do mercado e é focado nos princípios éticos de
transparência e de comprometimento com os interesses dos participantes.
A estrutura de gestão do Portus pode ser visualizada no organograma abaixo:
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CODIGO DE ÉTICA E CONDUTA

Disponível para consulta no site www.portusinstituto.com.br, o nosso Código de Ética e
Conduta estabelece normas, regras e comportamentos que devem ser observados por
administradores e colaboradores nas ações e decisões do dia-a-dia. Os principais temas
abordados são:
Princípios básicos de Ética;
Deveres na condução das suas atividades;
Confidencialidade;
Conflitos de interesses;
Responsabilidades específicas e condutas não aceitáveis;
Relacionamento com terceiros;
Uso de recursos do Instituto.
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ALTERAÇÕES NO ESTATUTO E NO
REGULAMENTO DO PLANO
PREVIDENCIAL

O Regulamento do PBP1 foi alterado em
2020 para fins de sua adequação ao Plano de
Equacionamento de Déficit – PED aprovado
pelas patrocinadoras, órgãos supervisores e
entidades representativas de participantes. Tal
alteração foi autorizada pela Superintendência
Nacional

de

Previdência

Complementar

–

Previc, por meio da Portaria nº 410 de
09/06/2020, publicada no DOU em 12/06/2020
(data

de

início

de

vigência

do

novo

regulamento).
Conforme Portaria Previc nº 124, de 2 de
março de 2021, a alteração do regulamento do
PBP1/Portus, visando à alteração do dia de
vencimento

das

contribuições

das

patrocinadoras, foi aprovada pela Previc.
Portanto, a partir de 25 de fevereiro de
2021,

o

repasse

das

contribuições

de

responsabilidade das patrocinadoras deve ser
realizado até o dia 10 do mês subsequente, de
acordo com os artigos 32 e 33 do Regulamento
do PBP1.

GESTÃO
PREVIDENCIAL
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PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT

Ao final do ano 2019 foi iniciado o processo de construção do Plano de Equacionamento de
Déficit – PED do PBP1, em conjunto com as patrocinadoras, Previc, Secretaria Nacional de Portos e
Transportes Aquaviários – SNPTA e entidades de classe dos participantes.
No início de 2020 foi operacionalizado o Plano de Equacionamento de Déficit – PED do PBP1,
como estratégia previdencial para retomada da solvência do PBP1, a qual envolveu a
administração do PORTUS, os patrocinadores, a Secretaria Nacional de Portus e Transportes
Aquaviários – SNTPA, as entidades representativas dos participantes e assistidos do PBP1, com
conhecimento da PREVIC, que aprovou a alteração do Regulamento do Plano em 06/2020,
momento em que também foi realizada a celebração de novos convênios de adesão firmados
pelos patrocinadores, motivo pelo qual os participantes e assistidos do Plano foram segregados
em onze grupos de custeio, vinculados aos respectivos patrocinadores.
A alteração do Regulamento, como medida de equacionamento, alterou os benefícios de
participantes e assistidos, e, em contrapartida a essa alteração, os patrocinadores firmaram os
Termos de Compromisso Financeiro – TCF’s, respeitando-se a proporção contributiva.
Entretanto, essa operação não foi suficiente para reequilibrar o Plano e, o desequilíbrio
remanescente, na posição de 31.12.2019, foi equacionado por meio da instituição de
Contribuições Extraordinárias de participantes na inatividade e de assistidos, no percentual de
18,47%, e os patrocinadores deveriam contribuir, originalmente, com 0,93836015 do recolhimento
extraordinário global de seus participantes e assistidos (aposentados e pensionistas), conforme
disposto no Parecer RN/PORTUS n° 001/2020, de 07.02.2020.
As premissas básicas do plano, definidas pela consultoria atuarial contratada – Rodarte
Nogueira Consultoria em Estatística e Atuária – foram construídas da seguinte forma:
a) Revogação do plano de custeio previsto para entrar em vigor em abril/2018 (embora
aprovado, foi obstado por decisões judiciais motivadas por entidades de classe dos participantes);
b) Início de vigência em 1º de abril de 2020;
c) Amortização do déficit de acordo com a proporção contributiva apurada no plano, cujas
parcelas ficaram assim definidas:

DESCRIÇÃO

RAZÃO

(A) MONTANTE ATRIBUÍVEL
ANTES DA REVISÃO DO
REGULAMENTO DO PBP1

(B) MONTANTE ATRIBUÍVEL
ANTES DA REVISÃO DO
REGULAMENTO DO PBP1

DÉFICIT A EQUACIONAR APÓS
REVISÃO DO REGULAMENTO
DO PBP1 (A-B)

PARTCIPANTES/ASSISTIDOS

51,59%

1.717.607.717,09

1.213.637.628,97

503.970.088,12

PATROCINADOR

48,41%

1.611.734.630,43

1.138.829.184,31

472.905.446,12

100%

3.329.342.347,52

2.352.466.813,28

976.875.534,24

TOTAL
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Os participantes do PBP1 ficaram responsáveis por pagar sua parcela do Déficit Técnico
(item “(B) Parcela relativas à revisão do Regulamento do PBP1” do quadro acima), no valor
total de R$ 1.213.637.678,97 em 31/12/2019, da seguinte forma: (i) suspensão do pecúlio
por morte aos beneficiários e designados em caso de falecimento de participante ativo que
vier a falecer, inclusive quando o seu falecimento ocorrer após a sua condição de Assistido;
(ii) abono anual líquido pela aplicação de redutor percentual definido no plano de custeio,
podendo variar de 1 a 100%; (iii) congelamento aplicado aos valores dos suplementos, que
foram reajustados em janeiro de 2020 e serão mantidos nesse patamar até o último
pagamento devido e; (iv) congelamento do valor do piso mínimo do suplemento, inclusive
para novas concessões.
Por sua vez, as patrocinadoras ficaram responsáveis por pagar sua parcela no Déficit
Técnico (item “(B) Parcela relativas à revisão do Regulamento do PBP1” do quadro acima)
por

meio

de

instrumento

contratual

de

confissão

de

dívida,

no

valor

de

R$

1.138.829.184,31, em 31/12/2019, com garantias.
Além disso, os participantes assistidos do PBP1 ficaram responsáveis pelo pagamento da
parte remanescente do Déficit Técnico (item “Déficit a Equacionar após a revisão do
Regulamento do PBP1 (A-B)” do quadro acima), no valor atuarialmente estimado em R$
503.970.088,12, em 31/12/2019, por meio de contribuições extraordinárias calculadas em
18,47% do salário de benefícios dos participantes assistidos e pensionistas. Já os
participantes na condição de ativo não efetuarão contribuição extraordinária, somente
quando se tornarem assistidos ou pensionistas nos percentuais equivalentes a 18,47% do
salário de benefícios.
Em contrapartida, as patrocinadoras ficaram responsáveis por pagar a parte remanescente
do Déficit Técnico de sua responsabilidade (item “Déficit a Equacionar após a revisão do
Regulamento do PBP1 (A-B)” do quadro acima), na mesma proporção (Razão) contributiva
definida na tabela acima, no valor atuarialmente estimado de R$ 472.905.446,12, em
31/12/2019;
Superada a fase de estruturação e aprovação pelos Conselhos de Administração das
patrocinadoras, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST se
manifestou em relação à Proposta do Plano de Equacionamento – PED do Plano de Benefícios
PORTUS 1 – PBP1, conforme estabelece a legislação (obrigação de manifestação favorável ao
órgão responsável pela sua supervisão, coordenação e controle das patrocinadoras, nos
termos do parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar nº 108/2001).
Nessa manifestação constaram solicitação de ajustes da proporção contributiva (divisão do
déficit), no que se refere: (i) às contribuições vertidas em 2009 pelas patrocinadoras; (ii) a
inclusão das contribuições dos autos patrocinados e (iii) inclusão das contribuições dos
participantes assistidos relativos à extinta patrocinadora Portobrás como contribuição de
assistidos (aposentados e pensionistas) no cálculo da referida proporção.
Após várias discussões e manifestações de ambas as partes (Portus e Secretaria de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST), todas as solicitações de ajustes da
referida Secretaria de Governança foram acatadas, tendo sido proposta a realização de uma
auditoria para confirmação ou modificação da proporção contributiva do PED em outubro de
2021.
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Nesse sentido e no intuito de se atender estritamente aos mandamentos normativos que
regulam programas de amortizações de déficits de entidades fechadas de previdência
complementar, o início de execução do PED, inicialmente previsto para abril/2020, foi
postergado para junho/2020, sem qualquer prejuízo à liquidez necessária para a sua condução.
Em paralelo ao rito ordinário para aprovação do PED, todas as premissas e as
responsabilidades nele definidas foram negociadas e acordas com todas as entidades de classe
dos participantes no âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal –
CCAF, resultando em acordo histórico no sistema de previdência complementar fechado
nacional. A versão final desse acordo foi homologada por meio do TERMO DE CONCILIAÇÃO nº
002/2020/CCAF/CGU/AGUKSF de 30 de março de 2020.
O novo regulamento do PBP1, contemplando todos os ajustes decorrentes do PED, foi
aprovado por meio da Portaria Previc nº 410 de 09/06/2020, publicada no DOU em 12/06/2020.
O Plano de Equacionamento do Déficit tem sido cumprido por todas as patrocinadoras, com
exceção das contribuições extraordinárias de pensão, da Portobrás que se encontra
judicializado, e dos subgrupos de responsabilidade da CODERN, já que esta não assume as
contribuições dos portos por ela delegados (Administração do Porto de Recife, Administração
do Porto de Cabedelo e Docas PB).

SALDO
INICIAL
(12/2020)

ATUALIZAÇÃO

PARCELAS PAGAS

SALDO FINAL (12/2021)

PORTUS

6.708

983

668

7.023

CODOMAR *

20.356

5.313

25.669

-

CDC

26.009

3.809

2.590

27.228

CODERN/SEDE

9.768

1.431

973

10.226

CODERN/AREIA BRANCA

8.696

1.273

866

9.104

CODERN/APMC

22.503

3.296

2.241

23.558

CODEBA

64.744

9.483

6.447

67.780

CDP

40.725

5.965

4.055

42.635

CDRJ

205.329

20.670

-

225.999

PORTO RECIFE

5.573

816

559

5.829

CODESA

85.468

12.427

9.485

88.410

SPA/CODESP

487.415

71.390

48.533

510.271

SPI

12.335

1.807

1.228

12.913

995.629

138.660

103.313

1.030.976

1.403.249

188.409

103.313

1.488.345

DÉFICIT TÉCNICO
CONTRATADO - TCF

SUBTOTAL
TOTAL

* Estão consideradas consolidadas as informações do Grupo Codomar composto pelas patrocinadoras
(Codomar, EMAP e SNPH)
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REVISÃO DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT
Na aprovação do Plano de Equacionamento do Déficit do Portus, foi estabelecido o prazo de
dezoito meses para que os termos do acordo homologado na CCAF fossem revistos. Iniciada em
outubro de 2021, tal revisão ainda se encontra em andamento.
Os principais pontos em discussão referem-se ao reestabelecimento de benefícios e à revisão da
proporção contributiva utilizada no PED.
Quanto a esse último ponto, a Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias –
ABEPH contratou a Consultoria PREVUE para realizar a Avaliação Atuarial de Segunda Opinião em
31/12/2019 do PBP1 administrado pelo PORTUS, cujo relatório final foi datado de 23.08.2021.
Nesse relatório consta os ajustes que deverão ser realizados na Revisão do PED. A proposta já
está com as patrocinadoras para análise e será dado prosseguimento ao longo de 2022 para
implementação de tal revisão.

ESTUDOS TÉCNICOS

Todas as hipóteses atuariais adotadas na avaliação atuarial estão embasadas em estudo
técnico de adequação. Esse estudo tem validade geral máxima de 3 (três) anos, contados a partir
da data de sua realização. Porém, com relação à hipótese de taxa de juros real, o estudo técnico
tem validade específica de um ano.
O objetivo principal desse estudo é dimensionar os compromissos do plano e estabelecer seu
plano de custeio, de forma a manter seu equilíbrio e a solvência atuarial, bem como o montante
das Reservas Matemáticas e Fundos Previdenciais necessários à cobertura de todos os
compromissos com os participantes.
O Portus opta por realizar um estudo completo de todas as hipóteses atuariais a cada ano,
para melhor gerenciamento do risco atuarial. O PBP1 encontra-se em um estágio de maturidade
alto, com R$ 1,33 bilhão em Provisões Matemáticas, sendo que a grande maioria dos
participantes está em fase de recebimento de benefícios.
Cabe ressaltar que, na avaliação atuarial de 2021, as hipóteses adotadas foram definidas pelo
Portus juntamente com o atuário externo do plano, tendo como base o estudo de adequação
das hipóteses atuariais desenvolvido pela Consultoria Atuarial Liability, o qual também foi
validado pela Consultoria Rodarte Nogueira, por meio do Parecer RN/075/2022/PORTUS,
concluindo que as hipóteses biométricas, demográficas e econômicas utilizadas pelo Portus
atendem à legislação e estão adequadas aos benefícios para os quais são empregadas.
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O PBP1 está estruturado na modalidade de benefício definido e é avaliado sob o regime
financeiro de “capitalização” para todos os benefícios regulamentares. O método atuarial de
financiamento adotado é o “agregado”, o qual permite igualar o valor atual das obrigações
futuras ao valor atual das contribuições futuras, acrescido do patrimônio já constituído no plano.

Em seguida apresentamos as hipóteses utilizadas na avaliação atuarial de 2021.

Inflação Projetada Utilizada na projeção do congelamento dos benefícios.
Fator de Determinação do Valor real ao longo do Tempo Segundo o novo texto regulamentar, as
Suplementações devidas pelo Plano serão mantidas em seu valor nominal de janeiro de 2020 e será
empregado o SRB como estimativa para os salários de participação.
Indexador do Plano Conforme informado anteriormente, perante o novo texto regulamentar, as
Suplementações devidas pelo PBP1 serão mantidas em seu valor nominal de janeiro de 2020, sem a
aplicação do reajuste pela variação acumulada do Índice do Plano
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Consoante com o que determina a legislação e tendo em vista as boas práticas atuariais, as
hipóteses adotadas na Avaliação Atuarial de 31.12.2021, relacionadas no item 3.1, foram
subsidiadas pelos estudos relacionados a seguir:
Relatório do estudo de adequação da hipótese de taxa de juros a ser adotada na Avaliação
Atuarial do Plano de Benefícios PORTUS 1 (Relatório RN/PORTUS n° 003/2021, de
21.12.2021);
Estudos específicos das Demais Hipóteses:
Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses Atuariais (Relatório LIA 10/2021, de
18.12.2021);
Manifestação sobre as hipóteses atuariais (exceto taxa de juros) a serem adotadas na
Avaliação Atuarial de 2021 (Ofício RN/075/2022/PORTUS, de 10.02.2022).

PERFIL DOS PARTICIPANTES

Em dezembro de 2021, o número de assistidos (4.574 assistidos e 3.513 pensionistas)
correspondia a 91,28% do total de participantes do plano, contra 8,72% de participantes (767)
com benefícios a conceder (ativos). Observa-se também que a idade média dos aposentados teve
um aumento passando de 74,5 anos para 75,3 anos na média.
No exercício de 2021 foram registradas as seguintes ocorrências: 13 falecimentos de ativos e
233 falecimentos de Assistidos. 73 concessões de suplementação de aposentadoria e 199 de
suplementação de pensão. As idades dos Segurados estão compreendidas na faixa de 48 a 103
anos.

PÁGINA | 15

RELATÓRIO ANUAL 2021

A distribuição dos Segurados por sexo e idade mostra a predominância dos homens em
todas as faixas de idade. No total, 88,84% são homens e 11,16%, mulheres.

RESERVAS MATEMÁTICAS

A Reserva Matemática diminuiu em R$ 9,6 milhões em 2021, em relação àquelas apuradas
em 31.12.2020 (sem o valor da Reserva de Tempo de Serviço Anterior (RTSA) de 31.12.2020 (R$
10.059.313,13), transferida para os Ativos do Plano em 2021), acima da variação negativa de R$
37,27 milhões que era esperada no período pela atualização inerente ao modelo (atualização
monetária e juros, dedução de benefícios pagos e adição de contribuições), como efeito da
alteração da taxa de juros e do ajuste de experiência da população, que geraram perdas
atuariais de R$ 5,89 milhões e de R$ 21,78 milhões, respectivamente, acarretando uma perda
total de R$ 27,67 milhões, atingindo o montante de R$ 1,33 bilhão.
Importa registrar, ainda, que a alteração do fator de capacidade dos salários, de 0,9844 para
1,00, acarretou efeito imaterial sobre as Provisões Matemáticas de 31.12.2021 do PBP1, haja
vista que essa premissa impacta somente no Valor Atual das Contribuições Futuras dos
participantes não elegíveis ao benefício de aposentadoria programada, os quais possuem baixa
representatividade no Plano.
O gráfico a seguir evidencia a evolução das reservas matemáticas ao longo dos últimos cinco
anos.
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PLANO DE BENEFÍCIOS PORTUS 1 – PBP1 - CNPB 1978.0005-29

Em 31.12.2021, as Provisões Matemáticas do Plano estão totalmente cobertas pelo respectivo
patrimônio de cobertura, apurando-se Superávit Técnico Acumulado de R$ 4.682.843,27,
representando 0,35% das Provisões Matemáticas.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Visando ao compromisso de preservação do patrimônio dos planos de benefícios, buscamos
aprimorar cada vez mais o gerenciamento das despesas administrativas.
Com base no estudo administrativo da PREVIC publicado em 2021 as despesas administrativas
dos últimos 5 anos são demonstradas conforme abaixo.

RELATÓRIO ANUAL 2021
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A Política de Investimentos 2021 estabeleceu
os princípios e as diretrizes que deveriam reger
os investimentos dos recursos confiados ao
Portus, com vistas a promover segurança,
liquidez, solvência e rentabilidade desses
recursos
e
transparência
das
ações
relacionadas à sua gestão. Os parâmetros
estabelecidos
nessa
política
estão
fundamentados
na
legislação
pertinente,
sobretudo na Resolução CMN nº 4.661/2018,
que estabelece as diretrizes de aplicação dos
recursos garantidores das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar.
O plano de equacionamento do Portus
começou a viger a partir do dia 01 de junho de
2020 e permitiu ampliar o horizonte das
aplicações
do
Instituto,
priorizando
investimentos que possuam um bom equilíbrio,
considerando os princípios de liquidez,
transparência e retorno em relação ao risco. No
entanto, como a aprovação do PED ocorreu em
um momento de liquidez fortemente restrita
em ativos de menor risco, priorizou-se
inicialmente a aplicação em fundos de renda
fixa de menor risco, para recompor a liquidez
da carteira.
Os principais objetivos e ações relacionados à
Política de Investimentos podem ser assim
resumidos, de acordo com o segmento de
aplicação dos ativos:

POLÍTICA
DE INVESTIMENTO

RELATÓRIO ANUAL 2021
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RENDA FIXA

No segmento de renda fixa, o Instituto focou suas novas aplicações em fundos de elevada
liquidez, com percentual de crédito privado, e em Títulos Públicos Federais indexados à Inflação
(NTN-Bs) em diferentes vencimentos, seguindo a alta do juro real e dos prêmios desse título
ocorridos durante o ano.

RENDA VARIÁVEL

Foram realizadas operações de lançamento de opções de compra coberta pelos ativos
subjacentes (Venda de call coberta) e de empréstimo de ações, buscando melhorar a
rentabilidade da carteira histórica de ações. Houve ainda a venda, por meio de direito de
recesso, de uma posição residual de ações em companhia fechada (Algar Telecom), com elevado
retorno acumulado na aplicação.

IMÓVEIS

O atual desenquadramento no segmento imobiliário foi reduzido em razão da entrada em
vigor do PED e do fluxo positivo de recursos em outros segmentos, aliado a condições adversas
no mercado imobiliário durante a pandemia, que ficou evidenciado na reavaliação anual da
carteira de imóveis, com impacto negativo relevante sobre os saldos do segmento. O Instituto
segue na busca de alternativas para alienação da carteira de imóveis, buscando oportunidades
no mercado. Conforme já informado anteriormente, a partir da Res. CMN nº 4.661/18, as
entidades de previdência complementar terão 12 (doze) anos para a alienação do estoque de
imóveis, podendo alienar os ativos ou convertê-los em quotas de fundos imobiliários ou outros
ativos financeiros com lastro imobiliário. Tais medidas impactariam os custos do PBP1, por meio
do pagamento de impostos de transmissão, de remuneração a gestores, entre outros. Na gestão
dos ativos imobiliários, focalizamos a redução do índice de vacância, por meio da oferta dos
espaços vazios, visando reduzir os custos da carteira com as despesas ordinárias dos imóveis e
elevar a receita e a rentabilidade do segmento.

GESTÃO
PREVIDENCIAL

RELATÓRIO ANUAL 2021
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A partir da efetivação do PED, é possível identificar uma reversão do movimento de redução
dos recursos observada nos anos anteriores. Essa reversão se deu com a assinatura do PED
assim aumentando o fluxo de recursos recebido pelo Plano, ainda existem alguns pontos a
serem sanados como o aporte dos recursos referentes a extinção da PORTOBRAS que se
encontra em processo judicial e que poderão gerar mais impactos positivos sobre os recursos
do Plano.

DÉFICIT

E INSOLVÊNCIA
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DEMONSTRAÇÕES RELATIVAS AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

VALORES DOS BENEFICIOS DE PAGAMENTO CONTINUADO X
CONTRIBUIÇÕES
(EM MILHÕES)
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MOVIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO ÚNICO
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VALORES DOS BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO ÚNICO

RESGATES DE RESERVAS DE POUPANÇA
(VALORES X QUANTIDADES)

Pecúlio por Morte e Antecipação de pecúlio: benefício de pagamento único devido na ocasião do
falecimento do participante, podendo ser recebido antecipadamente conforme especificações contidas
no regulamento do plano.
Resgate: o Instituto que prevê o recebimento das contribuições pessoais vertidas ao plano durante o
período contributivo.
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PERCENTUAIS POR PATROCINADORA

VALORES DE CONTRIBUIÇÃO POR TIPO DE PARTICIPANTES

Demonstrações
DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A
PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

RELATÓRIO ANUAL 2021
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FREQUÊNCIA DOS PARTICIPANTES

QUANTIDADES
Participantes Ativos
e Autopatrocinados

Aposentadoria por
Invalidez

Aposentadoria
Programada

Pensionistas

767

347

4.227

3.513

Demonstrações
DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A
PARTICIPANTES E ASSISTIDOS
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O Departamento Jurídico do Portus acumula
atualmente
a
responsabilidade
pelo
acompanhamento e controle das ações do
contencioso
Cível,
Trabalhista
e
Fiscal,
notadamente
ações
propostas
pelos
participantes, além das ações de cobrança de
contribuições e RTSA movidas em face das
Patrocinadoras e, ainda, desenvolve serviços de
elaboração de contratos e aditivos, respostas
de ofícios judiciais, apoio e assessoria jurídica
geral, emissão de pareceres, análises e
orientação jurídica ao Interventor e as demais
gerências do Instituto.

Departamento
JURÍDICO
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PROCESSOS JUDICIAIS
ATIVIDADES 2021
Sendo a defesa em juízo do Instituto Portus uma das atividades básicas do
setor jurídico, temos a seguinte classificação:

CONTENCIOSO
São ações judiciais ingressadas, em sua grande maioria, por participantes contra o Instituto,
além de execuções fiscais movidas por entes da federação.
Processos de Conhecimento de Aposentadoria Especial: processos judiciais que visam ao
reconhecimento, concessão e/ou restabelecimento de Aposentadoria Especial;
Processos de Cobrança de Reserva de Poupança: processos judiciais que visam à condenação do
Instituto ao pagamento da Reserva de Poupança;
Processos Revisionais de Benefícios: processos judiciais onde os participantes buscam a revisão
dos valores do benefício de complementação e suplementação de aposentadoria;
Reclamações trabalhistas: processos judiciais movidos pelos Participantes contra as
Patrocinadoras e o Portus visando à condenação destes em verbas rescisórias, trabalhistas e
reconhecimento de vínculo;
Outros processos: processos judiciais que envolvam outras temáticas, não abrangidas pela
classificação anterior, incluindo processos de cobranças de honorários advocatícios
sucumbenciais, ações fiscais interpostas pela Receita Federal, entre outras.

ESTRATÉGICO
Ações que foram ingressadas pelo Portus, em destaque àquelas movidas contra as
Patrocinadoras, para fins de recebimento de contribuições e outros créditos por elas devidos.
Processos de Cobrança de Retirada de Patrocínio (PORTOBRÁS);
Processos de Cobrança de Contribuições não pagas pelas Patrocinadoras;
Processos de Cobrança de Reserva de Tempo de Serviço Acumulado em face também das
Patrocinadoras;
Demais processos que se fizeram necessários para preservação e manutenção do patrimônio do
Plano PBP1, tais como: Ação de Indenização contra a Master Tecidos Plásticos S/A, Ação de
indenização para a recuperação de valores investidos em Letras do Governo de Alagoas, Ação de
cobrança contra a Nova América S/A, Ação de recuperação de Créditos Tributários, Ação de
recuperação de custas processuais, depósitos recursais, condenações e etc.
No quadro abaixo, são apresentadas as demandas em tramite judicial, tanto as referentes ao
contencioso quanto ao que chamamos de Cível Estratégico, além das demais ações que o
Instituto Portos participa de alguma forma, seja ela no polo passivo, ativo ou como terceiro
interessado.
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Entre processos em tramite e arquivados, o departamento jurídico atuou em, pelo menos,
974 processos judiciais entre 2017 e 2021.
Estão excluídos desse cálculo processos encerrados anteriormente ao ano de 2017.
Dentre os processos judiciais que estão em tramite (Tabela abaixo), temos uma classificação
por ano dos processos do Contencioso e do Jurídico estratégico

Classificação

2017

2018

2019

2020

2021

Contencioso

790

711

597

540

412

Estratégico

65

58

57

55

61

Total

855

769

654

595

473

Entre os anos de 2017 e 2021 foram concluídos 436 processos judiciais.

As ações em que Assessoria Jurídica da Entidade julga como “perda provável” são
provisionadas, ou seja, são reconhecidas como uma obrigação, cuja liquidação resultará na
saída de recursos do plano de benefícios.
Percebe-se, claramente, uma diminuição no número de demandas judiciais referentes ao
Contencioso nos anos anteriores para 2021 e um aumento em relação ao Estratégico. Este é o
resultado de um trabalho consultivo mais atuante e participativo em relação ao Contencioso e
uma reclassificação de processos, quanto a sua natureza em relação ao Estratégico. Este
acompanhamento de perto de todos os requerimentos de concessão de benefício, deu
resultado efetivo, visto que a redução desse passivo judicial foi em torno de 128 processos.
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ATIVIDADES DIVERSAS
MEDIAÇÃO NA CCAF
Além de todas as medidas judiciais cabíveis, o Portus tem realizado, pela via Administrativa,
mais precisamente através da Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal – CCAF, constantes
intervenções nas ações pertinentes às Patrocinadoras.
Os Requerimentos protocolados junto a CCAF buscam, basicamente, agilidade no recebimento
de condenações de processos já judicializados. Através desse procedimento, o Portus espera,
com o auxílio do órgão conciliador, vinculado à Advocacia Geral da União – AGU, respostas e
providências mais rápidas da própria União, sucessora responsável no caso da Petrobrás, por
exemplo.
Além do Requerimento que busca uma conciliação junto ao processo movido pelo Portus em
face da União referente a retirada de patrocínio da PORTOBRÁS, protocolamos também
requerimento com o mesmo propósito referente aos processos contra a CODOMAR; CODERN e
CDRJ.
Já foram realizadas algumas reuniões com a participação dos envolvidos e estamos muito
esperançosos em obter êxito através desse caminho.

RESPOSTAS DE OFICIOS E PARECERES
Além das atividades judiciais diretas, houve, a partir de 2017, como relatado anteriormente,
intervenção e acompanhamento com a prolação de pareceres em requerimentos de benefícios,
além da concentração na resposta de ofícios, estabelecendo-se, também, nova rotina dos
procedimentos internos.
Houve ainda uma determinação do Interventor para uma participação compulsória do Jurídico
na prestação de esclarecimentos aos Órgãos Reguladores acerca de questionamentos
referentes ao Plano PBP1.
Na rotina do Departamento Jurídico, são prestados diariamente inúmeros outros
esclarecimentos mediante consultas diretas via autoatendimento, e-mails e reuniões.

OUVIDORIA
A Ouvidoria, instituída pelo Interventor em 2020, foi criada como instrumento de melhoria da
qualidade, prestando um pós atendimento, ou seja, atua atendendo aquele que já tenha
entrado em contato com o Portus e que queira fazer alguma sugestão, reclamação, elogio,
denúncia ou outra solicitação sobre os serviços prestados.
A criação desse novo canal proporcionou ao cidadão livre acesso para apresentar suas
reclamações, críticas e sugestões relativas à prestação dos serviços no âmbito previdenciário,
oxigenando a estrutura funcional, facilitando decisões estratégicas e, principalmente,
permitindo a implementação de ações coincidentes com os anseios do nosso maior patrimônio,
o participante.
A ouvidoria tem um papel fundamental, haja vista que ela é um canal de comunicação direto
entre o participante, beneficiário ou procurador e o Instituto. De forma imparcial, ela busca
solucionar conflitos e responder às mais diversas manifestações, com o objetivo de garantir a
transparência e visibilidade aos participantes e aos gestores do Portus.
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TIPOS DE MANIFESTAÇÕES RECEPCIONADAS
RECLAMAÇÃO - são manifestações de desagrado, protesto ou insatisfações relacionadas a
contribuições, benefícios, atendimentos prestados pelo Instituto.
DENÚNCIA - são manifestações sobre supostos desvios de conduta que envolvam
colaboradores, terceirizados, estagiários, agentes externos, segurados ou beneficiários do plano
administrado pelo Portus. Será resguardado o sigilo do denunciante, de acordo com a legislação
vigente.
SOLICITAÇÕES DIVERSAS - são solicitação de informações, esclarecimentos ou dúvidas sobre
legislação e procedimentos previdenciários que não se enquadram em nenhum dos
anteriormente citados.
ELOGIO - são manifestações referentes à satisfação com os procedimentos ou atendimento
prestado pelo Instituto.
SUGESTÕES - são opiniões ou críticas do cidadão referente ao atendimento, aos procedimentos
em geral, à legislação e ao site do Instituto Portus.
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Saldo Plano PBP1

Total dos Investimentos

Dez/21

%RGRT

Res. CMN
nº 4.661/18

371.508

100,00%

-

187.578

50,49%

100%

56.911

15,32%

100%

130.667

35,17%

80%

Bradesco H longo Prazo

-

0,01%

-

Bradesco Premium

25.873

6,96%

-

Safra Cap. Mkt Premium

104.794

28,21%

-

80.906

21,78%

70%

Mercado à Vista

54.505

14,67%

-

Mercado de Empréstimo

26.401

7,11%

-

102.068

27,47%

20%

Uso Próprio

4.512

1,21%

-

Locados a Terceiros

49.945

13,44

-

Participação em Shopping

47.730

12,75%

-

FII Geo Guararapes

241

0,06%

-

956

0,26%

-

Renda Fixa
Títulos da Carteira Própria
Fundos de Investimento

Renda Variável

Investimentos Imobiliários

Depósitos Judiciais

Demonstrativos

DOS INVESTIMENTOS
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O Portus permanece desenquadrado no segmento de imóveis, como apontado acima. Os ativos
deste segmento representam cerca de 27% do saldo de investimento. Esse desenquadramento
passivo é histórico e decorre da redução do patrimônio do Portus, em razão da falta de
pagamento das dívidas da União e das Patrocinadoras, combinado com os desembolsos mensais
obrigatórios com pagamento de benefícios. Os demais segmentos de investimento estão de
acordo com os limites da Resolução CMN nº 4.661/18.
RENDA FIXA – Os recursos recebidos foram aplicados em Fundos de Renda Fixa conservadores e
com liquidez imediata e em compras de Títulos públicos com diferentes vencimentos. A carteira
própria de Renda fixa, que representa 52% dos Recursos Garantidores Consolidados da Entidade,
devido ao Plano PBP1 ser um plano maduro. Novos estudos de macro alocação foram efetuados
afim de otimizar a alocação de recursos para o ano de 2022.

RENDA VARIÁVEL – Não houveram aportes em Renda Variável no ano de 2021. Foram
efetuadas ao longo de 2021 operações de empréstimos de ações da carteira própria, além do
lançamento de derivativos através de operações de financiamento com opções, ou seja, a venda
de opções de compra cobertas pelo ativo da carteira própria de ações (call coberta). Os recursos
provenientes da venda das opções, bem como aqueles provenientes de operações de
empréstimo de ações ou dos proventos distribuídos, foram aplicados em Renda Fixa e/ou
compras de NTN’s B com diversos vencimentos.
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IMÓVEIS - Não houve compra ou venda de imóveis em 2021. A reavaliação anual foi responsável
pela variação negativa do saldo neste segmento. Houve tentativa de alienação de alguns imóveis
por meio de oferta pública, sem que houvesse pretendentes à compra.

Os investimentos do Plano PBP1 apresentaram rentabilidade de 3,07% no ano de 2021. Essa
rentabilidade abaixo da esperada foi fortemente impactada pelo segmento imobiliário, que
representa um pouco menos que um terço do patrimônio, e que apresentou desvalorização
expressiva na reavaliação imobiliária. Considerando os Recursos Garantidores, a rentabilidade
no ano foi de 0,18% devido à baixa de depósitos judiciais em mais de 90%.
No segmento de Renda Fixa, a rentabilidade foi de 4,60%, em linha com o CDI, indexador da
maior parte do segmento. A carteira própria de títulos teve fraco desempenho no período
devido à oscilação dos juros reais ao longo do ano, pois seus títulos são todos marcados à
mercado. A carteira de fundos superou o CDI, em especial devido ao componente de crédito
privado na carteira.
No segmento de Renda Variável, a carteira apresentou expressiva valorização, superando o
Ibovespa, que fechou o ano com retorno negativo. O segmento apresentou rentabilidade de
12,30%, ante -11,93% do benchmark. Contribuíram positivamente para a valorização da carteira
as altas de Vale, Petrobras e siderúrgicas.
No segmento imobiliário, a reavaliação e a alta vacância impactaram negativamente a
rentabilidade do setor. O problemático cenário no mercado imobiliário do Rio de Janeiro, onde
se concentra a maior parte dos imóveis do Instituto, tem elevada oferta de imóveis, o que tem
dificultado novas locações. Os contratos vigentes também tem seus reajustes renegociados,
devido à elevação do IGP-M ante o IPCA e às condições ainda adversas durante parte do ano
devido às consequências da pandemia. Por fim, o melhor ativo imobiliário da carteira, a
participação no Shopping Conjunto Nacional de Brasília - CNB, suspendeu a distribuição de
resultados durante parte do ano, como reflexo da paralisação de suas atividades, motivada pela
crise de saúde. Esse conjunto de fatores afetou a rentabilidade do setor e, consequentemente,
em razão de seu considerável peso no patrimônio, afetou a rentabilidade do total dos recursos.
A meta atuarial foi afetada pela alta dos alimentos durante o ano, o que pode ser percebido
pela maior variação no INPC em relação ao IPCA, dado que o primeiro confere um peso maior
ao grupo de alimentos na sua cesta de itens.
Seguem abaixo alguns dados de mercado e de rentabilidade da carteira do PBP1 em 2021:
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Segmentos

Rentabilidade

Renda Fixa

Indicadores

Variação (%)

4,60%

CDI

4,42%

Carteira Própria

0,50%

Dolar

7,39%

Fundos

6,15%

IGP-M

17,79%

12,30%

INPC

10,16%

Ações em mercado

12,30%

IPCA

10,06%

Cias Fechadas

0,00%

IBOVESPA

-11,93%

Imobiliários

-5,46%

IBRX-50

-10,54%

Total dos Investimentos

3,07%

Renda Variável

Dep. Judiciais

-91,90%

Recursos Garantidores

0,18%

Meta Atuarial

15,46%
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O ano de 2021 foi marcado pela recuperação da recessão global provocada pela pandemia
do coronavírus e pelas consequentes restrições impostas à atividade econômica. Grande parte
do avanço econômico ocorrido no ano deveu-se à vacinação, que avançou rapidamente no
primeiro semestre do ano, especialmente nos países desenvolvidos, onde a vacinação ocorreu
mais cedo. Paralelamente ao avanço da vacinação, novas variantes do coronavírus provocavam
apreensão com possíveis novos surtos e, especialmente em como novas paralisações
involuntárias e lockdowns poderiam afetar os mercados. As restrições decorrentes dos surtos
das novas variantes, no entanto, não tiveram impactos duradouros sobre as economias e os
mercados, pois o avanço da vacinação conteve o número de casos e, principalmente, de óbitos
decorrentes da COVID-19.

Comentários

ECONÔMICOS
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Neste ano de recuperação, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou alta de 4,6% em 2021,
conforme divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. No entanto, esse
crescimento, apesar de positivo, foi fortemente impactado pela fraca base de comparação
com o ano anterior, quando a economia brasileira encolheu -3,9%. A tabela abaixo apresenta
as taxas de crescimento no ano para os componentes da oferta e da demanda.

O ano se iniciou com elevado otimismo com a economia brasileira. As projeções do FOCUS/BCB
no final de 2020 apontavam para uma economia com crescimento de 3,4%, Selic a 3%, câmbio a
R$ 5,00, e inflação de 3,3%, abaixo da meta do Conselho Monetário. Os analistas falavam em “Ano
das Reformas”, com esperanças de aprovação de diversos pacotes de reformas econômicas no
Congresso.
O final do ano, no entanto, apresentou uma conjuntura bem pior que a desenhada pelas
expectativas iniciais. Diversos choques afetaram a inflação no decorrer do ano, como os efeitos
do desalinhamento das cadeias global de produção, os choques de energia decorrentes da
escassez hídrica, a elevação do preço do petróleo e dos alimentos. A forte elevação da inflação a
nível global provocou as expectativas quanto ao fim do período de elevada liquidez global, o que
afetaria o fluxo global de recursos em direção aos países centrais e ativos de menor risco. Essa
elevação do custo de capital no mundo deteriorou, em parte, as expectativas positivas para o
brasil ao longo do ano.
Neste contexto de aceleração da inflação, o Brasil conheceu um dos aumentos de juros mais
fortes no mundo, com a taxa básica avançando de 2% a.a. para 9,25% a.a. ao final de 2021. Além
da mais elevada intensidade, o Banco Central brasileiro foi um dos primeiros a iniciar o ciclo de
aperto monetário. Com o forte aumento do custo de capital, os ativos de risco foram penalizados
no ano. O Ibovespa, principal índice de ações, fechou o ano com queda de quase 12%, um dos
piores resultados globais. O dólar desvalorizou cerca de 7%, com alta de R$ 5,20 para R$ 5,58. A
curva de juros apresentou acentuado fechamento no ano, com os títulos de 10 anos
apresentando alta de cerca de 3,5 p.p.
Apesar do cenário ruim ao final do ano, nem todas as expectativas foram negativamente
frustradas. O “ano das Reformas” não ocorreu como desejado pelo mercado, mas importantes
avanços microeconômicos ocorreram no Congresso em 2021. A Autonomia do Banco Central e
mudanças na regulação do mercado de capitais e de cambio, além de concessões em diversos
segmentos, foram fatores positivos no ano. Além disso, a elevada inflação teve impacto positivo
nas contas públicas, melhorando a arrecadação e o resultado primário, compensando a piora nas
expectativas fiscais.
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PERSPECTIVAS
O ano de 2022 se inicia com um cenário difícil. A alta da inflação no mundo tem levado a
posições cada vez mais contracionistas nos discursos dos bancos centrais, que esperam iniciar
os ciclos de aperto monetário no segundo trimestre do ano. A elevação do custo de capital a
nível global representa um ponto de inflexão na política de juros baixos e elevada liquidez que
prevaleceu no mundo após a crise de 2008. A velocidade e a magnitude dos impactos são as
incertezas nesse processo, que tendem a afetar os fluxos de capitais internacionais em direção
aos países centrais e ativos de menor risco.
No Brasil, o ano se inicia com expectativa de crescimento econômico próximo de zero. A
convergência da inflação para a meta do Conselho Monetário é esperada apenas para 2023
pelos analistas do Focus/BCB, com os efeitos de choques secundários ainda presentes nos
preços em 2022. Em ano eleitoral, não se espera que ocorram mudanças estruturais na dinâmica
fiscal. No entanto, o tema estará presente no radar dos mercados por meio das pesquisas
eleitorais, já que há expectativas consolidadas da evolução da política fiscal nas candidaturas
presidenciais pré-definidas. A dinâmica das receitas, fortemente impactadas de forma positiva
pela elevada inflação em 2021, deve apresentar mais riscos em um cenário de inflação mais
baixa e estagnação econômica. O impacto das despesas é ainda mais difícil de estimar, dado que
as eleições gerais provocarão pressões por aumento de gastos não só por parte da União como
nos Estados, para atendimento às demandas dos grupos de pressão. Possíveis créditos
extraordinários em caso de aumento dos riscos sanitários não estão completamente
descartados.
O Banco Central deve permanecer com juros elevados por um período mais longo que o
esperado inicialmente. A magnitude do aumento dos juros brasileiros e o início prematuro do
processo de contração monetária levou a um fluxo positivo para o país, com consequente
valorização do dólar ante a moeda brasileira. A Guerra na Ucrânia e o rebalanceamento dos
portifólios globais nos investimentos em países emergentes também beneficiou o Brasil após a
exclusão da Rússia dos principais índices internacionais. No entanto, a Guerra provoca uma
deterioração nas expectativas de inflação, via aumento dos preços das commodities, fato já
observado no ano de 2021, demonstrado no gráfico abaixo, e elevação dos prazos de contração
monetária. As fortes sanções contra a Rússia também impactam na reestruturação das cadeias
globais de produção, que ainda encontram gargalos após o arrefecimento da pandemia. O
aumento do custo de capital e a elevada incerteza também prejudica diversos projetos de
investimento.

RELATÓRIO ANUAL 2021

PÁGINA | 37

Nesse cenário de grande incerteza, os Fundos de Pensão têm retornado suas perspectivas de
investimento para a Renda Fixa. Os elevados juros reais nos títulos públicos federais indexados
à inflação, além de taxas atrativas acima das metas atuarias, apresentava um prêmio
interessante para a alocação dos diversos planos. Após um movimento em direção ao risco dos
fundos decorrentes da redução dos juros pelo Banco Central ao longo dos últimos anos, há um
interesse maior nos ativos de menor risco para novas aquisições nos portifólios. Nesse
contexto, as taxas das NTN-B’s estão atrativas para redução do risco de mercado, por meio da
marcação a vencimento dos títulos nos portifólios dos planos de Benefício Definido.

DESPESAS DOS INVESTIMENTOS

Rubricas

2021

2020

Diferença

1.525

2.196

(671)

Consultoria

99

67

32

Custódia/ Taxa Selic/ Cetip

97

78

19

1.721

2.341

(620)

Despesas com Imóveis

Despesas Totais

TAXA DE ADM DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Fundos

Taxa Adm/ Gestão (% a.a.)

FII Geo Guararapes

0,75

Bradesco Premium

0,20

Bradesco H Longo Prazo

0,15

Itaú HighGrade

0,25

Itaú Soberano

0,15

Safra CM Premium

0,15

RELATÓRIO ANUAL 2021

PÁGINA | 38

A seguir serão apresentadas algumas Demonstrações Contábeis do PBP1 e da Entidade,
referentes ao ano de 2021.

PASSIVO PREVIDENCIÁRIO / DÉFICIT
Exercícios concluídos
em 31/12/2021

Exercícios
concluídos em
31/12/2020

1.333.823

1.333.358

1.747.456

1.770.029

1.747.456

1.770.029

Valor atual dos benefícios futuros programados - assistidos

1.310.413

1.341.249

Valor atual dos benefícios futuros não programados - assistidos

437.042

428.780

BENEFÍCIOS A CONCEDER

506.342

508.714

BENEFÍCIOS DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO

504.626

506.936

Valor atual dos benefícios futuros programados - assistidos

511.541

519.752

(-) Valor atual das contribuições futuras dos Patrocinadores

(3.393)

(6.275)

(-) Valor atual das contribuições futuras dos Participantes

(3.522)

(6.541)

1.715

1.778

Valor atual dos benefícios futuros não programados

2.563

2.821

(-) Valor atual das contribuições futuras dos Patrocinadores

(414)

(511)

(-) Valor atual das contribuições futuras dos Participantes

(433)

(532)

Descrição
PROVISÕES MATEMÁTICAS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
BENEFÍCIOS DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO

BENEFÍCIOS DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO

Demonstrativos

CONTÁBEIS
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Exercícios
concluídos em
31/12/2021

Exercícios
concluídos em
31/12/2020

(919.975)

(945.385)

(-) SERVIÇO PASSADO

-

(10.059)

(-) DÉFICIT EQUACIONADO

(919.975)

-

(-) PATROCINADORES

(440.769)

(448.123)

(+/-) PARTICIPANTES

(115.970)

(117.926)

(+/-) ASSISITIDOS

(363.236)

(369.277)

EQUILIBRIO TÉCNICO

4.683

6.894

RESULTADOS REALIZADOS

4.683

6.894

SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO

4.683

6.894

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

4.683

6.894

RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO

-

-

(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO

-

-

RESULTADOS A REALIZAR

-

-

FUNDOS

110.246

84.571

FUNDOS PREVIDENCIAIS

72.266

38.166

REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR

-

-

REVISÃO DE PLANO

-

-

OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL

72.266

38.166

REVISÃO SUPLEMENTAÇÕES DECORRENTE DA LEI Nº 9.876/1999

72.266

38.166

FUNDOS ADMINISTRATIVOS

37.980

46.405

PARTICIPANTES NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG

37.980

46.405

FUNDOS DOS INVESTIMENTOS

-

-

Descrição
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR

Demonstrativos

CONTÁBEIS
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DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO CONSOLIDADA DO EXIGÍVEL POR PATROCINADORA
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DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO CONSOLIDADA DO EXIGÍVEL POR PATROCINADORA
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A comparação dos resultados com o exercício anterior demonstra as seguintes variações - R$
(mil)
31/12/2021

31/12/2020

Variação em
R$

Variação em
%

Patrimônio Social (2.3)

1.448.752

1.424.823

23.929

1,7%

Patrimônio de Cobertura do Plano (2.3.1)

1.338.505

1.340.252

(1.747)

-0,1%

Provisões Matemáticas (2.3.1.1)

1.333.823

1.333.358

465

0,0%

Benefícios concedidos (2.3.1.1.01)

1.747.456

1.770.029

(22.573)

-1,3%

Benefícios a conceder (2.3.1.1.02)

506.342

508.714

(2.372)

-0,5%

(-) provisões matemáticas a constituir
(2.3.1.1.03)

(919.975)

(945.385)

25.410

-2,7%

Fundos Previdenciais (2.3.2.1)

72.266

38.166

34.100

89,3%

Equilíbrio Técnico (2.3.1.2)

37.980

6.894

31.086

450,9%

Plano de Contas
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LIQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LIQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
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DEMONSTRAÇÕES DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
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DEMONSTRAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO DE
BENEFÍCIOS
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PARECER ATUARIAL DO PLANO
PARECER RN/PORTUS Nº 002/2022
PORTUS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PLANO DE BENEFÍCIOS PORTUS 1- CNPB N° 1978.0005-29
PARECER SOBRE A AVALIAÇÃO ATUARIAL DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2021

INTRODUÇÃO E OBJETIVO
Este Parecer Atuarial objetiva apresentar os resultados da Avaliação Atuarial de Encerramento
do Exercício de 2021 do Plano de Benefícios PORTUS 1 - PBP1, doravante PBP1, elaborada pela
Rodarte Nogueira, com a indicação de Plano de Custeio para 2022.
O PBP1 é estruturado na modalidade de Benefício Definido – BD, conforme expresso na
Resolução CNPC n° 41, de 09.06.2021, administrado pelo PORTUS – Instituto de Seguridade
Social e é registrado no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios – CNPB sob o nº 1978.000529.
A Avaliação Atuarial de 2021 foi desenvolvida considerando:
a versão do texto do Regulamento aprovado em 06/2020;
as informações cadastrais dos participantes ativos e assistidos na data-base de
novembro/2021;
os demonstrativos contábeis do Plano em 2021 fornecidos pelo PORTUS;
premissas, hipóteses, regimes financeiros e métodos atuariais registrados no item 3,
definidos observando-se a legislação vigente, as características da massa abrangida na
avaliação e o regulamento do plano de benefícios avaliado.
Em 31.12.2021, os Ativos Financeiros do PBP1 registram os seguintes montantes referentes
aos saldos dos Contratos de Dívida dos patrocinadores:
R$ 1.030.976.315,51 referentes ao saldo remanescente, em 31.12.2021, dos Termos de
Compromisso Financeiro – TCF, firmados pelos patrocinadores do PBP1 em contrapartida à
redução de direitos, parte integrante da estratégia previdencial para retomada da solvência
do Plano, realizada em 2020;
R$ 6.361.095,27 correspondentes ao saldo devedor, em 31.12.2021, da Reserva de Tempo
de Serviço Anterior – RTSA, a qual foi transferida do passivo para o grupo "Operações
Contratadas", no "Realizável Previdencial", do Ativo, conforme previsto na Instrução Previc nº
31/2020.
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BASE DE DADOS
QUALIDADE DA BASE CADASTRAL
A base cadastral de Participantes e Assistidos encaminhada pelo PORTUS foi posicionada em
30.11.2021.
A referida base de dados foi submetida a testes de consistência e, após
ratificações/retificações da Entidade, em relação às possíveis inconsistências verificadas, os
dados foram considerados suficientes para fins da Avaliação Atuarial, não sendo necessária a
elaboração de hipóteses para suprir deficiências da base de dados.
A análise crítica da base cadastral utilizada para a Avaliação Atuarial tem como objetivo a
identificação e correção de possíveis inconsistências. Cumpre ressaltar que tal análise possui
limitações de escopo, sendo a exatidão e veracidade desses dados de responsabilidade da
Entidade.

CONSOLIDADO ESTATÍSTICO
As estatísticas apresentadas estão posicionadas na data-base do cadastro, segregadas por
grupo de custeio.

ATIVOS E AUTOPATROCINADOS

Vale registrar que foram admitidos como ativos os participantes em gozo de auxílios-doença
por um período inferior a 24 meses.
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APOSENTADOS

Foram admitidos como aposentadoria por invalidez os auxílios-doença concedidos por um
período igual ou superior a 24 meses. Para estes casos, a suplementação média já contempla o
cálculo do abono de aposentadoria estimado conforme previsto no regulamento do Plano.
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PENSÕES

Entre os exercícios de 2020 e 2021 as variações na base de dados de participantes e
assistidos refletiram a extinção de benefícios decorrentes de morte de assistido e de
pensionistas ou de perda da qualidade de beneficiário.

PENSÕES
HIPÓTESES ATUARIAIS
Entre as hipóteses econômicas, financeiras, biométricas e demográficas de maior relevância
admitidas na Avaliação Atuarial de 31.12.2021, destacam-se as apresentadas na Tabela 5.
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ADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES
As premissas relacionadas no item anterior foram determinadas de acordo com a legislação
vigente, observando-se os dados estatísticos e o cenário econômico, bem como os estudos
encaminhados pela Entidade.

ESTUDOS ESPECÍFICOS
Consoante com o que determina a legislação e tendo em vista as boas práticas atuariais, as
hipóteses adotadas na Avaliação Atuarial de 31.12.2021, relacionadas no item 3.1, foram
subsidiadas pelos estudos relacionados a seguir.
Relatório do estudo de adequação da hipótese de taxa de juros a ser adotada na Avaliação
Atuarial do Plano de Benefícios PORTUS 1 (Relatório RN/PORTUS n° 003/2021, de
21.12.2021);
Estudos específicos das Demais Hipóteses:
i. Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses Atuariais (Relatório LIA 10/2021, de
18.12.2021);
ii. Manifestação sobre as hipóteses atuariais (exceto taxa de juros) a serem adotadas na
Avaliação Atuarial de 2021 (Ofício RN/075/2022/PORTUS, de 10.02.2022).
O PORTUS, na figura do interventor, tomando-se por base os estudos de adequação
apresentados no item 3.2.1, aprovou, conforme correspondência destacada a seguir, as
hipóteses a serem empregadas na Avaliação Atuarial de 2021, detalhadas no item 3.1:
Carta Interv Coratu nº 006.000137.2022-0, de 31.01.2022.
Com relação às hipóteses aprovadas e adotadas na Avaliação Atuarial de 31.12.2021 do
PBP1, a tábua de mortalidade geral e a taxa de juros, considerada no desconto a valor presente
dos benefícios futuros, são as hipóteses de maior relevância no dimensionamento dos
compromissos do Plano, em razão da sua modelagem e das características da sua massa de
participantes e assistidos.
Quanto à premissa de mortalidade geral, o Estudo de Adequação demonstrou que a tábua
AT-2000 Basic Masculina continua aderente às características da massa de participantes e
assistidos do PBP1 e não foi rejeitada pelos testes estatísticos realizados, sendo admitida a
razoabilidade de sua manutenção para o exercício de 2021.
Tendo em vista que a referida tábua gera provisões matemáticas menores do que aquelas
apuradas mediante a aplicação da tábua referencial, "AT-2000 Básica - M" para o sexo
masculino e "AT-2000 Básica - F" para o sexo feminino, no estudo de adequação está registrado
de forma específica, por meio dos resultados dos testes estatíscos e das estatísticas descritivas,
a comprovação da aderência e da razoabilidade da adoção da hipótese, e, no seu anexo, foi
disponibilizada a manifestação de ciência e concordância do Administrador Responsável pelo
Plano de Benefícios (ARPB).
Com relação à taxa real de juros, o plano deve adotar taxa limitada ao intervalo
compreendido entre 70% da taxa de juros parâmetro e 0,4 p.p. acima da taxa de juros
parâmetro, conforme estabelecido na Resolução CNPC nº 30/2018. Para fins de definição dessa
taxa, a PREVIC divulga anualmente a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média.
Dessa forma, conforme a Portaria Previc nº 228/2021 e com a duração do passivo do PBP1,
de 7,77 anos, em 31.12.2020, a taxa de juros parâmetro para o exercício de 2021 é de 4,55%
a.a., sendo o limite superior de 4,95% a.a. e o inferior de 3,19% a.a.
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A taxa de juros adotada na última Avaliação Atuarial foi de 4,81% a.a. e, de acordo com o
estudo de convergência realizado em 2021, devidamente aprovado, ela foi alterada para 4,75%
a.a., dentro dos limites legais, e coerente com o cenário econômico, política de investimentos e
as características dos ativos do Plano. Vale destacar que cerca de 77% do Patrimônio de
Cobertura do PBP1 é constituído pelos Termos de Compromisso Financeiro, assinados pelos
Patrocinadores em contrapartida às reduções de direito dos participantes e assistidos,
definidos na estratégia previdencial implementada em 2020, e que o índice de atualização dos
referidos Termos está atrelado à taxa de juros atuarial de 4,81% a.a. e à variação do INPC e,
ainda, que os benefícios pagos pelo Plano estão reportados ao seu valor nominal de
janeiro/2020, sem previsão de reajustes futuros.

REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS ATUARIAIS
Quanto aos Regimes Financeiros e Métodos Atuariais, manteve-se nessa avaliação o Regime
de Capitalização e o Método Agregado para financiamento de todos os benefícios, exceto para
os benefícios decorrentes de recursos portados, para os quais é adotado a Capitalização
Financeira.

PATRIMÔNIO SOCIAL, PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,
PROVISÕES MATEMÁTICAS E FUNDOS
O Plano de Benefícios PORTUS 1 - PBP1, registrado no Cadastro Nacional de Planos de
Benefícios – CNPB sob o nº 1978.0005-29, é um plano de caráter previdenciário, estruturado na
modalidade de Benefício Definido, cujas Provisões Matemáticas referentes ao encerramento do
exercício de 2021 foram determinadas a partir dos resultados da respectiva Avaliação Atuarial,
elaborada por esta consultoria, e seus valores correspondem aos indicados na Tabela 6 que,
também, demonstra a composição do Patrimônio Social, do Patrimônio de Cobertura do Plano,
das Provisões Matemáticas, dos Fundos e do Equilíbrio Técnico resultante em 31.12.2021.
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DURAÇÃO DO PASSIVO E AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO DO PASSIVO
DURAÇÃO DO PASSIVO
A duração do passivo corresponde à média dos prazos dos fluxos de pagamentos de
benefícios definidos, líquidos de contribuições normais e extraordinárias incidentes sobre esses
benefícios, ponderados pelos valores presentes desses fluxos.
Assim, com base no fluxo do passivo da Avaliação Atuarial de 31.12.2021 e na metodologia
definida pela PREVIC nos normativos pertinentes, a duração do passivo do PBP1 foi
dimensionada em 92 meses ou 7,6682 anos.

AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO
O ajuste de precificação corresponde à diferença entre o valor presente dos títulos públicos
federais atrelados à índice de preços, classificados na categoria títulos mantidos até o
vencimento, calculado considerando a taxa de juros real anual utilizada na avaliação atuarial do
final do exercício correspondente, e o valor contábil desses títulos.
Na forma da legislação, se o plano registra reserva especial no final do exercício, o valor do
ajuste de precificação negativo será deduzido da reserva especial, para fins de cálculo do
montante a ser destinado. Caso o plano registre déficit técnico, o valor do ajuste de precificação
positivo será deduzido do déficit acumulado e, se negativo, será acrescido, para fins de
equacionamento.
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Conforme informado pela Entidade, o PBP1 não contabiliza títulos públicos federais atrelados
a índices de preços classificados como mantidos até o vencimento e, consequentemente, não
há ajuste de precificação em 31.12.2021.

RESULTADOS ATUARIAIS
EM RELAÇÃO AO GRUPO DE CUSTEIO
Os participantes e assistidos do PBP1 estão segregados em 12 (doze) grupos de custeio, por
patrocinador, haja vista que não está prevista a solidariedade nos respectivos Convênios de
Adesão, de modo que os itens a seguir referem-se aos resultados apurados para o Plano e,
quando for o caso, serão apresentados segregados por grupo de custeio.

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS
O custo global dos benefícios avaliados pelo Método Agregado corresponde à diferença entre
o total dos compromissos avaliados por esse método e a parcela patrimonial constituída.
Dividindo-se essa diferença pelo valor atual da folha de Salário de Participação, obtém-se o
percentual do custo global dos benefícios avaliados pelo Método Agregado em relação à
referida folha. Assim, o custo médio anual dos benefícios avaliados por esse método é obtido
aplicando-se à folha de salário de participação do ano o percentual do custo global.
Por corresponder a um valor médio anual, e que já considera o excedente ou a insuficiência
patrimonial, o custo previdencial normal dos benefícios avaliados pelo Método Agregado pode
não corresponder à contribuição normal esperada em cada período. Assim, o custo esperado
para os próximos 12 meses é identificado ao montante das contribuições normais previstas
para serem pagas nesse mesmo período, dimensionadas com base no Plano de Custeio vigente,
descrito no item 7, mantido para 2022.
A Tabela 7 registra as contribuições normais previstas para serem pagas nos próximos 12
meses, ora expressas em valores monetários, ora em % da respectiva folha de Salário de
Participação dos participantes ativos e da folha de benefício dos assistidos [1], obtidas com
base no fluxo do passivo dessa avaliação atuarial, elaborado para atendimento à PREVIC,
porém, posicionado no início do exercício.

O custo normal médio do Plano para 2022 foi mensurado em 16,26% da folha de Salário de
Participação dos participantes ativos e da folha de benefício dos assistidos, apurado de acordo
com os Regimes Financeiros e os Métodos de Financiamento adotados para todos os benefícios
assegurados pelo Plano.
Comparativamente ao exercício anterior, o custo normal diminuiu em 0,49%, redução
compatível com a característica de “grupo fechado”, em que os benefícios pagos pelo Plano
estão reportados ao seu valor nominal de janeiro/2020, sem previsão de reajustes futuros.
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VARIAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS
As Provisões Matemáticas de Benefício Definido reavaliadas em 31.12.2021 reduziram
R$ 9,6 milhões em relação àquelas apuradas em 31.12.2020 (sem o valor da Reserva de Tempo
de Serviço Anterior (RTSA) de 31.12.2020 (R$ 10.059.313,13), transferida para os Ativos do
Plano em 2021), acima da variação negativa de R$ 37,27 milhões que era esperada no período
pela atualização inerente ao modelo (atualização monetária e juros, dedução de benefícios
pagos e adição de contribuições), como efeito da alteração da taxa de juros e do ajuste de
experiência da população, que geraram perdas atuariais de R$ 5,89 milhões e de R$ 21,78
milhões, respectivamente, acarretando uma perda total de R$ 27,67 milhões, conforme
demonstrado na Tabela 8.

Importa registrar, ainda, que a alteração do fator de capacidade dos salários, de 0,9844
para 1,00, acarretou efeito imaterial sobre as Provisões Matemáticas de 31.12.2021 do PBP1,
haja vista que essa premissa impacta somente no Valor Atual das Contribuições Futuras dos
participantes não elegíveis ao benefício de aposentadoria programada, os quais possuem baixa
representatividade no Plano.

PRINCIPAIS RISCOS ATUARIAIS
Os principais riscos atuariais aos quais o Plano está exposto são inerentes ao modelo em que
estão estruturados os benefícios avaliados, tendo em vista o longo prazo previsto para a
integralização das obrigações previdenciais, compreendendo possíveis descolamentos das
hipóteses atuariais, com maior relevância para aquelas vinculadas à sobrevivência/mortalidade
e à taxa real de juros, adotada no desconto a valor presente das obrigações e como meta do
retorno dos investimentos financeiros.
Para mitigar os riscos atuariais do modelo, é importante o acompanhamento da adequação
das hipóteses adotadas na mensuração dos compromissos, mediante realização de testes
regulares de aderência dessas hipóteses, ajustando-as sempre que necessário.
Nesse sentido, salienta-se que as hipóteses atuariais utilizadas para fins da Avaliação Atuarial
de 2021 do Plano foram aprovadas pelos órgãos estatutários da Entidade, subsidiadas pelos
testes de aderência das hipóteses e premissas atuariais executados pelo Portus e avaliados por
esta Consultoria, cujos resultados encontram-se registados nos estudos técnicos específicos
relacionados no item 3.2.1.
No contexto judicial, destaca-se o grande volume de ações existentes contra o PORTUS, nas
quais os participantes pleiteiam aumento no valor das suas suplementações pagas pelo PBP1 e,
na maioria das sentenças, o PBP1 é acionado a custeá-los sozinho.
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Por fim, outro grande risco para o Plano consiste no não cumprimento recorrentemente do
Plano de Custeio do PBP1 pelos patrocinadores, bem como o não reconhecimento e o não
pagamento das dívidas de contribuição, da RTSA reavaliada e pela União da retirada da
Portobras.

SOLUÇÕES PARA A INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA
Em 31.12.2021, as Provisões Matemáticas do Plano estão totalmente cobertas pelo
respectivo patrimônio de cobertura, apurando-se Superávit Técnico Acumulado de R$
4.682.843,27, representando 0,35% das Provisões Matemáticas, não sendo aplicáveis, neste
caso, soluções para insuficiência de cobertura do Plano.
A Tabela 9 demonstra a apuração do Equilíbrio Técnico do PBP1 por grupo de custeio, na
posição de 31.12.2021.

O confronto das Provisões Matemáticas reavaliadas com o Patrimônio de Cobertura do Plano
constituído em 31.12.2021 revela que os grupos de custeio PORTOBRAS, CODERN e PR
apresentaram insuficiência de cobertura, sendo os Déficits Técnicos da PORTOBRAS e da
CODERN os mais significativos em relação às respectivas Provisões Matemáticas.
Para o grupo de custeio PORTOBRAS, apurou-se um Déficit de R$ (31.642.792), decorrente,
principalmente, do não reconhecimento do Termo de Compromisso Financeiro (TCF) atribuível a
esta Patrocinadora, no montante de R$ 28.773.600, em 12/2021, conforme informado pela
Entidade.
Quanto à CODERN, por meio da análise do Balancete Contábil de 31.12.2021, verificou-se, nos
Ativos das “subsidiárias” CODERN – APC, CODERN – APR e da CODERN – DOCAS PB, que não há o
registro dos respectivos Termos de Compromisso Financeiro, cujos montantes devidos totalizam
R$ 11.965.260, na referida posição, e estão provocando o déficit técnico desse grupo.
Em relação ao Porto de Recife (PR), foi observado no Balancete Contábil que, em 31.12.2021,
este grupo possui Fundos Previdenciais de R$ 1.354.208, que representa cerca de 18% de seu
Ativo.
Em que pese o PR ainda apresentar déficit técnico em 2021 no valor de R$ (386.665), verificase que a situação se manteve num patamar inferior àquele registrado em 2020, no montante
R$ (901.074), em função dos ganhos atuariais e financeiros apurados nesta Avaliação Atuarial.
Por fim, os demais grupos de custeio, apresentaram resultado superavitário, não sendo
aplicáveis, neste caso, soluções para insuficiência de cobertura.
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EM RELAÇÃO AO PLANO DE BENEFICIOS
A data-base dos dados utilizados nesta avaliação está posicionada em 30.11.2021 para os
ativos e os assistidos. As informações cadastrais foram submetidas a verificações de
consistência e, após os ajustes necessários, foram consideradas satisfatórias, conforme
especificado no item 2 deste Parecer.

REGRAS DE CONSTITUIÇÃO E REVERSÃO DOS FUNDOS
PREVIDENCIAIS
Nesta Avaliação Atuarial foi mantido o Fundo Previdencial Cancelados por Desistência sem
Resgate, no valor de R$ 38.395.166,64, em 31.12.2021.
O referido Fundo é constituído pelos recursos provenientes da reserva de poupança dos
participantes ativos e autopatrocinados que tiveram sua inscrição cancelada junto ao PBP1, sem
ter havido o resgate. É atualizado mensalmente pelo Indexador do Plano e deduzido dos
pagamentos de reserva de poupança daqueles que se desligam do patrocinador e requerem o
recurso.
Ainda, em 31.12.2021, conforme balancete contábil, registra-se o montante de
R$
33.870.782,57 no Fundo de Revisão de Benefícios – Processos Judiciais.
A constituição do mencionado Fundo ocorre por meio do recebimento de recursos vinculados
à cobrança de dívidas judiciais de contribuições contra os Patrocinadores e é revertido para a
revisão anual do percentual redutor do Abono Anual, ao passo que o valor remanescente
poderá ser destinado à concessão de reajustes nas Suplementações devidas pelo Plano.
Ante o exposto, em 31.12.2021, os Fundos Previdenciais do PBP1 montam a R$ 72.265.949,21.

VARIAÇÃO DO RESULTADO
Quando considerados os resultados desta Avaliação Atuarial, o superávit técnico registrado
em 31.12.2020, no valor de R$ 6.894.633,83, 0,52% das Provisões Matemáticas da época,
reduziu-se para R$ 4.682.843,27, representando 0,35% das Provisões Matemáticas.
A rentabilidade dos investimentos do Plano em 2021, apurada pela Entidade, foi de 0,18%,
inferior ao mínimo atuarial esperado de 7,05%.
Contudo, como o Plano apresenta superávit em torno de 0,35% das Provisões Matemáticas e
grande parte do seu patrimônio é formado por Operações Contratadas, o fluxo líquido dos
investimentos e dos contratos em 2021 superou o fluxo esperado com base na meta atuarial
sobre as Provisões Matemáticas, apurando-se ganho financeiro no período, conforme
demonstrado na Tabela 10, que apresenta a conciliação do resultado financeiro do Plano em
2021:
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Assim, é importante destacar que os contratos de TCF são corrigidos pela taxa de juros
atuarial de 4,81% a.a. e pela variação do INPC, fato que ensejou o ganho financeiro apresentado
na Tabela 10 e contribuiu para a manutenção da situação financeira do Plano em 31.12.2021, já
que os benefícios pagos pelo Plano estão reportados ao seu valor nominal de janeiro/2020, sem
previsão de reajustes futuros.
Uma vez que o Plano apresentou resultado superavitário, a sua alocação em Reserva de
Contingência e Reserva Especial para Revisão do Plano deverá observar o Art. 15 da Resolução
CNPC nº 30, de outubro/2018, transcrito a seguir.
Art. 15º :O resultado superavitário do plano de benefícios será destinado à constituição de reserva de
contingência para garantia dos benefícios contratados, em face de eventos futuros e incertos, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor das provisões matemáticas ou até o limite calculado pela seguinte fórmula, o
que for menor:

Limite Reserva de Contingência = [10% + (1% x duração do passivo do plano)] x PM.
Aplicando-se a formulação descrita acima para a duração do passivo do Plano, apurada em
7,6682 anos nessa avaliação, tem-se como limite de reserva de contingência em 31.12.2021 o
valor de R$ 235.662.432,74.
Reserva de contingência = Mínimo {25%;17,6682%} x 1.333.822.532,78 = 235.662.432,74
Como o resultado superavitário é inferior ao limite acima estabelecido, não houve necessidade
de constituição de reserva especial, ficando a reserva de contingência equiparada a
R$ 4.682.843,27.
Com relação aos grupos de custeio que apresentaram resultado superavitário, estes foram
integralmente registrados em reserva de contingência, com base no Art.15 da Resolução
CNPC nº 30/2018 e na duração do passivo do Plano, apurada em 7,6682 anos, a exceção do
grupo da CODOMAR, o qual apresentou necessidade de constituição de reserva especial.
Levando em consideração a duração do passivo do Plano, 7,6682 anos, e as disposições
normativas supramencionadas, o limite de reserva de contingência apurado para o grupo de
custeio da CODOMAR foi apurado em R$ 3.602.331,62, em 31.12.2021.

PÁGINA | 61

RELATÓRIO ANUAL 2021

Reserva de contingência = Mínimo {25%;17,6682%} x 20.388.786,76 = 3.602.331,62
Assim, haja vista que o resultado desse grupo foi de R$ 4.518.121, conforme apresentado na
Tabela 9, houve a necessidade de formação de reserva especial no montante de R$ 915.790.
Ainda sobre o resultado superavitário da CODOMAR, importa registrar que, em 10.12.2021, o
Ministério da Infraestrutura, responsável pelas obrigações desta empresa desde a sua
liquidação, efetuou a antecipação de valores referentes ao processo de Retirada de Patrocínio
no montante de R$ 33.914.503,93, conforme informado pelo PORTUS, motivo pelo qual esse
grupo de custeio teve o seu déficit técnico de 31.12.2020 revertido em superávit em 31.12.2021.
Da quantia supramencionada, R$ 23.241.690,86 foram utilizados para quitar suas obrigações
relativas ao Termo de Compromisso Financeiro (TCF) firmado na estratégia previdencial
implementada em 2020; R$ 2.378.826,15 foram empregados na quitação da Reserva de Tempo
de Serviço Anterior (RTSA) de sua responsabilidade; e R$ 65.075,77 foram descontados a título
de contribuição paritária relativa ao abono anual.
Neste sentido, é importante ressaltar que o montante remanescente de R$ 8.228.911,15,
devidamente atualizado, deverá ser deduzido das demais obrigações de Retirada do
Patrocinador quando do seu recálculo.

NATUREZA DO RESULTADO
Em 31.12.2021 o Plano encontra-se basicamente em equilíbrio técnico em decorrência da
implementação, em 2020, de estratégia para retomada da solvência do PBP1.
No entanto, ao longo dos últimos anos o PBP1 vinha enfrentando um quadro grave de
insolvência, o qual teve origem a partir da retirada de patrocínio da extinta PORTOBRAS, quando
não foram vertidos os recursos devidos ao PBP1 para suporte às obrigações com participantes e
assistidos a ela vinculados, fato que juntamente a outros fatores, impactou no desequilíbrio
técnico do plano ao longo de sua existência. Em síntese, esses fatores foram:
Dimensionamento incorreto da Reserva de Tempo de Serviço Passado - RTSA no ano de 2000;
Perdão, pela administração do PORTUS à época, de joias devidas por participantes e de aportes para
integralizar encargos atuariais de participantes, que ingressaram no plano perto da entrada em gozo de
benefício, sem buscar a contrapartida necessária;
A maioria dos Patrocinadores, em algum momento, não observou na integralidade o cumprimento do plano
de custeio aprovado no ano de 2000, ocasionando em diversas dívidas por atraso de pagamento;
Embora indicação dos atuários do PBP1 nas avaliações atuariais subsequentes ao exercício de 2000, não
houve qualquer revisão do plano de custeio à exceção da introdução da contribuição para os pensionistas
em 2008;
Pagamento de contribuições em atraso pelas patrocinadoras sem a correção monetária prevista no
Regulamento;
O PORTUS mais de uma vez, optou por investir, até o ano de 2000, os recursos garantidores do PBP1 em
ativos que resultaram em grandes perdas;
Com a escassez de recursos, inadimplência, falta de aplicação dos planos de custeio indicados pelos atuários
e perdas financeiras as oportunidades de aplicação dos recursos garantidores do PBP1 foram reduzidas,
afetando negativamente o desempenho do plano;
Adoção pelo PORTUS de hipóteses atuariais que aumentaram os correspondentes encargos do PBP1 sem que
se conseguisse a alteração do custeio junto às patrocinadoras;
Ações judiciais impetradas por assistidos do Plano para majoração de suplementações julgadas procedentes,
implicando em pagamento de diferenças, majorando os encargos atuariais; e
Ausência de custeio para suportar o aumento de encargos do PBP1 quando da promulgação da Lei nº
9876/1999 que institui o fator previdenciário, majorando o valor dos suplementos de aposentadoria do
plano.
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SOLUÇÕES PARA O EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT
Conforme citado anteriormente, em 31.12.2021, as Provisões Matemáticas do Plano estão
totalmente cobertas pelo respectivo patrimônio de cobertura, apurando-se Superávit Técnico
Acumulado de R$ 4.682.843,27, representando 0,35% das Provisões Matemáticas de Benefício
Definido, não sendo aplicáveis, neste caso, soluções para equacionamento de déficit.
No entanto, conforme demonstrado na Tabela 9, os grupos de custeio PORTOBRAS, CODERN e
PR apresentaram insuficiência de cobertura.
Quanto à PORTOBRAS e à CODERN, o equacionamento do déficit deverá se dar mediante o
reconhecimento e pagamento dos Temos de Compromisso Financeiro da PORTOBRAS e das
“subsidiárias” CODERN – APC, CODERN – APR e CODERN – DOCAS PB.
Já em relação ao grupo de custeio do Porto de Recife (PR), este apresentou, em 31.12.2021,
um resultado deficitário de R$ (386.665,43), cerca de 6,25% das respectivas Provisões
Matemáticas. Tendo apurado resultado deficitário, recomenda-se a observação dos
procedimentos previstos pela Resolução CNPC nº 30/2018, em especial o especificado no Título
VI.
Aplicando-se, para este grupo de custeio, a formulação descrita no Art. 29 da Resolução CNPC
nº 30/2018 para a duração do passivo do Plano, apurada em 7,6682 anos, nessa avaliação, temse como Limite de Déficit Técnico Acumulado em 31.12.2021 o valor de R$ 226.776,57.
Limite de Déficit Técnico Acumulado = [1% x (7,6682 - 4) x R$ 6.182.230,21] = R$ 226.776,57
Como não há ajuste de precificação na referida data, o Equilíbrio Técnico Ajustado de
31.12.2021, R$ (386.665,43), é superior ao Limite do Déficit Técnico Acumulado (R$ 226.776,57),
sendo recomendada, em 2022, a elaboração de plano de equacionamento do déficit técnico.

ADEQUAÇÕES DE MÉTODOS DE FINANCIAMENTO
O Regime Financeiro e o Método de Financiamento não foram alterados, uma vez que estes
estão em conformidade com os princípios atuariais geralmente aceitos e em consonância com
os normativos que regem a matéria. Dessa forma, optou-se por manter o Regime de
Capitalização conjugado com o Método Agregado para financiamento de todos os benefícios e
institutos do Plano.

OUTROS FATOS RELEVANTES
No início de 2020 foi desenvolvida uma estratégia previdencial para retomada da solvência
do Plano de Benefícios PORTUS 1, a qual envolveu a administração do PORTUS, dos
Patrocinadores e de entidades representativas dos participantes e assistidos do PBP1, com
conhecimento da PREVIC, que aprovou a alteração do Regulamento do plano em 06/2020,
fato que ensejou a elaboração de Avaliação de Fato Relevante na referida data;
Os valores relativos aos Ativos Financeiros, Fundos Administrativos, Fundos para garantia
das Operações e Exigíveis, considerados na apuração dos resultados da Avaliação Atuarial de
31.12.2021 do PBP1, foram informados pelo PORTUS por meio do Balancete Contábil de
31.12.2021, sendo o dimensionamento desses valores de inteira e exclusiva
responsabilidade da Entidade;
Conforme observado no Balancete Contábil de 31.12.2021 verifica-se que
R$
1.030.976.315,51 não se encontram integralizados ao Plano, uma vez que existem recursos a
receber, sendo este montante relativo aos contratos de TCF já assinados em função
estratégia para retomada da solvência do PBP1, ocorrida em 2020;
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O Demonstrativo Contábil de 31.12.2021 também registra nos Ativos Financeiros do PBP1
montante equivalente ao saldo atualizado da Reserva de Tempo de Serviço Anterior – RTSA,
no valor total de R$ 6.361.095,27, a qual foi transferida do passivo para o grupo "Operações
Contratadas", no "Realizável Previdencial", do Ativo, conforme previsto na Instrução Previc nº
31/2020.
O superávit técnico registrado em 31.12.2020, no valor de R$ 6.894.633,83, 0,52% das
Provisões Matemáticas da época, se manteve basicamente estável em 31.12.2021, no
montante de R$ 4.682.843,27, representando 0,35% das Provisões Matemáticas, em função
dos contratos de TCF que são corrigidos pela taxa de juros atuarial de 4,81% a.a. e pela
variação do INPC, ao passo que os benefícios pagos pelo Plano estão reportados ao seu
valor nominal de janeiro/2020;
Em 10.12.2021, o Ministério da Infraestrutura, responsável pelas obrigações da CODOMAR
desde a sua liquidação, efetuou a antecipação de valores referentes ao processo de Retirada
de Patrocínio no montante de R$ 33.914.503,93, conforme informado pelo PORTUS, motivo
pelo qual esse grupo de custeio teve o seu déficit técnico de 31.12.2020 revertido em
superávit em 31.12.2021. Da referida quantia, R$ 23.241.690,86 foram utilizados para quitar
suas obrigações relativas ao TCF; R$ 2.378.826,15 foram empregados na quitação da RTSA
de sua responsabilidade; e R$ 65.075,77 foram descontados a título de contribuição
paritária relativa ao abono anual. Assim, os R$ 8.228.911,15 remanescentes, devidamente
atualizados, deverão ser deduzidos das demais obrigações de Retirada do Patrocinador
quando do seu recálculo;
De acordo com as informações contábeis disponibilizadas pela Entidade, a maioria dos
patrocinadores não está recolhendo ao plano a totalidade das contribuições extraordinárias
previstas no Plano de Equacionamento do Déficit técnico do PBP1 de 31.12.2019 (PED),
aprovado por todos os órgãos de supervisão e controle das Estatais e pelos próprios
patrocinadores para vigorar a partir de 06/2020. Em conformidade com o referido PED, as
contribuições extraordinárias a serem pagas pelos patrocinadores corresponderá a
aplicação do fator de proporção de 0,9197889 sobre o recolhimento extraordinário global
de seus participantes e assistidos (aposentados e pensionistas), fator este que já compensa
a não paridade patronal em relação às contribuições normais realizadas pelos pensionistas,
em observância ao Acórdão nº 169/2005-TCU-Plenário. Ademais, é explicitado no referido
Acórdão que as contribuições normais diferem das contribuições extraordinárias, cuja
finalidade é a cobertura de déficits, serviço passado, entre outras. Assim, é preciso que os
patrocinadores recolham ao PBP1 a totalidade das contribuições extraordinárias previstas
no PED aprovado em 2020, sob o risco de comprometer toda a estratégia de recuperação do
Plano.

PLANO DE CUSTEIO
O Plano de Custeio do PBP1 para 2022 prevê o recolhimento de contribuições de participantes,
assistidos e patrocinadores na forma estabelecida a seguir.

PÁGINA | 64

RELATÓRIO ANUAL 2021

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS
PARTICIPANTES ATIVOS E AUTOPATROCINADOS NÃO ELEGÍVEIS
Conforme PORTARIA PORTUS Nº 001/2021, de 11.03.2021, os participantes patrocinados e
autopatrocinados não elegíveis ao benefício de aposentadoria programada devem efetuar
contribuição mensal para o Plano, obtida a partir de percentuais aplicados sobre parcelas do
seu salário de participação – SP, na forma apresentada na Tabela 11.

Os autopatrocinados não elegíveis deverão recolher ao Plano além das suas contribuições,
calculadas mediante aplicação sobre o salário-de-participação das taxas contributivas fixadas no
plano de custeio para os participantes ativos, as correspondentes contribuições que seriam de
responsabilidade da Patrocinadora à qual estavam vinculados, incluindo a contribuição para a
cobertura das despesas administrativas.
Após 90 (noventa) dias da elegibilidade, conforme texto do Regulamento, deverão os
participantes patrocinados recolher, também, as correspondentes contribuições que seriam de
responsabilidade da Patrocinadora.

PARTICIPANTES ATIVOS E AUTOPATROCINADOS ELEGÍVEIS
Ainda segundo a PORTARIA PORTUS Nº 001/2021, de 11.03.2021, desde 01.03.2021, os
participantes patrocinados e autopatrocinados elegíveis ao benefício de aposentadoria
programada passaram a efetuar contribuições normais correspondentes à aplicação do
percentual de 50% sobre as alíquotas de contribuição previstas na Tabela 11 e, a partir de
01.06.2022, passarão a contribuir com 0% incidente sobre as alíquotas de contribuição previstas
na referida Tabela.
Os autopatrocinados elegíveis deverão recolher ao plano além das suas contribuições,
calculadas conforme o parágrafo anterior, as correspondentes contribuições que seriam de
responsabilidade da Patrocinadora à qual estavam vinculados, incluindo a contribuição para a
cobertura das despesas administrativas.

ASSISTIDOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)
O plano de custeio vigente estabelece contribuição mensal de 10% para os aposentados e de
6% para os pensionistas a incidir sobre a complementação global paga pelo Plano.
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PATROCINADORES
Os patrocinadores devem contribuir mensalmente com valor igual à soma das contribuições
normais realizadas pelos Participantes Ativos e Assistidos (aposentados e pensionistas) a eles
vinculados.
Em que pese o Plano de Custeio prever a paridade das contribuições patronais em relação
aos pensionistas, em decorrência do Acórdão nº 169/2005-TCU-Plenário, apenas os
Patrocinadores PORTUS, CODOMAR, PR e SPI estão efetuando esse recolhimento.
Assim, para os demais Patrocinadores, a paridade contributiva em relação aos pensionistas
não foi considerada na apuração das Provisões Matemáticas da Avaliação Atuarial de
encerramento do exercício de 2021.

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS
As alíquotas de contribuição extraordinária incidentes sobre os salários, na fase ativa, e
sobre os benefícios, na fase inativa, de forma vitalícia são apresentadas na Tabela 12.

PARTICIPANTES E ASSISTIDOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)
Os patrocinadores devem efetuar contribuições extraordinárias correspondentes à aplicação
do fator de proporção contributiva de 0,9197889[1] sobre as contribuições extraordinárias
vertidas por seus respectivos participantes e assistidos (aposentados e pensionistas).
Além da contribuição extraordinária relativa ao PED, os patrocinadores deverão pagar as
prestações referentes à amortização da RTSA, a qual encontra-se registrada no grupo
"Operações Contratadas", no "Realizável Previdencial", do Ativo.
Abrange as empresas EMAP e SNPH. Haja vista a sua liquidação, o pagamento das contribuições
patronais vem sendo efetuada pelo Ministério da Infraestrutura.

CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS
Para fins de custeio administrativo está prevista a cobrança da taxa de carregamento de 4%
sobre o total das contribuições normais e joias vertidas para o PBP1.
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O PBP1 encerrou o exercício de 2021 com um Superávit Técnico de R$ 4,6 milhões.
Como o resultado superavitário é inferior ao limite acima estabelecido, não houve necessidade
de constituição de reserva especial, ficando a reserva de contingência equiparada a R$ 4,6
milhões.

EXTINÇÃO DA PATROCINADORA CODOMAR
Em 29.03.2019, a CODOMAR, em processo de liquidação à época, realizou o pedido de
retirada de patrocínio, nos termos da legislação aplicável, em função de sua inclusão no
Programa Nacional de Desestatização – PND, conforme Decreto nº 9.265, de 10.01.2018,
protocolado na PREVIC em 10.05.2019.
No entanto, o processo de retirada da CODOMAR foi posteriormente suspenso,
principalmente, por conta do andamento da estratégia previdencial de reestruturação do PBP1,
excedendo os 180 dias da data-base para o protocolo do pedido inicial de retirada na
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, conforme estabelecido no
Art. 2º inciso II, da Resolução CNPC nº 11/2013. Neste sentido, os cálculos referenciais foram
reposicionados para 29.02.2020, decorrente do reencaminhamento ao PORTUS da notificação
de intenção de retirada por meio do Ofício nº 91/2020-LIQ/CODOMAR, de 30/03/2020 em
26/08/2020, o PORTUS protocolou junto à PREVIC o pedido de retirada de patrocínio da
CODOMAR, a qual foi liquidada em 09.09.2020, cumprindo ao Ministério da Infraestrutura as
obrigações apuradas na operação.

Considerações

FINAIS
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Após análise do pedido, a PREVIC se manifestou sobre o processo por meio do Parecer nº
516/2020/CTR/CGTR/DILIC, a qual determinou dentre outras questões, que a Entidade enviasse
novo relatório da operação, em formato específico disponibilizado no site da Superintendência,
em nova data-base igual ou posterior a 12.06.2020, momento em que passou a vigorar a
alteração do regulamento para reestruturação do PBP1.
Neste sentido, para atendimento das disposições constantes das exigências do Parecer da
PREVIC, o PORTUS protocolou, no dia 07.05.2021, novo Relatório da Operação junto à PREVIC, a
qual retornou com novas exigências em 02.08.2021.
Novamente, retornamos a PREVIC com as exigências atendidas em 22.10.2021, restando
ainda pendente o Termo de Retirada assinado que se encontrava em análise na CONJUR da
Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) até 06.12.2021.
Vale destacar que as obrigações das empresas SNPH e EMAP também cabem à CODOMAR,
por força de seu convênio de adesão vigente e conforme conclusões da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN. Deste modo, os compromissos decorrentes da retirada parcial de
patrocínio das três empresas foram reportados à CODOMAR, que devido à sua liquidação
ocorrida em 09.09.2020, serão assumidos pelo Ministério de Infraestrutura.
Em 07.12.2021 protocolamos o Termo assinado no órgão supervisor. Em 02.03.2022 a
PREVIC autorizou a retirada de patrocínio da CODOMAR do PBP1, através da portaria
PREVIC/DILIC nº 220, publicada no D.O.U de 09/03.2022.
Compete ao patrocinador que se retira, o montante de R$ 33.914.537,49, posicionado em
31/12/2020, referente aos compromissos de sua responsabilidade na operação, e por isso a
SNPTA, sucessora da CODOMAR, em dezembro/2021, depositou R$ 33 milhões a título de
adiantamento de retirada de patrocínio.
Considerando a aprovação pela PREVIC, os valores serão redimensionados e a patrocinadora
completará com os recursos que ainda faltarão, caso aplicável.
Até o presente momento, as contribuições normais e extraordinárias estão sendo aportadas
pela SNPTA e serão pagas mensalmente até o mês de aprovação de Retirada, conforme
legislação.

PROCESSO DE CISÃO DO PBP1
Dando continuidade à individualização de responsabilidade de cada patrocinadora com o
PBP1/Portus, algumas ações de cisão do PBP1 estão em processo de autorização pela Previc,
após a devida aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais –
SEST quanto à sua vantajosidade.
À exceção da extinta PORTOBRAS e da CODOMAR, que já havia pedido a retirada de
patrocínio e que foi liquidada em setembro/2020, os demais patrocinadores solicitaram a Cisão
do Plano.
Dentre as patrocinadoras que solicitaram a Cisão do plano, somente o processo da
patrocinadora Santos Port Authority – SPA e CODESA foram aprovados pela Previc até o
momento, nos termos da Portaria nº 128 de 08/02/2022, publicada no D.O.U em 11/02/2022 e
Portaria Previc nº 249, de 14 de março 2022 respectivamente.
Os pedidos de Cisão das patrocinadoras CDRJ e CDC já foram protocolados e submetidos à
aprovação do órgão supervisor, que os devolveu para ajustes pontuais descritos nos respectivos
Pareceres.

PÁGINA | 68

RELATÓRIO ANUAL 2021

Apesar da SEST já ter autorizado a cisão da CDP e CODEBA, ambas as patrocinadoras ainda
não devolveram os documentos assinados para o Portus protocolar na PREVIC.
A CODERN contratou uma consultoria independente para avaliar a viabilidade de cisão, sendo
que o processo não foi remetido à SEST até o presente momento.
Porto de Recife e Porto de Itajaí (patrocinadoras não federais) ainda não manifestaram
vontade em aderir à cisão do plano.
Em linhas gerais, a cisão decorre da opção do patrocinador em gerir o plano de benefícios
separadamente, em virtude de reorganização societária, da transferência coletiva de
empregados, ou mesmo da necessária segregação de massas.
A cisão de Planos de Benefícios é uma operação que tem sido verificada, com frequência
cada vez maior, no âmbito da previdência complementar fechada. Essa operação pode ser total
(“cisão total”) ou parcial (“cisão parcial”). A cisão total pressupõe a extinção do plano de
benefícios originário cindido, enquanto a cisão parcial – operação que temos verificado mais
comumente – implica a manutenção do plano originário e a criação de um ou mais planos
espelhos nos quais ficam alocadas suas reservas garantidoras e obrigações para com seus
participantes.
Assim, o PBP1 poderá ser transformado em vários planos por cada patrocinador que tenha
optado pela cisão (com regulamento, participantes, patrimônio e resultados independentes por
patrocinador), com CNPB individualizado. O Plano de equacionamento permanece em vigor em
qualquer hipótese, mas cada patrocinadora poderá tomar quaisquer decisões, sem que seja
necessário anuência das demais.
A cisão consistirá em um trabalho extenso, já que poderão ser criados 10 planos a partir do
PBP1, que é um plano com mutualismo contributivo e patrimônio único. Os critérios e
procedimentos de rateio deverão ser bem estruturados, com as devidas justificativas técnicas,
de tal forma que seja demonstrada a viabilidade de cada Plano cindido, com especial atenção à
sua sustentação a longo prazo, solvência e liquidez.
Acrescenta-se ainda a imposição de se relatar, em parecer jurídico, todo o risco envolvido na
operação, de tal maneira que haja preservação dos direitos dos participantes e assistidos dos
planos de benefícios envolvidos, inclusive, destacando-se a responsabilidade sobre os valores
provisionados a título de pendências judiciais das Patrocinadoras junto ao Portus e as tratativas
históricas advindas da estratégia previdencial do Plano de Equacionamento do Déficit - PED em
vigor (Rateio das dívidas judiciais, Déficit, responsabilidades e Termos de Confissão de dívidas
assinados).

ALTERAÇÃO REGULAMENTAR - VENCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Conforme Portaria Previc nº 124, de 2 de março de 2021, a alteração do regulamento do
PBP1/Portus, visando à alteração do dia de vencimento das contribuições das patrocinadoras,
foi aprovada pelo referido órgão supervisor.
Portanto, a partir de 25 de fevereiro de 2021, o repasse das contribuições de
responsabilidade das patrocinadoras deve ser realizado até o dia 10 do mês subsequente, de
acordo com os artigos 32 e 33 do Regulamento do PBP1.
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DÉFICIT NÃO EQUACIONADO NO PED - PORTOS DELEGADOS PELA
CODERN
Nos termos acordados no Plano de Equacionamento, uma parte do déficit atribuído à
patrocinadora CODERN não foi equacionado devido a questões suscitadas pela patrocinadora
quanto a sua competência e a sua responsabilidade pela assunção de compromissos vinculados
a participantes dos portos que foram por ela delegados, sem qualquer anuência ou formulação
de convênio de adesão com o Portus, principalmente em função de interpretações emanadas
pelo Tribunal de Contas da União quanto ao caso.
Nos termos consignados no PED, foi estabelecido o prazo de um ano para definição do
responsável pela assunção desses compromissos, mediante conciliação no âmbito da Câmara
de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF. Findo esse prazo sem que haja
entendimento diverso quanto à responsabilidade da Codern, esse déficit não equacionado será
direcionado a patrocinadora.
Dessa forma, verifica-se que as dívidas supracitadas posicionadas em dezembro de 2020
montam em:
Dívidas em dez/21
TCF não contratado
Contribuições normais e extra a partir do PED

CODERN/APC

CODERN/APR

DOCAS-PB

1.424.435,66

7.691.952,55

2.848.871,32

79.115,49

615.005,12

82.072,79

OFND - OBRIGAÇÕES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
O Portus é parte integrante da Ação Ordinária (processo nº 91.0123902-3) movida pela
Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP contra a
União Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento – FND, na qual são pleiteadas diferenças de atualização monetária sobre os
títulos de OFNDs adquiridos pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC.
Após a ação ter transitada definitivamente em julgado, procedemos ao pagamento dos
honorários devidos ao Escritório Gonçalves & Machado Nascimento Advogados, em razão do êxito
obtido junto ao Supremo Tribunal Federal – STF face à Ação Rescisória (RE 1.216.743/STF)
proposta pela União, conforme decisão monocrática, acórdão agravo interno da união e certidão
do trânsito em julgado. O pagamento se deu em duas prestações, sendo uma em outubro/2020,
no valor de R$ 66.481,44; e a outra em janeiro de 2021, no valor de R$ 67.599,54.
A fase de execução da referida ação já havia sido desmembrada por entidade, sendo a do
Portus a ação de número 0054109-33.2016.4.02.5101, em trâmite da Justiça Federal do Rio de
Janeiro, que se encontra conclusa para análise do juiz após manifestação da perícia.
Apesar de ainda não ser possível a contabilização dos recebíveis decorrentes dessa ação,
conforme orientação do órgão supervisor – Previc –, estima-se que seu valor esteja compreendido
entre R$ 39 milhões (cálculo da União) a R$ 145 milhões (cálculo providenciado pela ABRAPP), na
data base novembro de 2015.
Nos últimos meses, a ação vinha sendo objeto de negociação junta à Câmara de Conciliação e
Arbitragem da Administração Federal – CCAF.
Após a União ter formalizado uma proposta de deságio de aproximadamente 40% para
pagamento dos credores, via emissão de precatórios, o assunto foi deliberado em assembleia
geral convocada pela ABRAPP no dia 26/11/2021, ocasião em que quase a totalidade das
entidades possuidoras do direito à indenização aceitaram a proposta.
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Considerando os riscos envolvidos, principalmente a inexistência de registros contábeis da
posse dos títulos, as eventuais ações protelatórias que a União poderia adotar para pagamento
da condenação; e a possibilidade de resolução da ação que já dura por quase 30 anos,
aceitamos o referido acordo oferecido pela Advocacia Geral da União – AGU. Portanto, o valor
da indenização, que antes era aproximadamente R$ 145 milhões em junho/21, passará a ser de
96 milhões.
a)

OFND – Processo nº 00412.007444/2021-67

Trata-se da proposta de Acordo Judicial a ser celebrado entre a União e a Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP, a fim de encerrar os
processos de liquidação/execução decorrentes da Ação Ordinária nº 012390236.1991.4.02.5101, em trâmite na 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que teve como objeto a
revisão dos critérios de atualização das Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento
(OFNDs) adquiridas por entidades de previdência complementar, no interregno de abril/1990 a
fevereiro/1991.
Tendo em vista as manifestações da Advocacia-Geral da União, consubstanciadas por meio
do Despacho do Advogado-Geral da União nº 069, do Despacho nº 01796/2022/PGU/AGU e do
Parecer nº 00077/2022/PGU/AGU, a manifestação da Secretaria Especial do Tesouro e
Orçamento, concretizada por intermédio da Nota Informativa SEI nº 8819/2022/ME, e a
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, feita por meio do Parecer Conjunto
SEI nº 13/2022/ME, e com base no art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.469, de 10 de Julho de 1997,
regulamentado pelo art. 2º, § 1º, do Decreto nº 10.201, de 15 de janeiro de 2020, o Ministro da
Economia em 24/03/2022, autorizou a celebração do Acordo Judicial entre a União e a
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP, a fim de
encerrar os processos de liquidação/execução decorrentes da Ação Ordinária nº 012390236.1991.4.02.5101, em trâmite na 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que teve como objeto a
revisão dos critérios de atualização das Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento
(OFNDs) adquiridas por entidades de previdência complementar, no interregno de abril/1990 a
fevereiro/1991.

LFT - LETRA FINANCEIRA DO TESOURO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCESSO: 0000249-87.2018.8.02.0001
Valor Atualizado da Causa: R$ 14.197.282,81
O PORTUS é proprietário e titular de 5.383 Letras Financeiras do Estado de Alagoas - LFTAL. O
Estado de Alagoas emitiu as LTFAL e recebeu do autor o valor correspondente e,
posteriormente, alegou ter havido vício formal na emissão e desvio de aplicação pelas
autoridades estaduais, razão pela qual recusou-se a pagar ao autor.
Em tal contexto, o PORTUS autor ingressou com ação judicial requerendo a declaração da
existência, validade e eficácia da relação jurídica firmada com o Estado de Alagoas, bem como,
ser indenizado no valor equivalente ao valor atualizado das LTFAL.
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Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória, proposta em 01/12/1999 na Justiça
Federal do Rio de Janeiro (0061440-62.1999.4.02.5101), mas que em razão da União e do Banco
Central terem sido excluídos do processo, a ação veio para Alagoas em 2018, tendo sido
proferida Sentença de parcial procedência em 07/12/2021 (publicada em 10/12/2021), para
“condenar o Estado de Alagoas a pagar ao PORTUS a quantia de R$ 4.999.508,02 (quatro
milhões, novecentos e noventa e nove mil, quinhentos e oito reais e dois centavos), corrigidos
monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da transferência patrimonial efetivada (13 de fevereiro
de 1996), conforme Provimento TJ/AL nº 10/2002 até 30/06/2009. Após, aplica-se o IPCA-E até o
efetivo pagamento. Sobre os juros moratórios, considerando a impossibilidade de utilizar a data
de vencimento dos títulos para delimitar a mora (diante da ilegalidade dos títulos), o marco
inicial é a citação, nos moldes do art. 219 do CPC/1973. Os juros serão de 0,5% ao mês
enquanto vigente o CC/16, passando para 1% ao mês a partir de 11/01/03 (data da entrada em
vigor do CC/02). Esta última taxa será observada até30/06/2009, data em que deverá ser
aplicável a taxa de juros vigente para caderneta de poupança, em face das disposições da lei
11.960/2009 que alteraram a redação do art. 1º F da lei nº 9.494/97.”
Apelação do Estado de Alagoas distribuída ao Desembargador Fernando Tourinho de Omena
Souza (1ª Câmara Cível do TJAL).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOVA PLANIFICAÇÃO CONTÁBIL
A Previc revogou, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Instrução SPC nº 34/2009, por meio da
Instrução Previc nº 31/2020, que estabeleceu procedimentos a serem observados pelas
Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC.
Essa Instrução teve por objetivo uniformizar os registros contábeis dos atos e fatos
administrativos praticados, racionalizar a utilização de contas contábeis, estabelecer regras,
critérios e procedimentos necessários à obtenção e divulgação de dados, possibilitar a análise e
a avaliação do desempenho da EFPC, de modo que as Demonstrações Contábeis elaboradas
expressem, com fidedignidade, clareza e transparência, a real situação econômico-financeira e o
equilíbrio técnico dos planos de benefícios de caráter previdencial e assistencial, bem como do
plano de gestão administrativa.
Dentre diversas alterações, a referida Instrução estabeleceu novos percentuais para
constituição de provisão para perdas sobre os valores a receber vencidos e vincendos.
Determinou também que as EFPC devem registrar contabilmente todos os instrumentos de
dívidas (com cláusulas financeiras e atuariais) de patrocinadores relacionados aos
financiamentos de serviço passado e de déficit técnico equacionado no grupo “Operações
Contratadas”, no “Realizável Previdencial”, do Ativo do Balanço Patrimonial.
Criou, nos grupos de contas de resultados, uma conta específica para reconhecimentos de
Receita com atualização de depósitos judiciais.
E, por fim, determinou que as EFPC devem enviar mensalmente, juntamente com o balancete
contábil do período, por meios de sistema disponibilizado pela Previc, relatório específico com
informações extracontábeis do plano de benefícios.
a) Efeitos da reclassificação IN PREVIC nº 31, de 20/08/2020
Considerando que, a partir de 01/01/2021, em conformidade a IN 31, as EFPC devem registrar
os instrumentos de dívidas de patrocinador relativos aos financiamentos de serviço passado e
de déficit técnico equacionado, no grupo “operações contratadas” do “realizável previdencial”, do
ativo, independentemente da existência de cláusulas de reajustes atuariais ou financeira.
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Os efeitos da reclassificação, ora citada, foi o seguinte: o Patrimônio Social apurado no Balanço
Patrimonial de R$ 1.448.752 mil, divergindo do Patrimônio Social apurado na Demonstração da
Mutação do Patrimônio Social – DMPS que é de R$ 1.438.692, logo apresentando um ajuste no
montante de R$ 10.060 mil, relativo à reclassificação de parte da Reserva a Amortizar para o
Ativo Realizável Previdencial.

CNPJ POR PLANO DE BENEFÍCIOS
Conforme Artigo 2º, da Resolução nº 31, de 11/12/2018, “[...] cada plano de benefícios de caráter
previdenciário deverá manter independência patrimonial em relação aos demais planos de benefícios
operados pela entidade fechada de previdência complementar, assim como em relação à entidade
que o administra, por meio da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme
regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
Ainda em seu Artigo 3º, indica que as “[...] entidades fechadas de previdência complementar
deverão, para fins de operacionalização dos procedimentos instituídos nesta Resolução, observar
como termo final o dia 31 de dezembro de 2021”.

LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
A Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais - LGPD, surgiu no Brasil em momento de grande preocupação por parte da
comunidade internacional com o cuidado e gestão dos dados das pessoas naturais,
especialmente diante dos escândalos de escala global envolvendo o uso indevido de dados
pessoais para fins comerciais ou políticos, invasões cibernéticas e o tratamento de dados e
perfis para novas tecnologias.
Desde 2013, Resolução da Organização das Nações Unidas - ONU editou diretrizes sobre
“Direito à Privacidade na Era Digital”, motivando diversos países a elaborar normas para
disciplinar o assunto, dentre estas o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União
Europeia - GDPR.
No Brasil essa Lei entrou em vigor a partir de 08/2020. A LGPD trouxe regramento próprio
para o tratamento de dados pessoais, em caráter complementar com outras iniciativas
legislativas, a exemplo da Lei do Cadastro Positivo (Lei 12.414/2012) – que complementa o
Código de Defesa do Consumidor - CDC para criar um microssistema de proteção de dados no
contexto das relações de consumo, e do Marco Civil da Internet (Lei n° 12.965/2014), que
estabeleceu diretrizes para o fluxo de dados por meio da internet.
Nesse contexto, a LGPD tem como finalidade regular o tratamento de dados pessoais, nos
meios digitais ou físicos, realizado por pessoas naturais ou pessoas jurídicas, de direito público
ou privado. A LGPD possui, portanto, aplicação abrangente, sendo aplicável às entidades
fechadas de previdência complementar (“EFPC”), que, em razão de suas atividades próprias,
realizam coleta, acesso e tratamentos diversos de dados pessoais de seus participantes,
assistidos, beneficiários e dependentes, além dos próprios colaboradores, dirigentes e
fornecedores da entidade.
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COMO O PORTUS ESTÁ SE PREPARANDO
Todo processamento do Portus é baseado em dados. Desde a adesão dos participantes até o
seu desligamento, englobando processos legais e operacionais e exigindo, assim, o recebimento
e armazenamento de dados.
Por esse motivo, o Portus sempre se preocupou com o sigilo, governança e armazenamento
dos dados de seus participantes. Mas, com a entrada da LGPD, será necessário realizar
adequações em atendimento ao inteiro teor da legislação LGPD. Para assegurar o fiel
cumprimento da Lei para todos os agentes envolvidos, pois a posse e uso de dados não envolve
apenas a Portus, mas também fornecedores de serviços ligados ao processo, instituímos um
grupo de trabalho para análise e implantação da Lei.
Essa legislação fez com que tenhamos um ambiente mais seguro, confiável e adequado à
proteção dos direitos fundamentais de privacidade dos dados de nossos participantes,
reforçando assim as boas práticas já adotadas pela Entidade.

ALTERAÇÕES NAS NORMAS PUBLICADAS EM 2021, COM VIGÊNCIA A
PARTIR DE 01/2022
a) Resolução CNPC nº 48, de 08/12/2021 que revoga a Resolução CGPC nº 29/2009, dispõe
sobre as fontes, os limites para custeio administrativo, os critérios e os controles relativos às
despesas administrativas pelas EFPC a partir de 01/01/2022;
b) Instrução Normativa PREVIC nº 40, de 22/06/2021, que altera o prazo de envio das
informações extracontábeis e o anexo IV da Instrução Previc nº 31, de agosto de 2020, sendo
informações com o objetivo de acompanhamento mensal, incluindo informações sobre o Déficit
Técnico dos Planos de Benefícios, quando aplicável, e sobre a Carteira de Investimentos a partir
de janeiro de 2022.

Maiores informações sobre o PBP1/PORTUS podem ser obtidas
No site do PORTUS www.Portusinstituto.com.br, “fale conosco” ou Tel.: (21) 2122-8500
PORTUS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
Sob Intervenção

