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RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES DE 2018 

Plano de Benefícios PORTUS 1 – PBP1 
Cadastro Nacional de Planos de Benefícios – CNPB – Nº 19.780.055-29 

 

1 – MENSAGEM INICIAL 
 

Prezados Participantes, 

2018 foi mais um ano de muito trabalho e superação. 

Os investimentos realizados pelo Portus alcançaram uma rentabilidade de 11,78%, bem superior à sua meta 
atuarial, de 8,54 % a.a.  

O processo de recadastramento de participantes e assistidos, iniciado em 2017, vem trazendo grandes 
benefícios para o para o PBP1, haja vista a consistência que está sendo dada à base de dados, permitindo a 
execução de estudos mais precisos, além da economia de recursos resultante da identificação de pagamentos 
indevidos. 

Também desenvolvemos internamente um novo site, muito mais leve, de fácil carregamento, mais didático e com 
maior conteúdo de informações. Sem contar a melhoria visual, o novo site passou a trazer importantes 
informações sobre a governança da Entidade, além de um comparativo de desempenho com outras Entidades 
de Previdência Complementar. 

As contingências relacionadas aos processos judiciais vêm sendo sistematicamente analisadas e 
dimensionadas, permitindo expressivas reduções dos valores registrados no passivo contábil da Entidade. Na 
ponta ativa, obtivemos importantes êxitos na cobrança de dívidas das patrocinadoras, angariando mais de R$ 
100 milhões para o caixa do Instituto. 

Após termos viabilizado a aprovação, por todos os órgãos competentes, do novo plano de custeio do PBP1 para 
o exercício de 2018, o aumento do nível contributivo do plano ainda não aconteceu, em função de diversas 
ações judiciais movidas por associação de classe de participantes em todo o país. Apesar disso, continuaremos 
incansavelmente a buscar alternativas que venham a garantir os benefícios oferecidos pelo Instituto nos 
próximos anos. 

Desejando um ótimo 2019, contamos com a participação de todos em nossa jornada. 

 

Equipe Portus. 
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2 – INTRODUÇÃO 
 

O PORTUS - Instituto de Seguridade Social é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, 
sem fins lucrativos, que administra um único plano de benefícios – o Plano de Benefícios Portus 1 – PBP1. 
Estruturado na modalidade de Benefício Definido – BD, multipatrocinado por 14 empresas, dentre as quais 13 de 
origem pública (08 Federais, 04 Estaduais e 01 Municipal) e 01 de direito privado (própria EFPC), o PBP1 
encontra-se fechado a novas adesões. 

Em linha com as disposições contidas na Instrução Previc nº 13, de 12 de setembro de 2014, e na Instrução 
Previc nº 22, de 15 de abril de 2015, o presente Relatório Anual de Informações visa oferecer maior 
transparência sobre a real situação econômico-financeira da Entidade e do Plano de Benefícios, constituindo, 
dessa forma, um importante canal de comunicação entre a Entidade e seus participantes e assistidos. 

Antes de detalharmos os resultados do PORTUS no ano de 2018, gostaríamos de registrar que o trabalho a ser 
apresentado é resultado do esforço conjunto de todos aqueles que, de alguma forma, interna ou externamente, 
contribuíram com sua dedicação e confiança para que a missão deste Instituto fosse alcançada. 

 

3 – REGIME ESPECIAL 

Em função de sua grave situação econômico-financeira, foi decretada a intervenção no PORTUS no ano de 
2011, 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. 

      
  4 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS / PROVISÕES DE CRÉDITOS 

A despesa administrativa do PORTUS vem sendo sistematicamente reduzida ano após ano, conforme pode ser 
observado no quadro Demonstrações do Plano de Gestão Administrativa. No anto de 2018, houve redução de 
2,65% nessa rubrica, em comparação ao ano anterior.  

 

  5 – POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

A Política de Investimentos definida para o ano de 2018 estabeleceu os princípios e as diretrizes que deveriam 
reger os investimentos e os desinvestimentos realizados pela Entidade, com vistas a promover segurança, 
liquidez, solvência e rentabilidade dos recursos garantidores do plano de benefícios. 

Nesse ano, o PORTUS cumpriu todas as diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos, dentre elas, a não 
exposição de seus investimentos a riscos, de forma a preservar os reduzidos recursos disponíveis, os quais 
foram exigidos em curtíssimo prazo para o pagamento dos benefícios aos assistidos.  

 

Os investimentos foram realizados de forma substancialmente conservadora, objetivando superar a meta 
atuarial, mas priorizando a manutenção das aplicações no mais baixo grau de risco possível.  

Os principais objetivos da Política de Investimentos referentes ao ano de 2018 podem ser assim resumidos, de 
acordo com o segmento de aplicação dos ativos: 
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RENDA FIXA: Os investimentos do PORTUS neste segmento podem ser classificados em carteira própria e em 
fundos. 

 Fundos: a carteira de fundos de renda fixa compreende basicamente fundos conservadores, abertos, 

estruturados para o perfil de investidores institucionais, com investimentos permitidos em títulos públicos 

ou privados, desde que com classificação de baixo risco efetuada por agência de classificação de risco 

de padrão internacional. Tendo em vista a necessidade de liquidez imediata do PORTUS, tais fundos 

possuem liquidez imediata, com liquidação financeira sempre efetivada dentro do ambiente da Central de 

Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, atualmente a CETIP S.A. - Mercados Organizados. 

 Carteira Própria: essa carteira está montada somente com títulos públicos federais, sendo que a política 

interna de negociação desses títulos, seja na compra ou venda, só permite que ocorram operações no 

âmbito dos leilões realizados pelo Tesouro Nacional. 

RENDA VARIÁVEL: Os investimentos desse segmento estão concentrados na carteira própria. Tal carteira não 
será ampliada de forma a não aumentar o risco dos investimentos como um todo, dada a situação deficitária do 
Instituto. Por outro lado, operações de venda na BM&FBOVESPA também não estão sendo efetuadas, a fim de 
não resultar em realização de prejuízos. Somente ações que apresentarem Taxa Interna de Retorno (TIR) 
superior à meta atuarial, desde sua aquisição, serão passíveis de alienação. Dessa forma, procurar-se-á 
proporcionar alguma rentabilidade adicional a tal carteira. O PORTUS tem realizado constantemente operações 
de aluguel de ações na ponta doadora.  
 
IMÓVEIS: A gestão da carteira imobiliária vem sendo conduzida de forma a se reduzir o alto índice de vacância 
dos imóveis do Instituto, considerando que a crise econômica tem forçado uma redução nos valores de 
fechamento de locações e afastado potenciais locadores. Apesar do limite legal de aplicação nesse segmento se 
encontrar superado, por desenquadramento passivo (redução dos demais ativos), eventuais alienações de 
imóveis do PORTUS somente serão realizadas no caso de extrema necessidade, tendo em vista o momento 
desfavorável no qual esse segmento se encontra. 
 
 

  6 – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE CUSTEIO / DÍVIDAS DAS PATROCINADORAS 

O Plano de Custeio do PBP1 praticado até março de 2018 foi o mesmo que vinha sendo praticado desde o 
exercício de 2000. Portanto, desde o ano 2000, o custeio não havia sofrido revisão/alteração, apesar das 
reiteradas propostas de revisão encaminhadas às patrocinadoras, por meio das sucessivas Avaliações Atuariais 
realizadas desde o ano de 2003. 

Os custeios suplementares propostos nas avaliações atuariais de encerramento dos exercícios de 2016 e 2017, 
e no plano de equacionamento proposto ao longo de 2017, para retomar o equilíbrio financeiro e atuarial do 
PBP1, com base no déficit técnico avaliado em 31/12/2016, não foram praticados por nenhuma das 
patrocinadoras. 

Ao final de 2017, o interventor, as patrocinadoras do PBP1 e seus órgãos supervisores aprovaram o custeio 
proposto pelo PORTUS, chamado de “proposta alternativa”, que consistiu em um aumento dos percentuais de 
contribuição normal praticados pelo PBP1. Este aumento foi apurado com base no custeio necessário para se 
equilibrar o impacto causado pelos encargos atuariais no PBP1, já que suas hipóteses atuariais não vinham 
sendo atualizadas desde 2001, como por exemplo, a taxa real de juros e a tábua de mortalidade geral. 
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A referida revisão do custeio deveria vigorar a partir de abril/2018, da seguinte forma: 

 
Custeio normal do Plano - atual e revisado em termos percentuais – apurado em 2016: 
 

Categoria Participante Patrocinadora 

Custeio Anterior Bruto – Resultado Avaliação Atuarial de 31/12/2017 

Ativos (*) 8,9834% 8,9834% 

Auto patrocinados (*) 26,8163% 0,0000% 

Aposentados 10,0000% 10,0000% 

Pensionistas 6,0000% 0,4376% 

Custeio Atual Revisado Bruto – Resultado Avaliação Atuarial de 31/12/2017 

Ativos (*) 27,7567% 27,7567% 

Auto patrocinados (*) 64,3630% 0,0000% 

Aposentados 28,7733% 28,7733% 

Pensionistas 24,7733% 19,2109% 

 
(*) apurado com base na taxa média de contribuição sobre o Salário de Participação, pois esta categoria contribui com base em 
uma tabela contendo percentuais de contribuição com base na idade de entrada no PBP1. 

 

Atualmente o referido plano de custeio revisado, apesar de aprovado com vigência a partir de 01/04/2018, não 
vem sendo executado pelas patrocinadoras e participantes do PBP1, em função de diversas liminares 
concedidas a partir de processos judiciais movidos por associações de classe de participantes.  

Dessa forma, considerando que o que vem sendo praticado pelas patrocinadoras e participantes do PBP1 é o 
antigo plano custeio (vigente desde 2001), estamos procedendo ao registro contábil da diferença dos valores 
entre o custeio anterior e o aprovado na conta do Ativo - contribuições normais em atraso. 

Além disso, grande parte das contribuições estabelecidas no Plano de Custeio antigo (necessárias para 
formação das provisões matemáticas) não foram aportadas no PBP1 em sua totalidade por algumas 
patrocinadoras. As contribuições em atraso correspondem a R$ 2.177 (dois bilhões, cento e setenta e sete 
milhões) em 2018, R$ 1.861 (um bilhão, oitocentos e sessenta e um milhões) em 2017; e a 1.673 (um bilhão, 
seiscentos e setenta e três milhões) em 2016 (incluindo as contribuições destinadas à formação de reservas e ao 
custeio administrativo). 

O Plano de Custeio do PBP1, que deverá vigorar a partir de 01/04/2019, não irá considerar nenhum valor de 
contribuição extraordinária para equacionamento do déficit apurado na posição de 31/12/2018. 

A modalidade de receita administrativa adotada pelo Portus, frente aos compromissos de gestão do PBP1, é a 
“taxa de carregamento”, a qual se dá por meio de um percentual incidente sobre a soma das contribuições e dos 
benefícios do Plano, obedecendo-se o limite estabelecido pela Resolução CGPC n° 29, de 31/08/09.  

Em conformidade com a Resolução CNPC nº 08, de 31/10/11 e Instrução MPS/SPC nº 34, de 24/09/09, os 
registros das operações administrativas são efetuados através do Plano de Gestão Administrativa – PGA, que 
possui patrimônio próprio. 

O patrimônio do PGA é constituído pela taxa de carregamento prevista no plano de custeio do PBP1 e pelo 
rendimento dos investimentos alocados no próprio PGA, deduzidas as despesas comuns e específicas da 
administração previdencial e dos investimentos. As sobras ou insuficiências administrativas são alocadas ou 
revertidas no Fundo Administrativo do plano. 
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Ressalta-se que a taxa de carregamento utilizada no PBP1 em 2017 foi reduzida para 6% ao mês e a partir de 
2018 para 4% ao mês. 

A cobrança judicial dos valores referentes às Reservas Técnicas de Serviços Anteriores – RTSA permanece 
ainda em fase de conhecimento na Justiça Federal da 2ª região. 

Quanto à dívida de retirada de patrocínio da PORTOBRÁS, a cobrança foi ajuizada em 1999, conforme Processo 
nº 000.8839-79.1999.4.02.5101, cuja sentença de mérito consignou uma dívida de aproximadamente 
R$1.200.000 (um bilhão e duzentos milhões de reais). O recurso de apelação interposto pela União junto ao 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região foi provido. Portus apresentou embargos infringentes que foram negados 
em agosto de 2018. 

 

 7 – EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT 

Considerando o determinado pela legislação das Entidades Fechadas de Previdência Complementar no que diz 
respeito a equacionamentos de Déficit Técnico (Resolução CGPC nº 26/2008, Resolução CGPC nº 18/2006 e 
Instrução Previc n° 32/2016), após serem observadas informações constantes em estudo específico da situação 
econômico-financeira e atuarial acerca das causas do déficit técnico, deverá ser elaborado e aprovado um plano 
para seu equacionamento até o final do exercício subsequente, caso o déficit seja superior ao limite calculado 
pela seguinte fórmula: Limite de Déficit Técnico Acumulado = 1% x (duração do passivo - 4) x Provisão 
Matemática. 

Tendo em vista a natureza do déficit técnico do PPB1, o valor a ser objeto de equacionamento é de R$ 
1.869.486.528,07, resultante da diferença entre R$ 2.013.935.958,83 e R$ 144.449.430,76.  

Sendo R$ 144.449.430,76 o valor do limite de que trata a Resolução CGPC n° 26/2008, obtido da seguinte 
forma: [1% x 10,06 (duração passivo 31/12/2018) – 4] x R$ 2.383.653.972,94. 

Para mensurar o valor mensal para amortizar o referido déficit técnico a partir de 01/01/2019, somente com 
contribuições extraordinárias dos participantes e patrocinadoras do PBP1, com base na resolução CNPC nº 
22/2015, teremos as seguintes premissas e valores: 

Premissas: prazo para o equacionamento igual ao valor da duração do passivo (10,06 anos), arredondada em 
meses, vezes 1,5 (181 meses ou 15 anos), taxa real de juros de 4,81% a.a. e sua equivalente mensal, sistema 
“price” de amortização com pagamentos mensais, lineares e postecipados. 

Resultado: o valor da parcela mensal global sem o carregamento administrativo é de R$ 14.444.959,93. 

Esse resultado deverá ser equacionado paritariamente pelos participantes, assistidos e patrocinadores, 
observada a proporção contributiva em relação às contribuições normais vigentes no período em que for 
apurado. 

Como as principais causas do déficit técnico são decorrentes de fatos ocorridos no passado, para fins de cálculo 
da proporção contributiva, foram consideradas as contribuições apuradas para presente avaliação atuarial. 

Desta forma, é indicado que o PBP1 inicie o quanto antes a cobrança deste custo suplementar para reconstruir a 
saúde do PBP1 e evitar a sua liquidação imediata, sobretudo porque o plano de custeio alternativo, vigente a 
partir de 01/04/2018, não vem sendo cumprindo pelos participantes e patrocinadoras do Plano. 

Deve ficar registrado, que estabelecido o equilíbrio financeiro-atuarial do plano de benefícios antes do prazo fim 
para equacionamento do seu déficit, será avaliada a necessidade de revisão do plano de custeio e da suspensão 
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do plano para equacionamento do déficit com vistas à desoneração das partes quanto ao pagamento das 
contribuições futuras estabelecidas para essa finalidade, a partir do exercício subsequente. 

Por fim, na hipótese de retorno à Entidade dos recursos equivalentes ao déficit equacionado, em consequência 
de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser 
incorporados aos recursos garantidores do plano de benefícios. 

 

  8 – DÉFICIT E INSOLVÊNCIA 

A redução contínua dos recursos garantidores e o elevado déficit acumulado do PBP1 têm como principais 
origens: 

a) Descumprimento parcial ou total do Plano de Custeio por parte das patrocinadoras; 
b) Falta de ajuste do Plano de Custeio, em função da evolução das premissas atuariais do PBP1, tendo em vista 

que o custeio definido para os participantes e para a patrocinadora não foi modificado desde o ano de 2000, 
portanto, ficou 17 anos sem qualquer tipo de ajuste. 

c) Contribuições e operações contratadas vencidas e não liquidadas pelas patrocinadoras; 
d) Não reconhecimento por parte das patrocinadoras da dívida referente à RTSA; e 
e) Extinção da Portobrás, sem que fossem aportados os recursos devidos ao PBP1 para a cobertura dos 

benefícios dos participantes dessa patrocinadora. 
 
 
 
 
 

 
OBS. A redução do número de benefícios pagos em dezembro de 2018, decorre da suspensão dos pagamentos em razão das 
pendências na apresentação de documentos necessários para a conclusão do processo de recadastramento. 
 
 

 
 



 

             Página 7 

 
 

Posição em dezembro 2018 
 

 
  Valores representados em milhões (R$) 

 
 
 
 

 

 
   Valores representados em milhões (R$) 
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Valores de Contribuição – Ano base 2018 
 

 
       No valor da contribuição de dezembro/2018, estão sendo considerados os recolhimentos das folhas de   
       pagamento do mês de dezembro e 13º salário. 
 
 
 
 

9 – PROCESSOS JUDICIAIS 

O PORTUS é parte em diversos processos judiciais e administrativos, ocupando tanto a posição de Réu quanto 
a de Autor. Dentre esses processos, aqueles em que a Assessoria Jurídica da Entidade julga como “perda 
provável” são provisionados, ou seja, são reconhecidos como uma obrigação, cuja liquidação resultará na saída 
de recursos do plano de benefícios. 
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Vale ressaltar que existem muitas ações judiciais ingressadas por participantes contra o Instituto, fato este que 
vem agravando sua situação econômico-financeira. 

Destacamos também que tramitam na justiça inúmeras ações que foram ingressadas pelo PORTUS contra as 
Patrocinadoras, para fins de recebimento de contribuições e outros créditos por elas devidos. 

Ressalta-se que já foi levantado e creditado na conta do Portus no período da intervenção, um total de R$ 
348.490  (trezentos e quarenta e oito milhões e quatrocentos e novecentos mil reais). 

No exercício de 2018, foi levantado um montante de R$ 95.634 mil (noventa e cinco milhões, seiscentos e trinta 
e quatro mil), sendo que R$ 94.723 mil (noventa e quatro milhões, setecentos e vinte e três mil) referem-se a 
processos movidos contra as Patrocinadoras, R$ 777 mil (setecentos e setenta e sete mil) referem-se a 
depósitos judiciais, e R$ 135 mil (cento e trinta e cinco mil) a processos movidos contra o INSS.  

 

 

10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PBP1 encerrou o exercício de 2018 com um Déficit Técnico acumulado de R$ 2,0 bilhões, considerando o 
novo plano de custeio (suspenso por decisões liminares). Caso o Plano de Custeio anterior fosse considerado, o 
Déficit Técnico passaria a ser de R$ 3,3 bilhões. Essa situação somente será solucionada através de ingresso de 
recursos que garantam, não só o pagamento do atual fluxo financeiro de receitas e despesas, mas a necessária 
capitalização de ativos que também permitirão o pagamento dos benefícios futuros dos participantes do plano.  

Nossa luta por esses recursos vem sendo travada dia-a-dia. Porém, necessitamos que todos integrantes do 
PORTUS, sejam eles funcionários, participantes ou patrocinadoras, estejam engajados e comprometidos nestas 
tentativas da busca de uma solução que venha a recuperar o PBP1, protegendo, assim, os direitos e os 
interesses de todos. 

 
 
 

 
Obs. A redução do déficit em 2018 foi proveniente da apropriação do plano de custeio aprovado em abril de 2018. 
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11 – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

A seguir serão apresentadas algumas Demonstrações Contábeis do PBP1 e da Entidade, referentes ao ano de 
2018. 

    

Passivo Previdenciário/ Déficit 
 Demonstrativo da composição consolidada do exigível atuarial                                                                            R$ Mil 

Descrição 
Exercícios concluídos 

em 31/12/2018 
Exercícios concluídos 

em 31/12/2017 

PROVISÕES MATEMÁTICAS 2.351.364            3.843.292 

 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS, 1.566.324            2.210.369 

  BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  1.566.324            2.210.369 

   Valor atual dos benefícios futuros programados - assistidos  1.086.872            1.637.205 

   Valor atual dos benefícios futuros não programados – assistidos 479.452               573.164 

 BENEFÍCIOS A CONCEDER 817.329            1.668.098 

  
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - 
PROGRAMADO  

817.329            1.649.442 

   Valor atual dos benefícios futuros programados 856.577            1.681.569 

   (-) Valor atual das contribuições futuras dos Patrocinadores  22.115                 15.726 

   (-) Valor atual das contribuições futuras dos Participantes 22.877                 16.401 

  
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - NÃO 
PROGRAMADO  

5.745                 18.655 

   Valor atual dos benefícios futuros não programados 6.019                 19.001 

   (-) Valor atual das contribuições futuras dos Patrocinadores  136 172 

   (-) Valor atual das contribuições futuras dos Participantes 137 173 

 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR  22.288                 35.175 

      (-) SERVIÇO PASSADO 22.288                 35.175 

   (-) PATROCINADORES  22.288                 35.175 

   (+/-) PARTICIPANTES - - 

   (+/-) ASSISTIDOS - - 

   EQUILÍBRIO TÉCNICO -  2.013.936 -   3.500.428 

   RESULTADOS REALIZADOS -  2.013.936 -   3.500.428 

   SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO - - 

   RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - 

   RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO - - 

   (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO -  2.013.936   -   3.500.428 

   RESULTADOS A REALIZAR - - 

   FUNDOS 208.301 149.841 

   FUNDOS PREVIDENCIAIS 117.528 69.637 

   REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR - - 

   REVISÃO DE PLANO - - 

   OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 117.528 69.637 

   REVISÃO SUPLEMENTAÇÕES DECORRENTE DA LEI N° 9.876/1999 117.528 69.637 

   FUNDOS ADMINISTRATIVOS 84.636 74.609 

   PARTICIPANTES NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG 84.636 74.609 

   FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 6.137 5.595 
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Demonstrativo da Composição Consolidada do Exigível Atuarial por Patrocinadora                              
R$ Mil 
  Provisões Matemáticas         

PATROCINADOR Benefícios 
Concedidos 

Benefícios a 
conceder 

A constituir Total 
Fundo 

Previdencial 
Total de 

Encargos 

% de Encargos 

PORTOBRAS 52.072 52.072 - - 265 52.338 2,11% 

PORTUS 12.109 10.375 1.734 - 765 12.874 0,52% 

CODOMAR 20.290 20.512 3.632 3.854 237 20.527 0,83% 

CDC 41.584 45.451 3.990 7.857 8.280 49.864 2,01% 

CODERN 104.174 49.653 54.521 - 3.732 107.906 4,35% 

CODEBA 146.898 85.813 61.085 - 7.282 154.179 6,22% 

CDP 107.464 38.744 68.720 - 5.261 112.725 4,55% 

CDRJ 459.490 243.281 216.210 - 20.608 480.098 19,37% 

APR 13.124 4.221 8.903 - 6.955 20.079 0,81% 

DOCAS-PB 4.679 4.441 238 - 492 5.170 0,21% 

CODESA 165.492 100.795 75.274 10.579 8.644 174.136 7,02% 

CODESP 1.196.399 884.474 311.925 - 53.021 1.249.420 50,40% 

SPI 23.739 18.647 5.092 - 1.788 25.527 1,03% 

EMAP 6.433 756 5.677 - 358 6.791 0,27% 

SNPH 7.417 7.090 327 - 159 7.258 0,29% 

TOTAL 2.361.365 1.566.324 817.329 22.290 117.528 2.478.893 100,00% 

 
A comparação dos resultados com o exercício anterior demonstra as seguintes variações R$ mil: 

 

PLANO DE CONTAS 31/12/2018 31/12/2017 Variação em R$ Variação em % 

PATRIMÔNIO SOCIAL (2.3) 555.729 492.705 63.024 13% 

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO (2.3.1) 347.428 342.864 4.564 1% 

PROVISÕES MATEMÁTICAS (2.3.1.1) 2.361.365 3.843.292 -1.481.928 -39% 

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (2.3.1.1.01)   1.566.324 2.210.369 -644.045 -29% 

BENEFÍCIOS A CONCEDER (2.3.1.1.02)   817.329 1.668.098 -850.769 -51% 

(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (2.3.1.1.03)   -22.288 35.175 12.886 -37% 

FUNDOS PREVIDENCIAIS (2.3.2.1) 117.528 69.637 47.891 69% 

EQUILÍBRIO TÉCNICO (2.3.1.2) 2.013.936 -3.500.428 -78.753 -158% 

OBS: O Parecer Atuarial e o DA-Demonstrativo Atuarial estão disponíveis no site do PORTUS 

 

Frequência de Participantes 
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios 
PLANO PBP1 
Em 31 de dezembro de 2017/2018 

Descrição 31/12/2018 31/12/2017 Variação (%) 

Patrimônio de Cobertura de Plano (1+2+3+4+5) 500.516 446.576 9,84% 

1. Provisões Matemáticas 2.361.365 3.843.292 -38,82% 

1.1    Benefícios Concedidos 1.566.324 2.210.369 -29,59% 

Benefício Definido 1.566.324 2.088.502 -29,59% 

    

1.2 Benefício a conceder 817.329 1.668.098 -51% 

Benefício Definido 817.329 1.668.098 -51% 

    

1.3 Provisões Matemáticas a Constituir (22.288) (35.175) 36,63% 

(-) Serviço Passado (22.288) (35.175) 36,63% 

(-) Patrocinadores (22.288) (35.175) 36,63% 

    

2. Equilíbrio Técnico (2.013.936) (3.500.428) 42,47% 

2.1 Resultados Realizados (2.013.936)    (3.500.428) 42,47% 

(-) Déficit Técnico Acumulado (2.013.936) (3.500.428) 42,47% 

    

3.     Fundos 123.665 75.232 64,38% 

                 3.1 Fundos Previdenciais 117.528 69.637 68,77% 

                 3.2 Fundos dos Investimentos – Gestão Previdencial 6.137 5.595 9,69% 

    

4.     Exigível Operacional 12.379 10.385       19,18% 

                 4.1 Gestão Previdencial  12.353 10.361      19,22% 

                 4.2 Investimentos – Gestão Previdencial  26 24 4,17% 

    

5.     Exigível Contingencial 17.043 18.095     5,81% 

                 5.1 Gestão Previdencial  8.949 10.040              -10,87% 

                5.2 Investimentos – Gestão Previdencial  8.094 8.055 0,48% 

 

D  
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D Demonstrativo dos Investimentos 

 Consolidado (Plano PBP1+ PGA) 
  

Saldo Dez/18 %RGRT Res. CMN 4.661 

Total dos Investimentos 430.652 100,0% - 

Renda Fixa 203.159 47,2% 100% 

     Títulos da Carteira Própria 34.657 8,0% 100% 

     Fundos de Investimento 168.502 39,1% 80% 

          Fator Sinergia 229 0,1% - 

          Bradesco Premium 8.868 2,1% - 

          Bradesco H Longo Prazo 55 0,0% - 

          Itaú High Grade 10.105 2,3% - 

          Safra Cap. Mkt. Premium 149.246 34,7% - 

Renda Variável 106.839 24,8% 70% 

     Mercado à Vista 103.630 24,1% - 

     Mercado de Empréstimo 1.188 0,3% - 

     Cias Fechadas 1.004 0,2% - 

     Valores à Receber (Pagar) 1.018 0,2% - 

Investimentos Imobiliários 118.023 27,4% 20% 

     Locados à Terceiros 69.531 16,1% 0% 

     Participação em Shopping 40.103 9,3% 0% 

     Uso Próprio 7.491 1,7% 0% 

     Valores à Receber (Pagar) 897 0,2% - 

Investimentos Estruturados 246 0,1% 20% 

Empréstimo e Financiamentos 0 0,0% - 

Outros 2.384 0,6% - 

                                                                                                                                             

O PBP1 permanece desenquadrado no segmento imóveis, ativos que representam cerca de 27% de seus 
recursos garantidores. 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. A Resolução CMN nº 4.661/18 estabelece um 
prazo de 12 anos para as Entidades alienarem os imóveis ou convertê-los em quotas de fundos imobiliários ou 
outros ativos financeiros com lastro imobiliário. Como tal medida impactaria nos custos da PBP1, como por 
exemplo, pagamento de impostos de transmissão, remuneração a gestores, entre outros, a medida a ser 
adotada está em análise pelo PORTUS. Os demais segmentos de investimento estão de acordo com a 
Resolução CMN nº 4.661/18. 
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Renda Fixa – Os recursos recebidos foram aplicados em Fundos de Renda Fixa conservadores e com 

liquidez imediata. A carteira própria, que representa 8% dos Recursos Garantidores Consolidados da Entidade, 
está totalmente alocada no plano PGA. 

                                        

                        
 
 
Renda Variável –  Não houve aporte em Renda Variável no ano de 2018. A “nova ação” que apareceu na 

carteira em 2018, a B3SA3, foi decorrente de uma renomeação da antiga BVMF3, sem alterações patrimoniais 
para o Portus. Foram alienadas as ações da empresa Eletropaulo (ELPL3), por meio de participação no leilão 
decorrente de Oferta Pública de Aquisição (OPA) pelo controle da companhia. Os recursos da venda das ações, 
bem como aqueles provenientes de operações de empréstimo de ações ou dos proventos distribuídos foram 
aplicados na Renda Fixa. As demais posições na carteira não sofreram alterações.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

             Página 15 

Imóveis- Não houve compra ou venda de imóveis em 2018. A depreciação contábil foi responsável pela 

variação do saldo neste segmento. 
 
 

 
 
 

 
Investimentos Estruturados- A alocação neste segmento é relativa a um investimento residual num fundo 

imobiliário realizado na década de 1990. Não houve investimento ou desinvestimento no segmento. 
 
De acordo com a pesquisa realizada no Consolidado Estatístico da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP, a rentabilidade estimada dos planos de benefícios, na 
categoria “benefício definido” atingiu a média de 16,79% no acumulado do ano até novembro de 2018, último 
dado disponível. O Plano PBP1, na mesma base de comparação, apresentou rentabilidade de 14,56%. 
 
Seguem abaixo alguns dados de mercado e de rentabilidade da carteira do PBP1 em 2018: 

 

 
 
 
 

SEGMENTOS / DESCRIÇÕES % RENTABILIDADE   INDICADORES VARIAÇÃO % 

RENDA FIXA 7,10%   CDI 6,42% 

Carteira Própria  12,05%   SELIC 6,43% 

Fundos 6,34%   IGP-M 7,55% 

RENDA VARIÁVEL 28,72%   INPC 3,43% 

Ações em mercado 28,57%   IPCA 3,75% 

Outras participações 41,51%   IBOVESPA 15,03% 

IMÓVEIS 4,07%   IBRX-50 14,53% 

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS  5,82%   Dólar Com. 16,76% 

EMPRÉSTIMOS -       

TOTAL RECURSOS GARANTIDORES  11,78%       

META ATUARIAL 8,41%    



 

             Página 16 

 
 

 
 
Comentários Econômicos 

O ano de 2018 caracterizou-se pela continuidade da retomada lenta e gradual do crescimento da economia 
brasileira após a forte recessão iniciada em 2014. Marcou o ano a greve dos caminhoneiros, deflagrada em 
maio, com forte impacto sobre a inflação e sobre o crescimento econômico nos meses subsequentes ao evento, 
mas o grande impedimento para uma retomada mais robusta do crescimento do PIB, segundo as principais 
análises do mercado, está na questão fiscal dos governos nos diversos níveis. Durante o ano, manteve-se 
elevada a ociosidade da economia, com queda aquém do esperado, em especial no mercado de trabalho. Pelo 
lado positivo, a inflação apresentou seu segundo ano abaixo da meta definida pelo Comitê de Política Monetária, 
ainda que dentro da margem de tolerância. As contas externas do país também apresentaram bom resultado, 
com a relativa estabilidade da cotação cambial com o dólar. Nesse cenário, o Banco Central manteve a taxa 
Selic em 6,50% durante a maior parte do ano. Também afetou a economia a disputa eleitoral ocorrida entre 
outubro e novembro, com forte polarização política na sociedade em geral. 

Pelo lado externo, as autoridades monetárias dos países centrais seguem no processo de redução dos estímulos 
de forma gradual, que vem sendo chamado de normalização monetária. As economias vêm apresentando 
fundamentos econômicos dentro do esperado, sem grandes surpresas positivas ou negativas. A desaceleração 
da China segue o ritmo planejado pelo governo chinês e a economia americana segue com o mercado de 
trabalho aquecido. Do lado negativo, cresceu a tensão comercial entre Estados Unidos e China, que pode 
reconfigurar os fluxos comerciais e os acordos globais de comércio, com consequências para todos os países.  

 

PERSPECTIVAS: 

Para 2019, no Brasil, as preocupações em relação à continuidade dessa trajetória de crescimento giram em 
torno da formação do novo governo e nas mudanças políticas implementadas. O novo governo iniciou seu 
mandato com sinais de confiança dos mercados e com elevada expectativa na aprovação de reformas fiscais, 
com destaque para a reforma da previdência. No entanto, a dificuldade da aprovação da reforma e a 
considerável renovação do Congresso são fatores a serem analisados na evolução da conjuntura política na 
discussão sobre a aprovação parlamentar das reformas fiscais.  

No resto do mundo, as incertezas se dão pelo ritmo de alta dos juros, em especial nos EUA. Caso haja uma 
aceleração acima do esperado no ritmo das altas de juros, os mercados de risco poderão reagir 
desfavoravelmente, prejudicando os fluxos financeiros para países emergentes, com consequências para o 
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Brasil. Também fica no radar o desdobramento da guerra comercial travada entre Estados Unidos e China e seus 
impactos nas demais economias e nos fluxos financeiros globais. 

Diante dessas perspectivas, os analistas do mercado financeiro seguem acreditando em um ano de grande 
volatilidade de preços dos ativos de risco, embora expressem expectativas positivas. Diante da manutenção 
esperada da taxa básica de juros em seu baixo patamar histórico, que deverá perdurar ao longo deste ano, os 
Fundos de Pensão terão dificuldades de atingir suas metas atuariais apenas com investimentos conservadores, 
incluindo o Portus. Até 2016, os investimentos conservadores, mesmo com liquidez imediata, conseguiram bater 
a meta atuarial com folga, tendo em vista a alta taxa de juros, mas, para atingir esse objetivo nos próximos anos, 
maior quantidade de risco deverá ser incorporada às carteiras desses investidores, segundo os analistas.   

 
Despesas dos Investimentos 
                                                                                                                                                    R$ mil 

RUBRICAS 2018 2017 Diferença 
Gestão de Investimentos 2.309 698 1.611 

Despesas com Imóveis 3.200 2.131 1.069 

Consultoria 192 149 43 

Custódia/ Taxa Selic/ Cetip 86 77 9 

Despesas Totais  5.787 3.055 2.732 

 
  Obs –   Gestão de Investimento - foi acrescido em 2018 devido ao rateio das despesas em administrativas previdencial e de   
               investimentos.  
 
                Despesas com imóveis – o acréscimo foi devido a vacância dos imóveis. 

                 

 
Taxa de Administração dos Fundos de Investimentos 
 

Fundos 
Taxa Adm./Gestão 

(% a.a.) 

Bradesco Premium 0,20 
Bradesco HSBC Longo Prazo 0,15 
Itaú High Grade 0,25 
Safra Cdp. Market Premium 0,15 
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
PLANO PBP1 
 

Balanço Patrimonial 
 

(Em milhares de reais) 

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017 
VARIAÇÃO 

(%) 
PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 

VARIAÇÃO 
(%) 

        

DISPONÍVEL 
 
 

10 32   69% EXIGÍVEL OPERACIONAL 

Gestão Previdencial 

Gestão Administrativa 

Investimentos 

12.353 

10.456 
1.871 

26 

11.680 

10.361 

1.295 

24 

6% 

1% 

44% 

8% 

REALIZÁVEL 585.337 522.756 12%     

Gestão Previdencial 119.838 42.989 179%     

Gestão Administrativa 

Investimentos 

 

26.737 

438.762 

20.258 

459.509 

32% 

-5% 

    

 Títulos Públicos 

  Ações 

  Fundos de Investimentos 

  Investimentos Imobiliários 

34.657 

106.839 
168.748 
118.048 

32.693 

89.537 
208.300 
119.367 

6% 

19% 

-19% 

-1% 

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL   

Gestão Previdencial 

Gestão Administrativa 

 Investimentos 

17.463 

8.949 

420 

8.094 

18.596 

10.040 

501 

8.055 

-6% 

-11% 

-16% 

0% 

  Empréstimos/Finan. 

  Dep. Judic/Recursais 

1 
10.469 

1 
9.611 

 
 
 

0% 
9% 

 
    

         
     

PATRIMÔNIO SOCIAL 
PATRIMÔNIO COBERTURA PLANO 

 
 

 

 
 

555.729 
347.429 

 
 

 
 

492.705 
342.864 

 
 

 
 

13% 
   1% 

 
 

    PROVISÕES MATEMÁTICAS 
  Benefícios Concedidos      
  Benefícios a conceder 
(-) Provisões Matemáticas a 
Constituir 

2.361.365 
1.566.324 

817.329 
(22.288) 

 
 

3.859.191 
2.210.369 
1.668.098 

(35.175 
 

-39% 
-29% 
-51% 
-37% 

 

        

PERMANENTE 
Imobilizado 

198 
198 

 

193 
193 

 

3% 
3% 

EQUILÍBRIO TÉCNICO 
(-) Déficit Técnico Acumulado 

(2.013.936) 
(2.013.936) 

3.500.428) 
(3.500.428) 

-42% 
-42% 

        

        

    FUNDOS 208.301 149.841 39% 

     Fundo Previdencial 
 Fundo Administrativo 

117.528 
84.636 

69.637 
74.690 

69% 
13% 

     Fundo dos Investimentos 6.137     
 

5.595 10% 
 

TOTAL DO ATIVO 585.545 522.981 12% TOTAL DO PASSIVO 585.545 522.981 12% 
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  Demonstração da Mutação do Patrimônio Social  

    
Em 31 de dezembro de 2017 e 2018 

   (Em milhares de reais)  
   

     

  
Descrição 31/12/2018 31/12/2017 

Variação 
(%) 

  
A) Patrimônio Social - Início do Exercício  492.705 357.532 37,18% 

  

    
   

        1. Adições   695.493 656.532 5,93% 

    
  

 

(+)             Contribuições Previdenciais 633.356 548.934 15,38% 

(+)             Resultado Positivo líquido Investimentos - Gestão Previdencial 34.023 56.812 -40,11% 

(+)             Reversão liquida de Contingências - Gestão Previdencial - 19.984 100,00% 

(+)             Receitas Administrativas 22.174 21.283 4,19% 

(+)             Reversão líquida de Contingências – Gestão Administrativa - 3.188 100,00% 

(+)             Resultado Positivo líquido dos Invest. – Gestão Administrativa 5.398 5.677 -4,91% 

(+)             Constituição de Fundos de Investimento 542 654 -17,13% 

    
  

 
        2. Destinações   (634.056) (521.359) 21,62% 

              Benefícios (615.479) (503.841) 22,16% 
(-) 
 
(-) 
(-) 

             
 
            Constituição líquida de Contingências– Gestão Previdencial 
            Despesas Administrativas 

      
 

(1.032)  
                 (17.054) 

      
 

-  
        (17.518)          

 
 

-100% 
-2,65% 

(-)             Constituição liquida de Contingências – Gestão Administrativa (491) - -100,00% 

                                          
 

    
  

     
  

 

        3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)  61.437 135.173 -54,55% 

       

(+/-)             Provisões Matemáticas (1.481.926) 22.768 -.6608,81% 

(+/-)             Déficit Técnico do Exercício 1.486.492 94.657 1470,40% 

(+/-)             Fundo Previdencial 47.891 4.463 973,07% 

(+/-)             Fundo Administrativo 10.027 12.630 -20,61% 

(+/-)             Fundo dos Investimentos 542 654 -17,13% 

    

  
 

  
B) Patrimônio Social -  Final do Exercício (A+3) 554.142 492.705 12,47% 
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Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios 
 
PLANO PBP1 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2018 
 
 
(Em milhares de reais) 
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Demonstrações do Plano de Gestão Administrativa 
PLANO PBP1 
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2018 
(Em milhares de reais)       

 

Descrição 31/12/2018 31/12/2017 Variação (%) 

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 74.609 61.679 20,38% 

 

      

1. Custeio da Gestão Administrativa 27.572 26.960 2,27% 

        

1.1. Receitas 27.572 26.960 2,27% 

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 22.112 21.252 4,05% 

Resultado Positivo líquido dos Investimentos 5.398 5.677 -4,91% 

Outras Receitas 62 31 -100,00% 

   
  

2. Despesas Administrativas 17.054 17.518 -2,65% 

        

2.1. Administração Previdencial 9.188 11.919 -22,91% 

Pessoal e encargos 5.248 5.774 -9,11% 

Treinamentos/congressos e seminários 10 9 11,11% 

Viagens e estadias 100 161 -37,89% 

Serviços de terceiros 1.588 3.098                    -48,74% 

Despesas gerais 979 1.518                    -35,51% 

Depreciações e amortizações 130 36 261,11% 

Tributos 1.133 1.323 -100% 

    

2.2. Administração dos Investimentos 2.309 474 387,13% 

Pessoal e encargos 1.393 474 193,88% 

Treinamentos/congressos e seminários 2 - - 

Viagens e estadias  25 - - 

Serviços de terceiros 380 - - 

Despesas gerais 221 - - 

Depreciações e amortizações 5 - - 

Tributos 283 - - 

    

2.3. Outras Despesas 5.557 5.125 8,43% 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 5.557 5.125 8,43% 

        

3. Constituição/Reversão Conting. Administrativas 
 

491 
 

(3.188) 
 

-115,40% 
 

4. Sobra/Insuficiência da G. Administrativa (1-2-3) 10.027 12.630 -20,61% 

5. Constituição/Reversão do F. Administrativo (4) 10.027 12.630 -20,61% 

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) 84.636     74.609 13,44% 
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12 - PARECER ATUARIAL DO PLANO                                                

Este parecer foi elaborado nos termos da Instrução Previc nº 12, de 14/10/2014. 

Qualidade da base cadastral 

A base de dados utilizada para processar a avaliação atuarial do PBP1 foi gerada pelo PORTUS na posição de 
31/12/2018. A esse conjunto de informações foram aplicados testes de consistência para verificar os aspectos 
qualitativos e quantitativos antes de ser utilizada nos cálculos atuariais. 

Após receber as respostas da entidade e implementar os ajustes necessários, consideramos a base própria e 
adequada para realização da Avaliação Atuarial, com isso, enviamos a versão final dos dados para arquivamento 
junto a EFPC. 

Considerando a necessidade de provisionar os direitos dos ex-participantes do PBP1 que solicitaram o seu 
cancelamento junto ao Plano, a pedido do PORTUS, foi criado um fundo previdencial específico, segregado do 
Patrimônio de Cobertura, para efetuar tal registro. 

Ressaltamos que o PORTUS já concluiu a etapa de execução do recadastramento dos seus participantes e 
assistidos, estando na fase de tratamento de pendências e atualização da base de dados. 

Hipóteses  

As hipóteses atuariais empregadas na Avaliação Atuarial do PBP1 em 31/12/2018 são as seguintes: 

Hipóteses Atuariais 
Descrição em 31/12/2018 Descrição em  

30/04/2018 
Descrição em  

31/12/2017 

Tábua de Mortalidade 
Geral 

AT – 2000 Básica 
Masculina 

AT – 2000 Básica 
Masculina 

AT – 2000 Básica 
Masculina 

Tábua de Mortalidade 
de Inválidos 

Winkelevoss Winkelevoss Winkelevoss 

Tábua de Entrada em 
Invalidez 

Hunters Hunters Hunters 

Tábua de Morbidez 
Experiência PBP1 de 

01/01/2007 a 31/12/2012 
Experiência PBP1 de 

01/01/2007 a 31/12/2012 
Experiência PBP1 de 

01/01/2007 a 31/12/2012 

Rotatividade Geral Nula Nula Nula 

Taxa Real de 
Crescimento Salarial 

Portobrás: 0,00% a.a.; 
Portus: 0,00% a.a.; 

CODOMAR: 1,00% a.a.; 
CDC: 0,00% a.a.; 

CODERN: 1,92% a.a.; 
CODEBA: 0,00% a. a.; 

CDP: 0,00% a. a.; CDRJ: 
1,92% a. a.; APR: 1,92% 
a.a.; DOCAS-PB: 1,92% 
a.a.; CODESA: 2,00% 
a.a.; CODESP: 0,00% 
a.a.; SPI: 0,00% a.a.; 
EMAP: 1,00% a.a.; e 

SNPH: 1,92% a.a. 

Portobrás: 0,00% a.a.; 
Portus: 0,00% a.a.; 

CODOMAR: 1,00% a.a.; 
CDC: 0,00% a.a.; 

CODERN: 2,00% a.a.; 
CODEBA: 0,00% a. a.; 

CDP: 0,00% a. a.; CDRJ: 
0,00% a. a.; APR: 0,00% 
a.a.; DOCAS-PB: 0,00% 
a.a.; CODESA: 2,00% 
a.a.; CODESP: 0,00% 
a.a.; SPI: 0,00% a.a.; 
EMAP: 1,00% a.a.; e 

SNPH: 0,00% a.a. 

Portobrás: 0,00% a.a.; 
Portus: 0,00% a.a.; 

CODOMAR: 1,00% a.a.; 
CDC: 0,00% a.a.; 

CODERN: 2,00% a.a.; 
CODEBA: 0,00% a. a.; 

CDP: 0,00% a. a.; CDRJ: 
0,00% a. a.; APR: 0,00% 
a.a.; DOCAS-PB: 0,00% 
a.a.; CODESA: 2,00% 
a.a.; CODESP: 0,00% 
a.a.; SPI: 0,00% a.a.; 
EMAP: 1,00% a.a.; e 

SNPH: 0,00% a.a. 

Taxa Real de Juros 4,81% a.a. 4,81% a.a. 4,81% a.a. 

Fator de Capacidade 
dos Benefícios 

98,01% 98,01% 98,01% 

Fator de Capacidade 
dos Salários 

98,01% 98,01% 98,01% 

Fator de Capacidade do 
INSS 

98,01% 98,01% 98,01% 
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Hipóteses Atuariais 
Descrição em 31/12/2018 Descrição em  

30/04/2018 
Descrição em  

31/12/2017 

Indexador do Plano INPC – IBGE INPC – IBGE INPC – IBGE 

Composição de Família 
de Pensionistas 

Encargo de Ativo, Auto 
patrocinado e Remido: 
O participante terá 83% 
de chance de possuir um 
dependente vitalício 
válido, com um 
percentual de 
continuidade de 62% e 
com diferenças de idade, 
para o participante do 
sexo masculino é 3,16 
anos mais velho do que o 
seu dependente vitalício, 
e o participante do sexo 
feminino é 5,98 anos 
mais novo do que o seu 
dependente vitalício 
Encargo de Assistidos 
(aposentados e 
pensionistas): família 
real. 

Encargo de Ativo, Auto 
patrocinado e Remido: 
O participante terá 83% 
de chance de possuir um 
dependente vitalício 
válido, com um 
percentual de 
continuidade de 62% e 
com diferenças de idade, 
para o participante do 
sexo masculino é 3,16 
anos mais velho do que o 
seu dependente vitalício, 
e o participante do sexo 
feminino é 5,98 anos 
mais novo do que o seu 
dependente vitalício 
Encargo de Assistidos 
(aposentados e 
pensionistas): família 
real. 

Encargo de Ativo, Auto 
patrocinado e Remido: 
O participante terá 83% 
de chance de possuir um 
dependente vitalício 
válido, com um 
percentual de 
continuidade de 62% e 
com diferenças de idade, 
para o participante do 
sexo masculino é 3,16 
anos mais velho do que o 
seu dependente vitalício, 
e o participante do sexo 
feminino é 5,98 anos 
mais novo do que o seu 
dependente vitalício 
Encargo de Assistidos 
(aposentados e 
pensionistas): família 
real. 

 

Mudanças de Premissas Atuariais 

Em relação à avaliação do exercício anterior, somente a hipótese de crescimento real dos salários foi alterada no 
seguinte contexto: “adotar as hipóteses informadas pelas patrocinadoras do PBP1 para apuração dos encargos 
atuariais do PBP1 em 31/12/2018. Na falta desta, adotar-se-á 1,92% a.a., conforme apresentado no estudo de 
hipóteses atuariais do PBP1 realizado em 2018“. 

Em relação às hipóteses que são de responsabilidade das Patrocinadoras, de acordo com o item 1.1 do Anexo a 
Resolução MPS/CGPC nº 18, de 28 de março de 2006, e suas posteriores alterações, esclarecemos que foram 
encaminhadas cartas solicitando estas informações para todas elas. Entretanto, nem todas as Patrocinadoras se 
manifestaram. Diante disso, para este grupo que não se manifestou, consideramos a hipótese de crescimento 
salarial com valor igual a 1,92% ao ano.   

O exame das hipóteses atuariais do Plano apresentadas no quadro 11, para vigência a partir de 01/04/2019, foi 
realizado ao longo do exercício de 2018 pela referida Consultoria e apresentado para análise e aprovação do 
PORTUS através do Estudo Técnico de aderência das hipóteses Atuariais LIA 27_112018, de 21 de dezembro 
de 2018. 

Lembramos que os embasamentos teóricos dos testes de hipóteses apresentados pela consultoria consideraram 
o pressuposto na Resolução CGPC nº 18/2006, com suas posteriores alterações, e o previsto na Instrução 
Normativa nº 23/2015.  

Outro ponto a ser destacado diz respeito às hipóteses que atualmente apresentam maior risco, 
consequentemente impactando os encargos atuariais do Plano, sendo elas a Taxa Real de Juros, Tábua de 
Mortalidade Geral e Crescimento Salarial. 
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Evolução dos custos 

No PBP1 todos os benefícios são avaliados pelo regime de Capitalização. Este regime induz ao financiamento 
gradual dos benefícios futuros ao longo da vida ativa do participante, portanto constitui Reserva Matemática 
(provisão matemática) calculada atuarialmente, considerando o cálculo do Valor Atual dos Benefícios Futuros 
para cada participante em dado momento, levando em consideração o valor do benefício projetado ou benefício 
que está sendo concedido, a idade atual, a idade prevista para o início do benefício e as hipóteses atuariais, 
como também as contribuições que serão pagas por eles e as patrocinadoras e os custos administrativos. 

Existem diversas formas de distribuição dos encargos ao longo da fase contributiva do participante. Para tanto, 
adotou-se o método agregado (benefício projetado com percentuais constantes). 

Neste método o Custo Normal é definido pela divisão do encargo atuarial futuro que se está sendo apurado na 
idade de entrada por uma anuidade atuarial, imediata, periódica e temporária por "t" anos, onde "t" é a diferença 
entre a idade prevista para a aposentadoria programada e a idade de entrada no Plano. 

Entretanto, existem outros custos que saem da medida normal e estes podem fazer com que o custo total do 
Plano tenha variações diferentes do esperado. 

Assim, devemos lembrar que apesar dos resultados da avaliação atuarial já contemplarem as hipóteses atuariais 
e taxa de carregamento que vigorarão a partir de 01/04/2019, o custo atuarial do Plano manteve-se estável, pelo 
motivo de que o impacto líquido dessa adoção não gerou um custo maior do que o esperado. 

Ainda, neste aspecto temos os custos relativos às ações judiciais dos participantes e assistidos contra o Plano e 
a adoção da medida do TCU para todas as patrocinadoras, ou seja, que não devem contribuir paritariamente 
sobre o valor do benefício dos pensionistas atuais e das pensões que ainda irão ser pagas. 

Além disso, existem outros pontos que agravam anualmente o custo do Plano, a exemplo do custo derivado dos 
processos judiciais. A revisão dos benefícios para maior, além de aumentar o custo do plano, reduz seu 
patrimônio de cobertura, já que as provisões matemáticas são aumentadas. Ainda neste contexto, salientamos 
que não existe nenhum fundo no PBP1 que provisione o impacto atuarial futuro dessas revisões, com exceção 
do fundo para a Lei n° 9.876/1999. 

Principais Riscos Atuariais 

Os principais riscos atuariais do Plano  às hipóteses de mortalidade geral, pelo constante aumento da sobrevida 
da população; à taxa real de juros, decorrente da descapitalização; à falta de recursos para investimentos 
alinhados à meta atuarial e à insolvência do Plano; à taxa real de crescimento salarial, tendo em vista a enorme 
volatilidade dos Salários de Participação, principalmente, para os participantes que se encontram aptos a se 
aposentarem pelo PBP1, os quais não são alcançados pelo modelo de mensuração da referida hipótese; e às 
possíveis alterações nas regras do Regime Geral da Previdência Oficial do Brasil. 

Ainda nesse contexto, pode ser citado como risco do plano o risco judicial, decorrente do enorme volume de 
ações existentes contra o Portus, onde os participantes pleiteiam aumento no valor das suas suplementações 
pagas pelo PBP1, e na maioria das sentenças, o PBP1 é acionado a custeá-lo sozinho.  

Atualmente o referido plano de custeio revisado, apesar de aprovado com vigência a partir de 01/04/2018, não 
vem sendo executado pelos participantes do PBP1, em função de diversas liminares concedidas a partir de 
processos judiciais que foram movidos por associações de classe de participantes. 
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Apesar destas ações não impedirem o pagamento por parte das patrocinadoras, algumas também não aderiram 
ao novo plano de custeio. Apesar de já terem sido adotadas as medidas legais inerentes, até o presente 
momento não houve julgamento dos pleitos que foram solicitados. 

Neste sentido, o que vem sendo praticado pelas patrocinadoras e participantes do PBP1 é o antigo plano custeio 
(vigente desde 2001), sendo que mesmo assim algumas patrocinadoras não têm efetuado nenhum tipo de 
pagamento. 

Ademais, grande parte das contribuições estabelecidas no Plano de Custeio antigo (necessárias para formação 
das provisões matemáticas) não foram aportadas no PBP1 em sua totalidade por algumas patrocinadoras.  

O Plano de Custeio do PBP1 que deverá vigorar a partir de 01/04/2019 não considerara nenhum valor de 
contribuição extraordinária para equacionamento do déficit apurado na posição de 31/12/2018. 

Adequação dos métodos de financiamento 

Para avaliação de todos os Benefícios e Institutos do Plano o Regime de Capitalização, foi adotado o Método 
Agregado para o financiamento, sendo esse o método o mais adequado em processos de extinção da massa de 
segurados (O PBP1 está fechado para novas adesões, estando em processo contínuo de extinção), 
assegurando as necessidades de capitalização do Plano e atendendo às determinações da Resolução 
MPAS/CGPC nº 18/2006 e suas posteriores alterações. 

Variação do resultado 

Com base no resultado apresentado pode ser observado que o Déficit Técnico Acumulado para o PBP1 em 
31/12/2018 foi avaliado no valor de R$ 2 bilhões, equivalente a 680% do Patrimônio de Cobertura do Plano, 
resultando em um nível de solvência em relação aos encargos atuariais do Plano de apenas 14,71%. 

A variação para menor entre o valor do déficit técnico acumulado de 04/2018 para 12/2018 foi de 
aproximadamente R$ 66 milhões. 

O nível de solvência do Patrimônio de Cobertura do Plano para com os encargos relativos aos benefícios 
concedidos passa a ser de 22,18% e, para os encargos relativos as reservas de contribuições dos participantes é 
de 163,71%. 

Apesar, da vigência no novo Plano de Custeio ter sido em 01/04/2018, ainda existe um passivo descoberto, não 
equacionado, portanto, conclui-se com base na atual situação patrimonial do Plano que não existem recursos 
suficientes no Plano para fazer frente a cobertura das suas obrigações de longo e médio prazo com a 
manutenção dos benefícios concedidos. 

Também deve ser citado, que os participantes, assistidos e patrocinadoras não estão cumprindo com o novo 
custeio, por conta de liminar que concede a desobrigação do cumprimento no mesmo, mantendo assim, a 
aplicação do custeio que vigorou até 31/03/2018. Tais valores, vem sendo registrados na conta patrimonial 
Contribuições Normais em Atraso, e figuram neste momento como formadoras do Ativo do Plano, entretanto, 
caso as mesmas não sejam pagas, poderão ser consideradas como perdas, resultando em uma redução no 
referido patrimônio. 

Em relação as provisões matemáticas temos as seguintes observações: 

- As provisões matemáticas relativas aos benefícios a conceder tiveram sua evolução de 04/2018 para 12/2018, 
dentro do esperado, ou seja, considerando a evolução pela meta atuarial, as saídas de participantes e pela 
postergação de entrada em aposentadoria. 
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- A variação em termos percentuais entre 30/04/2018 e 31/12/2018 foi de 8,68% a menor. 

- As provisões matemáticas relativas aos benefícios concedidos tiveram sua evolução de 04/2018 para 12/2018, 
dentro do esperado, ou seja, considerando a evolução pela meta atuarial, saídas de participantes e pelo 
pagamento da folha de benefícios. 

- A variação em termos percentuais entre 30/04/2018 e 31/12/2018 foi de 2,67% a maior. 

- As provisões matemáticas à Constituir consideradas nesta avaliação foram aquelas em que as patrocinadoras 
vêm honrando com seus pagamentos. Sendo assim, sua evolução ocorreu conforme o esperado, com base no 
pagamento das prestações extraordinárias e atualização do saldo devedor pela meta atuarial.  

Outros fatos relevantes 

O Plano de Custeio que passou a vigorar a partir de abril de 2018 não vem sendo cumprido pelos participantes e 
patrocinadoras do PBP1. 

Caso, no valor do patrimônio de cobertura do PBP1 fosse registrado como perda 100% dos referidos valores, ou 
seja, como provisão de devedores duvidosos, em 31/12/2018 o valor do patrimônio seria em torno de R$ 288 
milhões ao invés de R$ 347 milhões. 

Neste mesmo sentido, o valor das provisões matemáticas do PBP1 ao ser calculado sem considerar o novo 
Plano de Custeio seria em torno de R$ 3.6 bilhões ao invés de 2.4 bilhões. 

Consequentemente, o déficit técnico do PBP1 seria de aproximadamente R$ 3.4 bilhões ao invés de R$ 2 
bilhões. 

No que tange ao resultado do Plano com o novo Plano de Custeio vigente a partir de 01/04/2018, apesar do 
mesmo não estar sendo cumprido, ainda existe um déficit técnico a ser equacionado no valor de R$ 
2.013.935.958,83. 

Quanto a forma de equacionamento do mesmo, ou seja, que seja realizado estudo específico para seu 
equacionamento até o final do exercício subsequente a sua apuração com base na legislação em vigor, que em 
resumo, para planos vinculados a Lei Complementar nº 108/2001, deve observar a paridade contributiva entre 
patrocinadoras (participantes ativos, auto patrocinados, remidos) e assistidos. Este déficit técnico deveria ser 
distribuído para seu equacionamento. 

Ao longo de todos os estudos realizados pelo PORTUS e pelas patrocinadoras, através da ABEPH, percebe-se 
que a principal causa do déficit técnico do PBP1 está no fato das patrocinadoras/União não cumprirem como os 
seus compromissos perante o PORTUS e não por causas conjunturais/coletivas. 

O déficit conjuntural/coletivo deve ser financiado por todos, mas a parcela decorrente do descumprimento de um 
contrato deve ser pago por quem não o cumpriu, e assim enquadram-se as seguintes dívidas: a) valor da retirada 
de patrocínio da extinta Portobrás; b) não equacionamento do valor inicialmente atribuído para a RTSA, como 
também o seu mal dimensionamento; e c) as diversas vezes em que as patrocinadoras não honraram com suas 
contribuições normais, extraordinárias e contratadas perante o Plano. 

E por tais recursos não terem ingressado no Plano, existe o fator subjetivo da oportunidade de rentabilidade não 
exercida, pelos mesmos não estarem no seu patrimônio. 
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A quarta e última situação está vinculada ao alto nível de insolvência do Plano, se nada de efetivo e real por feito 
para buscar o equilíbrio do Plano à curto prazo, o mesmo estará totalmente insolvente ao final do primeiro 
semestre de 2019, levando o PBP1 a inevitável liquidação. 

  
                                                       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 

http://www.portusinstituto.com.br/

