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1 – MENSAGEM INICIAL 
 

Prezados Participantes, 

Terminamos o ano de 2019 com a construção de um Plano de Equacionamento de Déficit – PED do 
PBP1, resolvendo assim, um problema histórico do Portus que perdurava desde o ano de 2000.  Esse 
plano, baseado em alterações regulamentares, instituição de contribuições extraordinárias e celebração de 
contratos de confissão de dívidas pelas patrocinadoras, foi aprovado por todas as entidades de classe de 
participantes, merecendo, inclusive, sua homologação no âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem 
da Administração Federal – CCAF. 

Após terem sido cumpridas todas as formalidades para a sua aprovação, o PED do PBP1 entrará 
definitivamente em vigor a partir de 1º de junho de 2020, em função de pequenos ajustes necessários ao 
fiel cumprimento da legislação que rege o sistema nacional de previdência complementar fechada. 

Reconhecemos que o sacrifício é grande. Porém, temos convicção de que, com todas as ações que estão 
sendo tomadas, haverá definitivamente sustentabilidade financeira para continuidade do pagamento de 
benefícios a milhares de participantes, em praticamente todo o território nacional. 

Desejando um ótimo 2020, contamos novamente com a participação de todos nessa 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 e multipatrocinado por 11 empresas, 
dentre as quais 10 de origem pública (08 Federais, 01 Estadual e 01 Municipal) e 01 de direito privado 
(própria Entidade), o PBP1 foi inscrito no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios – CNPB da Previc 
sob o nº 19.780.055-29. 

 
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 – PGA. 

 
  5 – POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

A Política de Investimentos definida para o ano de 2019 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.  
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Os principais objetivos e ações relacionados à Política de Investimentos podem ser assim resumidos, 
de acordo com o segmento de aplicação dos ativos: 

RENDA FIXA: Os investimentos do PORTUS neste segmento podem ser classificados em carteira 
própria e em fundos de investimentos. 

 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.  Os recursos 
destinados ao Instituto foram alocados nesse segmento de aplicação, em virtude do baixo risco 
e da disponibilidade imediata para resgate. 

 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, privilegia as 
operações no âmbito dos leilões realizados pelo Tesouro Nacional. Não houve alteração nesta 
carteira, totalmente alocada no plano PGA, no ano de 2019. 

RENDA VARIÁVEL: Os investimentos desse segmento estão concentrados na carteira própria. Não 
houve aquisição de ações no ano de 2019, 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 B3 foram 
efetuadas para obtenção de recursos para o pagamento da folha de benefícios, em razão do fluxo 
deficitário do Instituto. Visando proporcionar alguma rentabilidade adicional a carteira, o PORTUS tem 
realizado constantemente operações de aluguel de ações na ponta doadora, mas o rendimento dessas 
operações é pequeno.  

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. O limite legal de aplicação nesse 
segmento se encontra superado, por desenquadramento passivo (redução dos demais ativos). Foi 
realizada prospecção para alienação de imóveis, com base nos valores estabelecidos em laudos 
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técnicos de avaliação imobiliária. Nenhuma venda foi concretizada, devido à falta de demanda, 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 é o mesmo que vem 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 2017 
e 2018 para retomar o equilíbrio financeiro e atuarial do PBP1, com base no déficit técnico avaliado em 
31/12/2017, 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. Esse 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.  

Essa revisão do custeio deveria ter entrado em vigor a partir de abril/2018, mas não foi executada pelas 
patrocinadoras e participantes do PBP1, em função de diversas liminares concedidas a partir de 
processos judiciais que foram movidos por associações de classe de participantes. Para contornar tal 
situação, o Portus elaborou outro plano de equacionamento (PED) com base na avaliação atuarial de 
31/12/2019, que passará a vigorar definitivamente a partir de 01/06/2020. A explicação do Plano de 
equacionamento consta do item 7 deste documento. 

Além das contribuições normais atualmente em vigor, os participantes do PBP1 pagarão parte de sua 
responsabilidade no Déficit Técnico através da alterações regulamentares e o restante através de 
contribuição extraordinária em 18,47% do benefício de todos os aposentados e pensionistas. Por sua 
vez, as patrocinadoras pagarão parte de sua parcela no Déficit Técnico por meio de instrumento 
contratual de confissão de dívida, no valor de R$ 1.138.829,31, em 31/12/2019, com garantias. A parte 
remanescente do Déficit Técnico de sua responsabilidade será financiada através de contribuições 
extraordinárias, no valor atuarialmente estimado de R$ 472.905.446,12, em 31/12/2019. 
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A modalidade de receita administrativa adotada pelo Portus, frente aos compromissos de gestão do 
PBP1, é a “taxa de carregamento, por meio de um percentual incidente sobre a soma das contribuições 
e dos benefícios do Plano, obedecendo-se o limite dessa taxa, nos termos da Resolução CGPC n° 29, 
de 31/08/09. 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. 

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.  

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, dando 
origem ao Processo nº 000.8839-79.1999.4.02.5101, julgada procedente em Primeira Instância, 
condenando a União ao pagamento do valor aproximado de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e 
duzentos milhões de reais). A União apelou da decisão ao E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 
obtendo provimento parcial do Recurso, reduzindo a dívida para aproximadamente R$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais). Em agosto de 2018, o Portus apresentou embargos infringentes, que foram 
negados por unanimidade.  

Improvidos aos embargos infringentes, o Portus interpôs Recurso Especial, sendo pelo TRF/RJ negado 
seu recebimento e seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça. O Portus interpôs Agravo de 
Instrumento ao Superior Tribunal de Justiça, que foi distribuído ao Relator Ministro Benedito Gonsalves, 
sendo por este recebido e provido, transformado em Recurso Especial nº 1.649.131 – RJ 
(2020/0009640-6), que se encontra aguardando designação de data para julgamento. 

Tendo em vista que a Apelação interposta pelo Portus teve provimento parcial e que a União deixou 
transcorrer o prazo para apresentar recurso Especial, o Portus ingressou com Ação de Execução do 
valor incontroverso (R$ 20.000.000,00), que foi recebida, dando origem ao processo nº 0000690-
59.2020.4.02.5151, em tramite pela 16ª Federal do Rio de janeiro. 
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 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 CNPC nº 30/2018), após serem 
observadas informações constantes em estudo específico da situação econômico-financeira e atuarial 
acerca das causas do déficit técnico, foi elaborado um plano para seu equacionamento. 

A aplicação do Plano de Equacionamento de Déficit – PED do PBP1, a partir da assinatura dos 
documentos pelas patrocinadoras, passa a vigorar nos seguintes moldes: 

 

Descrição Razão 
(A) Montante atribuível 

antes da revisão do 
Regulamento do PBP1 

(B) Parcela relativa à 
revisão do Regulamento 

do PBP1 

(A-B) Déficit a Equacionar 
após a revisão do 

Regulamento do PBP1 
Participantes/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 
Total 100% 3.329.342.347,52 2.352.466.813,28 976.875.534,24 

 

O Déficit Técnico do PBP1 ((A) Montante Atribuível antes da revisão do Regulamento do PBP1) deverá 
ser equacionado por todos os participantes — ativos, aposentados e pensionistas — e também pelas 
patrocinadoras, na mesma proporção (Razão) das contribuições normais realizadas no período de 
2008 a 2018, conforme determinado pela legislação, em especial, pelo art. 14 da Resolução CNPC nº 
30, de 10 de outubro de 2018.  

Os participantes do PBP1 pagarão parte de sua responsabilidade no Déficit Técnico ((B) Parcela 
relativa à revisão do Regulamento do PBP1), 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 serão 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.  
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Por sua vez, as patrocinadoras pagarão parte de sua parcela no Déficit Técnico ((B) Parcela relativa à 
revisão do Regulamento do PBP1) por meio de instrumento contratual de confissão de dívida, no valor 
de R$ 1.138.829,31, em 31/12/2019, com garantias.  

Além disso, os participantes assistidos do PBP1 pagarão a parte remanescente do Déficit Técnico 
(Déficit a Equacionar após a revisão do Regulamento do PBP1 (A-B)) de sua responsabilidade, 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 pagarão a parte remanescente do Déficit Técnico de sua 
responsabilidade (Déficit a Equacionar após a revisão do Regulamento do PBP1 (A-B)), na mesma 
proporção (Razão) contributiva definida na tabela acima, no valor atuarialmente estimado de R$ 
472.905446,12, em 31/12/2019.  

Nos termos do Despacho nº 00252/2020/GAB/CGU/AGU, do Despacho nº 00125/2020/CCAF 
/CONC/CGU/AGU, e da Cota nº 00104/2020/CCAF/CONC/CGU/AGU, e do TERMO DE 
CONCILIAÇÃO nº 002/2020/CCAF/CGU/AGUKSF de 30 de março de 2020, foram homologadas as 
condições para equacionamento do déficit citadas acima no âmbito da Câmara de Conciliação e 
Arbitragem da Administração Federal – CCAF da Advocacia Geral da União – AGU, permitindo, dessa 
forma, a suspensão, para posterior extinção, dos processos ajuizados pelas Associações e Sindicatos 
dos participantes do PBP1 que evitavam a cobrança de qualquer contribuição extraordinária para 
Equacionamento do Déficit. 

 

  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; 

c) Contribuições e operações contratadas vencidas e não liquidadas pelas patrocinadoras; 
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d) Não reconhecimento por parte das patrocinadoras da dívida referente à RTSA; e 
e) Retirada de Patrocínio e extinção da Portobrás, sem que fossem aportados os recursos devidos ao 

PBP1 para a cobertura dos benefícios dos participantes dessa patrocinadora. 
 
 
 

Posição dezembro 2019 
 

 
                                                                Valores representados em milhões (R$)                                                      

       
 

 
Benefícios de Pagamento Continuado – Ano base 2019 

 

 
               Valores representados em milhões (R$) 
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 Movimentação de Folha de Pagamento – Ano base 2019 
 

 
 
 

Benefícios de Pagamento Único – Ano base 2019 
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Quantidade de Ativos – Ano base 2019 
 

 
 

 
Valores de Contribuição – Ano base 2019 
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No valor da contribuição de dezembro/2019, estão sendo considerados os recolhimentos das folhas de 
pagamento do mês de dezembro e 13º salário. 

 
Frequência de Participantes 

 
  FREQUÊNCIA ABSOLUTA 

 
 
 

Participantes 
Ativos 

Participantes 
Remidos 

Participantes 
Assistidos por 

Aposentadoria por 
Invalidez 

Participantes 
Assistidos por 
Aposentadoria 

Programada 

Pensionistas Total 

1.116 0 353 4.225 3.478 9.172 
 
 
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. 

Vale ressaltar que existem muitas ações judiciais ingressadas por participantes contra o Instituto, fato 
este que vem agravando sua situação econômico-financeira. 
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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$ 349.407 mil (trezentos e quarenta e nove milhões e quatrocentos e sete mil reais). 

No exercício de 2019, foi levantado um montante de R$ 974 mil (novecentos e setenta e quatro mil 
reais) referente a depósitos judiciais.  

 

10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O PBP1 encerrou o exercício de 2019 com um Déficit Técnico acumulado de R$ 3,3 bilhões. Porém, 
conforme apresentado no presente relatório, temos total convicção de que esse déficit será totalmente 
equacionado a partir da vigência do Plano de Equacionamento de Déficit do PBP1, em junho/2020.  

Nossa luta por esses recursos vem sendo travada dia-a-dia. Portanto, 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. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1.753.917 1.857.751 2.713.056 3.119.548 3.387.824 3.693.910 3.572.401 3.595.085 3.500.428 2.013.935 3.293.602 
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 11 – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 
A seguir serão apresentadas algumas Demonstrações Contábeis do PBP1 e da Entidade, referentes ao 
ano de 2019. 

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

Descrição Exercícios concluídos 
em 31/12/2019 

Exercícios concluídos 
em 31/12/2018 

PROVISÕES MATEMÁTICAS 3.512.643 2.361.364 
 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS, 2.277.305 1.566.324 
  BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  2.277.305 1.566.324 
   Valor atual dos benefícios futuros programados - assistidos  1.689.250 1.086.872 
   Valor atual dos benefícios futuros não programados – assistidos 588.055 479.452 
 BENEFÍCIOS A CONCEDER 1.246.177 817.329 

  BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - 
PROGRAMADO  1.246.177 817.329 

   Valor atual dos benefícios futuros programados 1251.731 856.577 
   (-) Valor atual das contribuições futuras dos Patrocinadores  -4.523 22.115 
   (-) Valor atual das contribuições futuras dos Participantes -4.619 22.877 

  BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - NÃO 
PROGRAMADO  3.588 5.745 

   Valor atual dos benefícios futuros não programados 3.614 6.019 
   (-) Valor atual das contribuições futuras dos Patrocinadores  -13 136 
   (-) Valor atual das contribuições futuras dos Participantes -13 137 
 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR  10.839 22.288 
      (-) SERVIÇO PASSADO 10.839 22.288 
   (-) PATROCINADORES  10.839 22.288 
   (+/-) PARTICIPANTES - - 
   (+/-) ASSISTIDOS - - 
   EQUILÍBRIO TÉCNICO - 3.293.602 -  2.013.936 
   RESULTADOS REALIZADOS - 3.293.602 -  2.013.936 
   SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO - - 
   RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - 
   RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO - - 
   (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO - 3.293.602 -  2.013.936  
   RESULTADOS A REALIZAR - - 
   FUNDOS 206.502 208.301 
   FUNDOS PREVIDENCIAIS 40.348 117.528 
   REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR - - 
   REVISÃO DE PLANO - - 
   OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 40.348 117.528 
   REVISÃO SUPLEMENTAÇÕES DECORRENTE DA LEI N° 9.876/1999 40.348 117.528 
   FUNDOS ADMINISTRATIVOS 69.664 84.636 
   PARTICIPANTES NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG 69.664 84.636 
   FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 6.797 6.137 
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Demonstrativo da Composição Consolidada do Exigível Atuarial por Patrocinadora 
 R$ Mil 

Patrocinador 

Provisões Matemáticas 

TOTAL 
Benefícios a Conceder Benefícios Concedidos Total 

 BAC+ BC  

Reservas 
Matemáticas à 

Constituir 
PORTOBRAS - 60.863 60.863 - 60.863 
PORTUS 2.903 16.885 19.788 - 19.788 
CODOMAR 2.242 31.969 34.212 -3.595 30.616 
CDC 5.837 66.023 71.861 -7.243 64.617 
CODERN 79.360 71.802 151.162 - 151.162 
CODERN/SEDE 23.042 33.377 56.419 - 56.419 
Terminal Areia Branca 7.538 19.176 26.714 - 26.714 
Demais 15.503 14.200 29.704 - 29.704 
CODERN/APMC 56.317 18.560 74.878 - 74.878 
CODERN/APC - 2.995 2.995 - 2.995 
CODERN/APR - 16.869 16.869 - 16.869 
CODEBA 95.816 125.855 221.672 - 221.672 
CDP 103.889 62.189 166.078 - 166.078 
CDRJ 316.078 340.670 656,748 - 656.748 
APR 10.267 7.609 17.877 - 17.877 
DOCAS-PB 425.057 6.591 7.016 - 7.016 
CODESA 120.432 146.472 266.904 - 266.904 
CODESP 491.287 1.299.890 1.791.178 - 1.791.178 
SPI 7.784 28.890 36.675 - 36.675 
EMAP 9.475 1.230 10.705 - 10.705 
SNPH 377 10.358 10.735  10.735 
TOTAL 1.246.177 2.277.304 3.523.482 -10.839 3.512.642 

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

PLANO DE CONTAS 31/12/2019 31/12/2018 Variação em R$ Variação em % 

PATRIMÔNIO SOCIAL (2.3) 335.850 555.730 -219.880 -40% 

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO (2.3.1) 219.041 347.429 -128.388 -37% 

PROVISÕES MATEMÁTICAS (2.3.1.1) 3.512.643 2.361.365 1.151.278 49% 

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (2.3.1.1.01)   2.277.305 1.566.324 710.981 45% 

BENEFÍCIOS A CONCEDER (2.3.1.1.02)   1.246.177 817.329 428.848 52% 

(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (2.3.1.1.03)   -10.839 -22.288 11.449 -51% 

FUNDOS PREVIDENCIAIS (2.3.2.1) 40.348 117.528 -77.180 -66% 

EQUILÍBRIO TÉCNICO (2.3.1.2) 3.293.602 2.013.936 1.279.666 64% 
OBS: O Parecer Atuarial e o DA-Demonstrativo Atuarial estão disponíveis no site do PORTUS 
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios 
PLANO PBP1 
Em 31 de dezembro de 2018/2019 

 
D  

 

Descrição 31/12/2019 31/12/2018 Variação (%)

1. Provisões 
Matemáticas 

3.512.643 2.361.365 48,75% 

1.1. Benefícios Concedidos 2.277.305 1.566.324 45,39% 
Benefício 

 
2.277.305 1.566.324 45,39% 

1.2. Benefício a Conceder 1.246.177 817.329 52,47% 
Benefício 

 
1.246.177 817.329 52,47% 

1.3. Provisões Matemáticas a Constituir (10.839)                 (22.288)              -51,37% 
-) Serviço Passado (10.839)                 (22.288)              -51,37% 
) Patrocinadores (10.839)                 (22.288)              -51,37% 

2. Equilíbrio Técnico (3.293.602)           (2.013.936)        63,54% 

2.1. Resultados Realizados (3.293.602)           (2.013.936)        63,54% 

(-) Déficit Técnico Acumulado (3.293.602)            (2.013.936)        63,54% 

3. Fundos 47.145 123.665 -61,88% 
  
3.1. Fundos Previdenciais 40.348 117.528 -65,67% 
3.2. Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial 6.797 6.137 10,75% 

4. Exigível Operacional 16.565 12.379              33,82% 

4.1. Gestão Previdencial 16.539 12.353 33,89% 
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial 26 26 0,00%

5. Exigível Contingencial 15.204 17.043              -10,79% 

5.1. Gestão Previdencial 6.576 8.949 -26,52% 
5.2. Investimentos - Gestão Previdencial 8.628 8.094 6,60%

Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)  297.955 500.516 -40,47% 
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Demonstrativo dos Investimentos 

                    Consolidado (Plano PBP1+ PGA)  

Saldo Dez/19 %RGRT Res. CMN 
4.661 

Total dos Investimentos 312.262 100,0% - 
Renda Fixa 78.366 25,1% 100% 
     Títulos da Carteira Própria 38.748 12,4% 100% 
     Fundos de Investimento 39.618 12,7% 80% 
          Fator Sinergia                   253  0,1% - 
          Bradesco Premium                9.385  3,0% - 
          Bradesco H Longo Prazo                     57  0,0% - 
          Itaú High Grade              14.105  4,5% - 
          Safra Cap. Mkt. Premium              15.818  5,1% - 
Renda Variável            107.203  34,3% 70% 
     Mercado à Vista            105.166  33,7% - 
     Mercado de Empréstimo                   957  0,3% - 
     Cias Fechadas                1.080  0,3% - 
Investimentos Imobiliários            115.982  37,1% 20% 
     Locados à Terceiros              65.492  21,0% 0% 
     Participação em Shopping              44.836  14,4% 0% 
     Uso Próprio                5.654  1,8% 0% 
Outros 10.711 3,4% - 

                                                                                                                                            

O Portus permanece desenquadrado no segmento imóveis, ativos que representam cerca de 37% de 
seus recursos garantidores consolidados. 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 12% dos Recursos Garantidores 
Consolidados da Entidade, está totalmente alocada no plano PGA. 

 

 

Renda Variável – Não houve aporte em Renda Variável no ano de 2019. Cerca de 15% da carteira de 

ações foi vendida em novembro/2019, para cobertura do fluxo negativo da Entidade. 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.  
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Imóveis- Não houve compra ou venda de imóveis em 2019. A depreciação contábil e a reavaliação 

trianual foram responsáveis pela variação do saldo neste 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 10,19% no acumulado do ano até 
novembro de 2019, último dado disponível. O Plano PBP1, na mesma base de comparação, 
apresentou rentabilidade de 8,30%. Para os 12 meses de 2019, a rentabilidade do total dos recursos foi 
de 11,16%. 

Seguem abaixo alguns dados de mercado e de rentabilidade da carteira do PBP1 em 2019: 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEGMENTOS / 
DESCRIÇÕES RENTABILIDADE   INDICADORES VARIAÇÃO % 

RENDA FIXA 8,04%   CDI 5,96% 
Carteira Própria  14,70%   Dolár 4,02% 
Fundos 5,72%   IGP-M 7,30% 
RENDA VARIÁVEL 23,53%   INPC 4,48% 
Ações em mercado 23,64%   IPCA 4,31% 
Outras participações 16,23%   IBOVESPA 31,58% 
IMÓVEIS 3,43%   IBRX-50 29,15% 
EMPRÉSTIMOS -       
TOTAL RECURSOS 
GARANTIDORES  11,16%       
META ATUARIAL 8,34%       



 

Página 20 / 33 

 
Edifício São Bento Oito – Rua São Bento, nº 8 – 6º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ - CEP 20.090-010 
Tel/Fax (21) 2122-8500 – Inscrição Municipal 00.886.408 – CNPJ  29.994.266/0001-89  - www.portus.com.br 

 

 

 
 

Comentários Econômicos 
O ano de 2019 se iniciou com elevadas expectativas nos mercados de capitais com as promessas do 
então Super Ministro da Economia, Dr. Paulo Guedes. Ao longo do ano, o otimismo foi se dissipando, 
paralelamente à queda das projeções de crescimento. O ano caracterizou-se pela continuidade da 
retomada lenta e gradual do crescimento da economia brasileira após a forte recessão iniciada em 
2015.  

A aprovação da Reforma da Previdência se deu mais tarde do que o esperado, mas foi vista como 
positiva, embora aquém do desejo dos analistas do mercado financeiro. A PEC da Reforma é 
fundamental para reduzir o crescimento do gasto primário do governo e permitir maiores superávits 
fiscais para redução da relação dívida/PIB e para a ampliação da capacidade de investimento do 
Estado, com benefícios para o crescimento de longo prazo do Brasil. Diversas turbulências políticas 
durante o ano afetaram o humor dos mercados de capitais, com sinais de incerteza sempre presente 
nas análises econômicas. 

Durante o ano, manteve-se elevada a ociosidade da economia, em especial no mercado de trabalho. A 
taxa de desemprego fechou o ano ainda elevada, em 11,6%, com a informalidade em mais de 40% da 
força de trabalho, segundo dados do IBGE. A inflação fechou, pelo segundo ano consecutivo, próximo 
ao piso da meta determinada pelo Conselho Monetário Nacional, em grande parte devido à ajuda da 
alta dos preços das carnes nos últimos meses do ano, motivada por um boom exportador para a China. 

A taxa Selic atingiu seu piso histórico, fechando o ano em 4,50% a.a.. Essa mudança tem 
consequências significativa para o país e para os fundos de pensão, dado que a mudança no patamar 
de juros afeta as projeções atuariais e tende a ampliar o nível de risco nas carteiras de investimento.   
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Pelo lado externo, o ano foi marcado pelas idas e vindas do Acordo Comercial entre Estados Unidos e 
China. Os dois países estão em uma guerra econômica que perdura há pelo menos dois anos, 
buscando a elaboração de um acordo comercial. Com as tensões elevadas, diversas rodadas de 
aumento de tarifas pelos Estados Unidos ao longo do ano, seguida de retaliações chinesas, 
provocaram aumento da incerteza e redução da aversão ao risco nos fluxos financeiros globais, 
incluindo o corte nas projeções de crescimento mundiais. A reconfiguração da relação econômica entre 
as duas maiores economias do planeta tende a reconfigurar em alguma medida todo o ordenamento 
econômico mundial. 

 
PERSPECTIVAS: 
Para 2020, no Brasil, as perspectivas delineadas no começo do ano modificaram-se completamente 
com o avanço da pandemia do novo coronavírus. Os preços dos ativos financeiros verificaram quedas 
significativas nos primeiros meses do ano, em função das consequências econômicas da crise 
sanitária. Diante dessas perspectivas, os analistas do mercado financeiro seguem acreditando em uma 
grande volatilidade de preços dos ativos para o restante do ano. Ainda há certo otimismo com a 
economia brasileira após a crise, com projeções de recuperação rápida após uma queda no PIB de 
cerca de 4% neste ano, segundo as estimativas medianas do Boletim Focus.  

O Banco Central reduziu a Taxa Selic para seu menor nível da história, para 3% a.a., indicando a 
possibilidade de mais um corte na reunião de junho do Comitê de Política Monetária (Copom). No 
entanto, há riscos de deflação na economia, devido à elevada ociosidade que já ocorria antes dos 
choques simultâneos de oferta e de demanda decorrentes da crise de saúde pública e que se 
ampliaram com a paralização de diversas atividades. A inflação acumulada em 12 meses está abaixo 
da margem inferior da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. 

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 dos investidores institucionais. Com a elevada volatilidade dos 
ativos em função da crise econômica e do alto nível de incerteza, alguns ativos marcados à mercado 
poderão sofrer fortes oscilações ao longo do ano, afetando a rentabilidade dos planos de benefício. Por 
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outro lado, a perspectiva de inflação baixa tende a reduzir a meta atuarial em relação aos anos 
anteriores. 

Despesas dos Investimentos 
 

Rubricas 2019 2018 Diferença 
Gestão de Investimentos 2.073 2.309 -236 
Despesas com Imóveis1 1.700 3.200 -1.500 
Consultoria 223 192 31 
Custódia/ Taxa Selic/ Cetip 86 86 0 
Despesas Totais 4.082 5.787 -1.705 

                                                                                                                                                R$ mil 
  
1 – O decréscimo da despesa com imóveis deve-se à redução da vacância da carteira para renda. 
 
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 (2018/2019) 
(Em milhares de reais) 

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018 Variação 
(%) PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 Variação 

(%) 
        

DISPONÍVEL 
 
 

658 10   6480% EXIGÍVEL OPERACIONAL 
Gestão Previdencial 
Gestão Administrativa 
Investimentos 

18.652 
16.539 
2.087 

26 

12.353 
10.456 
1.871 

26 

51% 
58% 
12% 
0% 

REALIZÁVEL 369.366 585.337 -37%     
Gestão Previdencial 43.889 119.838 -63%     
Gestão Administrativa 
Investimentos 
 

13.214 
312.263 

26.737 
438.762 

-51% 
-29% 

    

 Títulos Públicos 
  Ações 
  Fundos de 
Investimentos 
  Investimentos 
Imobiliários 

38.748 
107.203 
39.860 

115.982 

34.657 
106.839 
168.748 
118.048 

12% 
0% 

-76% 
-2% 

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL   
Gestão Previdencial 
Gestão Administrativa 
 Investimentos 

15.680 
6.576 

476 
8.628 

17.463 
8.949 

420 
8.094 

-10% 
-27% 
13% 
7% 

  Empréstimos/Finan. 
  Dep. Judic/Recursais 

1 
10.469 

1 
10.469 

0% 
0% 

 
   

         
     

PATRIMÔNIO SOCIAL 
PATRIMÔNIO COBERTURA PLANO 
 

 
 

 
 

335.850 
219.041 

 
 

 
 

555.729 
347.429 

 
 

 
 

-40% 
   -37% 

 
 

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

3.512.643 
2.277.305 
1.246.177 

(10.839) 
 
 

2.361.365 
1.566.324 

817.329 
(22.288) 

 
 

49% 
45% 
52% 

-51% 
 

        
PERMANENTE 
Imobilizado 

158 
158 

 

198 
198 

 

-20% 
-20% 

EQUILÍBRIO TÉCNICO 
(-) Déficit Técnico Acumulado 

(3.293.602) 
(3.293.602) 

(2.013.936) 
(2.013.936) 

64% 
64% 

        
        

    FUNDOS 116.809 208.301 -44% 
     Fundo Previdencial 

 Fundo Administrativo 
40.348 
69.664 

117.528 
84.636 

-66% 
-18% 

     Fundo dos Investimentos 6.797    
 

6.137    
 

11% 
 

TOTAL DO ATIVO 370.182 585.545 -37% TOTAL DO PASSIVO 370.182 585.545 -37% 
 

 
 
 
 



 

Página 24 / 33 

 
Edifício São Bento Oito – Rua São Bento, nº 8 – 6º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ - CEP 20.090-010 
Tel/Fax (21) 2122-8500 – Inscrição Municipal 00.886.408 – CNPJ  29.994.266/0001-89  - www.portus.com.br 

 

 

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social 
Em 31 de dezembro de 2019/2018 
(Em milhares de reais) 

 
 

  

Descrição 31/12/201
9 

31/12/2018 Variação (%)

1. Adições 774.069 695.493 11,30%

(+) Contribuições Previdenciais 710.196 633.356 12,13
 (+) Resultado Positivo liquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 31.914 34.02

 
-6,20%

(+) Reversão liquida de Contingências - Gestão Previdencial -                           -                    100,00% 
(+) Receitas Administrativas 23.809 22.17

 
7,37%

(+) Reversão liquida de Contingências - Gestão Administrativa -                           -                    100,00% 
(+) Resultado Positivo liquido dos Investimentos - Gestão Administrativa 7.454 5.39

 
38,09

 (+) Constituição de Fundos de Investimento 696 542 28,41
 (+) Resultados a Realizar

2. Destinações (993.887)                (634.056)          56,75%

(-) Benefícios (955.740)                (615.479)          55,28
 (-) Constituição liquida de Contingências - Gestão Previdencial (1.912

 
                    (1.032)               -

 (-) Despesas Administrativas (32.779)                  (17.054)             92,21
 (-)            Resultado Negativo liquido dos Investimentos - Gestão Administrativa -                           -                    0,00%

(-) Constituição liquida de Contingências - Gestão Administrativa (3.456)                    (491)                  -
 

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) (219.818)                61.437              -457,79%

(+/-) Provisões Matemáticas 1.141.305              (1.481.926)       -177,01%
(+/-) Superávit Déficit Técnico do Exercício (1.279.666)            1.486.492        -186,09% 
(+/-) Fundo Previdencial (74.118)                  47.891              -254,76% 
(+/-) Fundo Administrativo (4.972)                 10.027              -149,59% 
(+/-) Fundo dos Investimentos 696                         542                   28,41

 

A) Patrimônio Social -  Inicio do Exercicio 555.730 492.705 12,79%

B) Patrimônio Social -  Final do Mês (A+3) 335.912 554.142 -
39,38% 
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Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios 
 
PLANO PBP1 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2019 
(Em milhares de reais) 
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Demonstrações do Plano de Gestão Administrativa 
PLANO PBP1 - Em 31 de Dezembro de 2018 e 2019 
(Em milhares de reais) 
 

Descrição 31/12/2019 31/12/2018 Variação (%) 

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 84.636 74.609 13,44% 
1. Custeio da Gestão Administrativa 31.264 27.572 13,39% 
1.1. Receitas 31.264 27.572 13,39% 
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 15.264 22.112 -30,97% 
Resultado Positivo líquido dos Investimentos 7.454 5.398 38,09% 
Outras Receitas 8.546 62 13683,87% 
2. Despesas Administrativas 36.180 17.054 112,15% 
2.1. Administração Previdencial 8.266 9.188 -10,03% 
Pessoal e encargos 4.668 5.248 -11,05% 
Treinamentos/congressos e seminários 15 10 50,00% 
Viagens e estadias 116 100 16,00% 
Serviços de terceiros 1.514 1.588 -4,66% 
Despesas gerais 940 979 -3,98% 
Depreciações e amortizações 34 130 -73,85% 
Tributos 979 1.133 100,00% 
Outras Despesas                -                  -   -100,00% 

        
2.2. Administração dos Investimentos 2.073 2.309 -10,22% 
Pessoal e encargos 1.193 1.393 -14,36% 
Treinamentos/congressos e seminários 4 2 100,00% 
Viagens e estadias 30 25 20,00% 
Serviços de terceiros 373 380 -1,84% 
Despesas gerais 228 221 3,17% 
Depreciações e amortizações 9 5 80,00% 
Tributos 236 283 -16,61% 
Outras Despesas       

        
2.3. Outras Despesas 25.841 5.557 365,02% 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 18.338 5.557 230,00% 
Reversão Apropriação Exercícios Anteriores 7.503                -   100,00% 
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas 56 491 -88,59% 
4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) -4.972 10.027 -149,59% 
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) -4.972 10.027 -149,59% 
6. Operações Transitórias -10.000                -   -100,00% 
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6) 69.664 84.636 -17,69% 
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12 - PARECER ATUARIAL DO PLANO                                                

Qualidade da base cadastral 

A base cadastral de Participantes e Assistidos encaminhada pelo PORTUS encontra-se posicionada 
em 31.08.2019. O referido cadastro foi submetido 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, 
isto é, não é possível afirmar se os dados são exatos e verídicos, cabendo, em qualquer hipótese, à 
Entidade a responsabilidade plena por eventuais imprecisões existentes na base cadastral. 

Hipóteses  

Entre as hipóteses econômicas, financeiras, biométricas e demográficas de maior relevância admitidas 
na Avaliação Atuarial de 2019, destacam-se as indicadas a seguir: 

Hipóteses  AA 2018 (Fato Relevante)  AA 2019 
Taxa Real Anual de Juros 4,81% 4,81% 
Fator de Determinação do 
Valor Real ao longo do Tempo  0,9801  0,9801  

Indexador do Plano (reajuste 
dos benefícios)  INPC/IBGE INPC/IBGE 

Hipótese  sobre  Composição 
de  Famílias/Pensionistas  

Participante Ativo: terá 83% de chance 
de possuir um dependente vitalício válido, 
com um percentual de continuidade de 
62% e a diferença 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; e 
Assistidos: Família real 

Participante Ativo: terá 83% de chance de 
possuir um dependente vitalício válido, 
com um percentual de continuidade de 
62% e a diferença 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; e Assistidos: Família 
real 

Tábua de Mortalidade Geral AT-2000 Basic Masculina  AT-2000 Basic Masculina 
Tábua de Mortalidade de 
Inválidos Winklevoss Winklevoss 

Tábua de Entrada em Invalidez Hunter Hunter 

Tábua de Morbidez Experiência PBP1 de 01.01.2007 a 
31.12.2012.  

Experiência PBP1 de 01.01.2007 a 
31.12.2012.  

Projeção de Crescimento Real 0,00% a.a. para todos os Patrocinadores  0,00% a.a. para todos os Patrocinadores  
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Hipóteses  AA 2018 (Fato Relevante)  AA 2019 
de Salário  
Hipótese sobre Rotatividade  Não utilizada  Não utilizada  
 

Adequação das Hipóteses  

As premissas relacionadas no Item 2.1 foram determinadas de acordo com a legislação vigente, 
observando-se os dados estatísticos, bem como os estudos de adequação encaminhados pela 
Entidade.   

Consoante o que determinam a Resolução CNPC nº 30, de 10.10.2018 e a Instrução Previc nº 10/2018 
e, tendo em vista as boas práticas atuariais, as hipóteses adotadas foram subsidiadas por Estudo 
Específico e aprovadas pelo PORTUS, conforme os documentos relacionados a seguir.  

Estudos Específicos  

 Estudo Técnico de Adequação das hipóteses Atuariais LIA 02/2020, de 10.02.2020. 

 Estudo Técnico de Adequação das hipóteses Atuariais LIA 06/2020, de 08.02.2020.  

 

Documentos de Aprovação  

 Portaria nº 06/2020, de 15.02.2020.  

 Carta Interv - Coratu nº 006.000609.2020-0, de 07.03.2020.  

 

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 abatimento do excedente patrimonial, o 
custo previdencial normal dos benefícios avaliados pelo método agregado pode não corresponder à 
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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.  

A tabela a seguir registra as contribuições normais previstas para serem pagas em 2020, 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 e acrescido 
do custo dos benefícios avaliados em regime de repartição:  

Especificação Participantes % folha 
ativo Assistidos %folha 

assist. Patrocinador 
%folha 
ativo + 

assistido 
Total 

Custo Total  57.141 
Contrib. 

Previdenciárias 1.525 9,63% 28.120 8,76% 27.496 8,16% 57.141 

Normais2 1.525 9,63% 28.120 8,76% 25.673 7,62% 55.318 
Extraordinárias - - - - 1.823 0,54% 1.823 

Valores em R$ mil 
2  No caso do PBP1, o Custo Normal do ano está expresso em percentual da folha de Salário de Participação dos participantes ativos e 
da folha de benefício dos assistidos, visto que é assim que está estabelecido no Plano de Custeio. 
3 Expressando este custo em percentual da Folha de Salário de Participação apenas dos participantes ativos, para 2020, o custo normal 
corresponde à 349,40%, visto que mais de 90% da massa de participantes ativos já está elegível ao benefício de aposentadoria 
programada, sendo a respectiva Folha de Salário de Participação bem inferior ao custo normal total do Plano. 

 

Para 2020, o custo normal do Plano foi mensurado em 16,42%3 da folha de Salário de Participação dos 

participantes ativos e da folha de benefício dos assistidos. Tendo em vista que o custo normal para 
2020 foi calculado com base no mesmo Plano de Custeio que passou a vigorar a partir de abril/2019, 
não foi observada variação significativa neste exercício.   

Principais Riscos Atuariais 

Os principais riscos atuariais ao qual o grupo de custeio está exposto são inerentes ao modelo em que 
está estruturado o Plano, dos quais se destacam possíveis descolamentos das hipóteses atuariais, 
tendo em vista o longo prazo previsto para a integralização das obrigações previdenciais.  

 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 Plano de Custeio do PBP1 pelos 
patrocinadores, bem como o não reconhecimento e o não pagamento pelos mesmos e pela União das 
dívidas de contribuição, da RTSA reavaliada e da retirada da Portobras. 

Adequação dos 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. 

Variação do resultado 

Em que pese o ganho atuarial verificado no item 3.1.2, a situação econômico-financeira do PBP1 se 
manteve gravíssima, pois o mesmo enfrenta um quadro de insolvência e déficit alarmante. Assim, o 
Déficit Técnico acumulado em 30.04.2019, mês do início da vigência da Portaria PORTUS nº 19/2019 e 
de registro da Avaliação de Fato Relevante, no valor de R$ 3.413.202.352,14, equivalente a 92,23% 
das Provisões Matemáticas da época, passou a R$ 3.293.602.371,41 em 31.12.2019, 93,76% das 
respectivas Provisões Matemáticas.  

3.2.4. Natureza do Resultado  

A insolvência do PBP1 tem 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 foram4:  

 
a) ”Dimensionamento incorreto da Reserva de Tempo de Serviço Passado - RTSA 

no ano de 2000;  
b) 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;   

c) A maioria das patrocinadoras, 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;  
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d) 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;  

e) Pagamento de contribuições em atraso pelas patrocinadoras sem a correção 
monetária prevista no Regulamento;  

f) 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;  

g) 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;   

h) Adoção pelo PORTUS de hipóteses atuariais que aumentaram os 
correspondentes encargos do PBP1 sem que se conseguisse a alteração do 
custeio junto às patrocinadoras;  

i) Ações judiciais impetradas por assistidos do Plano para majoração de 
suplementações julgadas procedentes, implicando em pagamento de diferenças, 
majorando os encargos atuariais; e     

j) 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. .”   

 

Soluções para Equacionamento de Déficit  

O PORTUS está em intervenção desde 2011 e o PBP1, em 31.12.2019, conforme já mencionado, 
possui cobertura apenas para 6,24% das suas Provisões Matemáticas, encontrando-se em situação de 
extremo desequilíbrio técnico, sendo necessário e imprescindível à sua não liquidação o imediato 
estabelecimento de estratégia previdencial (PED) com vistas à recuperação da solvência.  

Neste sentido, destaca-se que existe estratégia para retomada da solvência do PBP1 aprovada pelos 
órgãos competentes, com previsão de ser implementada a partir de junho/2020, a qual envolveu a 
administração do PORTUS, das patrocinadoras e de entidades representativas dos participantes e 
assistidos do PBP1, com conhecimento da PREVIC, decidindo pela alteração do atual Regulamento do 
plano, pela fixação da não solidariedade contributiva existente entre as patrocinadoras e pelo 
equacionamento do déficit remanescente, conforme apresentado no Parecer RN/PORTUS n° 
001/2020, de 07.02.2020.  
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Outros fatos relevantes 

Para fins da Avaliação Atuarial de 31.12.2019, os valores relativos a patrimônio, ativos de 
investimentos, fundos administrativos, e exigíveis do Plano foram informados pelo PORTUS, por meio 
do Balancete Contábil do mesmo período, sendo os dimensionamentos de inteira e exclusiva 
responsabilidade da Entidade.  

Conforme observado no Balancete Contábil de 31.12.2019 verifica-se que R$ 11.510.562,72 não se 
encontram integralizados ao Plano, uma vez que existem recursos a receber.  

Como o Equilíbrio Técnico Ajustado do Plano em 31.12.2019 (R$ 3.293.602.371,41) é 
substancialmente superior ao limite apurado conforme formulação descrita no Art. 29 da Resolução 
CNPC nº 30/2018 (R$ 223.052.821,76), fez-se necessário aprovar, em 2020, plano de equacionamento 
do déficit técnico.  

 

Plano de Custeio  

A Portaria PORTUS nº 19/2019 suspendeu o Plano de Custeio que vigorava a partir de 01.04.2018, 
passando a valer o Plano de Custeio que vigorava até 31.03.2018. Para 2020, foi mantido, inicialmente, 
o referido Plano de Custeio, o qual prevê o recolhimento de contribuições de participantes, assistidos e 
patrocinadores na forma estabelecida a seguir.  

Participantes Ativos e Autopatrocinados 

Os participantes ativos efetuam contribuição mensal para o plano, obtida a partir de percentuais 
aplicados sobre parcelas do seu salário de participação – SP, na forma abaixo:  

 

CONTRIBUIÇÃO NORMAL – PARTICIPANTES ATIVOS E 
AUTOPATROCINADOS 

Base de Desconto % Aplicável sobre a 
Base de Desconto 

SP Mín[1,875%+1,875% x 
δ);3,75%] 

Excesso do SP em relação à metade 
de TI 2,50% 

Excesso do SP em relação a TI 8,75% 
δ=mínimo((Idade de Inscrição no Plano – 18)/30;1)  
TI = Teto do Salário de Contribuição para o INSS  
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Os autopatrocinados 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.  

Assistidos  
O plano de custeio vigente estabelece contribuição mensal de 10% para os aposentados e 6% para os 
pensionistas a incidir sobre a complementação global paga pelo Plano.  

Patrocinadores   
Os patrocinadores devem contribuir mensalmente com valor igual à soma das contribuições realizadas 
pelos Participantes Ativos e Assistidos a eles vinculados.   

Além da contribuição normal, as patrocinadoras deverão pagar as prestações referentes à amortização 
da Provisão Matemática a Constituir.  

Contribuição Administrativa  
Para fins de custeio administrativo será cobrado, através de um desconto sobre o valor bruto, valor 
mensal de 4% sobre o total das contribuições normais e joias vertidas para o PBP 1.  

 
  
                                                       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 
 
 

 


