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COMITÊ TÉCNICO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 

DATA, HORA E LOCAL:  20 de maio de 2021, às 15h, por videoconferência 

Secretária: Natalia Moreira de Paula (MIBA 2078) 

 

Titulares/suplentes (35 participantes): 

 

NOME MIBA NOME MIBA 

Andrea Vanzillotta (coordenadora) 1000 Leandro V. Fonseca Araripe Ramos 1026 

Aline Maria Paz Pereira 1161 Maria Cláudia Xavier Fernandes 509 

Ana Carolina Jardim Mello 2343 Maria da Fé da Costa Pinto 746 

Andrea Mente 1088 Mariana Abigair De Souza Sabino 2567 

Claudia Campestrini Pinto 887 Marilia V. M. da Cunha Castro  351 

Daniel Rahmi Conde 2126 Maurício Eduardo de Araújo 1312 

Daniela Sedel 1721 Nadilene Smaha 1437 

Daniela Weber Rabello da Silva 1747 Natalia Moreira de Paula 2078 

Dinarte Ferreira Bonetti 2147 Noêmia de Queiroz Vasquez 478 

Eliete Lomeu 745 Raphael Barcelos de Faria 2015 

Eliza Maria Melo de Paula 1318 Renata Amaral Lyra 1258 

Fabrízio Krapf Costa 2481 Rhuanny Alyne Nobre de Castro 2936 

Fernanda Coutinho Mathias 843 Rita Pasqual Anzolin  822 

Gabriel Pimentel Satyro 2799 Rosangela Yuki Nakane 1325 

Gesiane de Mattos Cavalcante Moreira 889 Sérgio César de Paula Cardoso  2285 

Giancarlo Giacomini Germany 1020 Tatiana Tabira Tavares 2062 

Hugo Legis Fernandes Elsenbusch 1029 Valéria Amadeu Monteiro 845 

Jaqueline Finelli de F Vieira (coordenadora) 1741   

 

 

Ouvintes (20 participantes): 

 

NOME MIBA NOME MIBA 

Alexandre Rodrigues de Sousa 2547 Isabela Vieira Alves 2610 

Daniel Fava Kuntgen 1784 Juliana Carneiro Vieira Rocha 2173 

Denis Schmitt 1431 Juliana Tiemi Inoue 2424 

Elaine Cristina Fornaziero Ogassawara 2597 Maria Izabel Generoso Pedrosa 1983 

Elizabeth Nouh Chaia Pego 1175 Maria Luiza da Silva Neme 1478 

Elizete Hissako Sato Kamino 1578 Máris Caroline Gosmann 1714 

Gilson Carlos Iochucki  1773 Marisa Ribeiro de Faria 1701 

Giovanna Joanelli Silva Silveira 2373 Narjara Jacqueline Boldorini 1917 

Inelva Fatima Lodi 728 Silvana Egea Paulim 2016 

Isabela Marto Neves 3127 Wilma Gomes Torres 539 
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Convidados (2 participantes): 

 

• Christian Aggensteiner Catunda – PREVIC 

• Taís Novo Duarte – PREVIC 

 

 

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: 

 

Jaqueline iniciou a reunião informando a pauta do dia e solicitando apoio dos membros na elaboração das atas 

das reuniões, ficando acordado o rodízio do secretário a cada encontro do CT. 

1) GT Resolução CGPC nº 06/2003 (Institutos). Aline Paz, coordenadora do grupo, passou a relatar a evolução 

dos trabalhos que tinham por objetivo analisar e sugerir ajustes para a Resolução CGPC no. 6, de 30/10/2003. A 

minuta com texto proposto foi colocada em audiência pública em 05/04/2021, trazendo como destaque a 

possibilidade de Resgate parcial para plano patrocinado; resgate de recurso portado de EFPC em plano 

patrocinado; presunção do resgate; portabilidade parcial; controle em separado de recursos portados de 

participante e de patrocinador; possibilidade de um participante em BPD poder optar pelo autopatrocínio; e 

deixar mais clara a permissão de portabilidade entre planos dentro de uma mesma EFPC. A coordenadora 

ressaltou que depois de intenso debate em várias reuniões realizadas, o grupo de trabalho entendeu como 

pertinente, principalmente, a definição da fase de diferimento; utilização do direito acumulado para cálculo do 

benefício do participante em BPD; vedar o resgate de recurso portado de EFPC em plano patrocinado; excluir a 

necessidade de controle em separado de saldo de participante e de patrocinadora de recurso portado; 

possibilidade de descontar eventuais débitos que o participante tenha contratado junto à entidade em caso de 

resgate ou portabilidade, algo que algumas Entidades já praticam; possibilidade de um beneficiário indicado 

poder portar o saldo de conta, antes da concessão do benefício de pensão por morte, para o recebimento de 

renda mensal; deixar que o regulamento do plano apresente as condições sobre a possibilidade de oferecimento 

do resgate parcial e respectivo parcelamento e dedução de contribuições extraordinárias em caso de resgate. 

No que se refere ao resgate ou à portabilidade por parte do assistido, o grupo entendeu que agora não seria o 

momento de se permitir, uma vez que este passo deve ser precedido de intensificação de educação financeira 

e previdencial. Como comentários adicionais, a coordenadora salientou que os principais motivos para a 

proposta de considerar o resgate parcial ou integral e a portabilidade antes do término do vínculo empregatício, 

para serem tratados no regulamento do plano, como opção (pode) e não compulsório (deve) para todos os 

planos são: Margem de garantia em programas de empréstimo; Quitação de débitos do participante; Liquidez 

do Plano; Rentabilidade e Estudos de ALM/ fluxos e de aderência. Christian Catunda, que está diretamente 

envolvido na proposta apresentada pela PREVIC ao GT do CNPC, teceu suas considerações sobre os pontos 

apresentados e dentre vários apontamentos ressaltou, sobre o resgate parcial, que experiências internacionais 
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mostram que o oferecimento desta possibilidade aumenta o ingresso de participantes no sistema devido à 

flexibilidade. Após considerações de Christian e demais colegas, ficou estabelecido que, a critério do Grupo, 

poderá ser marcada reunião extraordinária para consolidação da proposta final do IBA, a qual será encaminhada 

ao CNPC pela Diretoria de Previdência do Instituto, ato que extingue o GT em referência.  

2) GT Projeto de Lei – Alteração da LC 108/2001 e LC 109/2001. Eliete Lomeu, coordenadora do grupo, passou 

a discorrer sobre os trabalhos desenvolvidos que tinham como objetivo analisar e propor mudanças na Lei 

Complementar nº 108/2001 e Lei Complementar nº 109/2001, conforme demanda que chegou ao IBA através 

da ABRAPP, em decorrência do grupo de trabalho Iniciativas de Mercado de Capitais – IMK, o qual tem como 

princípios norteadores: Harmonia da legislação e atuação dos segmentos aberto e o fechado, levando em 

consideração suas especificidades; Permitir a concorrência e crescimento de ambos os segmentos em igualdade 

de condições; Regras de Planos bastante similares para segmento com patrocínio público; Deixar para regulação 

infralegal o detalhamento dos temas – maior coordenação entre CNPC e CNSP; Proteção do caráter 

previdenciário – geração de renda de aposentadoria; Respeitar as particularidades de Governança de cada 

segmento; Criar nos Entes Federativos, uma instância de acompanhamento do Regime de Previdência 

Complementar; Simplificação Normativa; e Proteção da poupança previdenciária.  

Como principais destaques relativos à análise do texto proposto para a LC 108/2021, a coordenadora destacou: 

possibilitar a inclusão das EAPC no campo da abrangência da lei complementar; aplicação dos mesmos institutos 

de benefício proporcional diferido, portabilidade, autopatrocínio e resgate; obrigação da conversão do saldo 

acumulado em renda - % e prazo mínimo a ser regulamentado; conceder aos reguladores a faculdade de 

flexibilizar ao participante o resgate dos aportes facultativos; facultar aos entes federativos a oferta simultânea 

de planos geridos por EAPC e EFPC; alinhar a forma de organização societária das entidades fechadas de 

previdência complementar à legislação civil e reforçar a característica privada das relações constituídas sob a 

égide dessa legislação; manter regras de governança e de ponderação de representatividade já aplicadas pela 

LC 109 inclusive, em relação às entidades multipatrocinadas, entidades já constituídas e não criadas por 

patrocinador público, mas, que venham administrar esses planos. Caberá a cada ente federativo escolher o tipo 

de entidade a ser selecionada (EFPC instituída por patrocinador público, EFPC instituída por patrocinador 

privado ou uma EAPC); inserir medidas efetivas de maior controle, responsabilização e aplicação de sanções aos 

entes federativos inadimplentes com o aporte de suas contribuições e o repasse dos participantes; inserir 

parâmetros e critérios mínimos para a seleção das entidades gestoras dos planos de entes federativos; criação 

do Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar – CAPC, que será vinculado ao ente federativo 

patrocinador e não à entidade de previdência complementar.  

Quanto a LC 109/2001, as principais propostas do grupo de trabalho IMK são: adoção da inscrição automática 
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do participante; adesão de novo patrocinador sem precisar de autorização prévia do órgão fiscalizador 

(aprovação do modelo de convênio de adesão da EFPC pelo órgão regulador); previsão expressa de possibilidade 

de combinação entre os institutos; aprimorar a norma no que tange ao conceito das contribuições 

extraordinárias (possuir o mesmo objetivo da contribuição normal de custear o benefício previdenciário 

contratado); possibilitar aos assistidos em gozo de benefícios o equacionamento de déficit via redução de 

benefício e não por meio de contribuição extraordinária; contemplar a oferta de planos “família” e planos 

setoriais (para empregados e servidores); prever, expressamente, o CNPJ por Plano; há previsão da EFPC 

executar outros serviços relacionados a sua atividade principal - na forma e nos limites definidos pelo órgão 

regulador e fiscalizador; excluir temas relacionados as transferências de patrocínio, de grupo de participantes e 

de reservas entre entidades fechadas, manteve-se somente a transferência de planos e nestes casos cabendo à 

EFPC tão somente a mudança de vínculo do participante para fins de administração do plano ou, caso o novo 

empregador não seja patrocinador, o oferecimento dos institutos ou providenciar convênio de adesão, caso 

desejado.  

Após destaques gerais das duas normas, Eliete apresentou as sugestões textuais e justificativas do grupo quanto 

a cada item da redação proposta pelo GT IMK. A coordenadora franqueou a palavra aos demais membros do CT 

e a proposta do GT do IBA considerada aprovada para envio à ABRAPP, extinguindo-se assim o GT pelo 

cumprimento de seu propósito. 

3) Outros assuntos.  

3.1 Para as próximas reuniões, os coordenadores dos demais grupos formados na última reunião trarão o status 

do andamento dos trabalhos, conforme cronograma a seguir:  

Grupo de Trabalho Data da reunião 

a) Tábuas geracionais de mortalidade/sobrevivência – coordenador 
Sérgio César de Paula Cardoso 

17/06/2021 

b) Pronunciamento sobre estudos de aderência das hipóteses 
biométricas – coordenadora Andrea Vanzillotta 

15/07/2021 

c) CPA 007 e 008 – coordenadora Noêmia de Queiroz Vasquez 19/08/2021 

d) VGBL para as entidades fechadas de previdência complementar – 
coordenador Hugo Legis Fernandes Elsenbusch 

19/08/2021 

e) Migração de planos – coordenador Fabrízio Krapf Costa 16/09/2021 

f) Regras de solvência – coordenadora Monia Zucchetti 21/10/2021 

 



 

 
 

 

 
5 

 

3.2 Sergio Cardoso se prontificou a atualizar o CT sobre o Grupo de Trabalho que irá acompanhar o 

desenvolvimento de tábuas biométricas mais adequadas à realidade do mercado de previdência, com indicações 

de membros representantes da Abrapp, da Fenaprevi e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

 

3.3 As coordenadoras do CT convidaram Monia Zucchetti para apresentar ao grupo, na reunião de julho, o 

modelo inédito de gestão de risco atuarial implementado na Funcef. Reportagem sobre a referida inovação pode 

ser acessada aqui: https://bit.ly/3ysosQ4 

 

 

ASSUNTOS GERAIS: 

 

A próxima reunião ordinária do CT de Previdência privada será no dia 17/06/2021, às 15 horas. 

 

 


