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1 – MENSAGEM INICIAL 

  

Prezados Participantes, 

  

Podemos caracterizar o ano de 2017 como um ano de muito trabalho e superação. 

  

Os investimentos realizados pelo Portus conseguiram novamente ultrapassar a meta atuarial do PBP1, com uma rentabilidade 

apurada de 13,43% contra uma meta de 6,86% a.a., graças à manutenção da estratégia de alocação de recursos disponíveis 

em Fundos de Investimentos em Renda Fixa (geridos por Instituições Financeiras de primeira linha, com solidez financeira) e à 

decisão de se manter a carteira de renda variável (ações) inalterada. 

  

Por sua vez, o processo de Rrecadastramento dos participantes realizado em 2017, embora tenha provocado um acréscimo 

pontual nas despesas administrativas do Instituto, proporcionará uma grande economia no pagamento de benefícios oferecidos 

pelo PBP1 em 2018.  

  

As contingências relacionadas aos processos judiciais também foram minuciosamente analisadas e dimensionadas, o que 

permitiu a redução do passivo contingencial de R$ 56.069, em 2016, para R$ 18.596, em 2017. Na ponta ativa, obtivemos 

importantes êxitos na cobrança de dívidas das patrocinadoras, angariando mais de R$ 194 milhões para o cofre do Instituto. 



 

Mas nada disso foi mais importante que a aprovação do novo plano de custeio do PBP1. Após termos superado todas as etapas 

previstas na legislação para a referida aprovação – algo inédito em nossa história –, daremos início à cobrança das novas 

alíquotas de contribuição a partir de abril de 2018. Dessa forma, asseguraremos a continuidade das operações do Portus até 

que um plano de equacionamento total seja oportunamente discutido e implementado. 

  

Desejando novamente um ótimo ano a todos, temos plena consciência de que os desafios são grandes. Caberá a cada um de 

nós, mais uma vez, com determinação e comprometimento, superá-los. 

  

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 2017 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. 

  

Antes de detalharmos os resultados do PORTUS no ano de 2017, gostaríamos de registrar que o trabalho a ser presentado 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. 
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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. 
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4 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS / PROVISÕES DE CRÉDITOS 

  

A despesa administrativa do PORTUS vem sendo sistematicamente reduzida ano após ano. O processo de Recadastramento 

dos participantes realizado em 2017, mesmo tendo provocado um aumento pontual nas despesas administrativas do Instituto 

(pessoal, correios, diárias e passagens), proporcionará significativas economias relacionadas ao pagamento de benefícios 

em 2018. Além disso, vale ressaltar que o Recadastramento 2017 tem sido de vital importância ao controle de nossas 

operações e às ações que serão tomadas no futuro, na medida em que trará maior confiabilidade e segurança à nossa base 

de dados. 

  

As demais despesas incorridas pelo Instituto foram reduzidas ou mantiveram-se dentro da expectativa de crescimento 

inflacionário. 
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5 – POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

  

A Política de Investimentos definida para o ano de 2017 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 2017 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. 

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, 

tendo em vista o momento desfavorável desse segmento. 

  

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. 
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 6 – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE CUSTEIO / DÍVIDAS DAS PATROCINADORAS 

  

O descumprimento do Plano de Custeio por algumas patrocinadoras e a falta de revisão do custo atuarial do plano de 

benefícios no decorrer dos anos vêm acentuando significativamente a insuficiência das reservas constituídas para a cobertura 

de seus benefícios correntes e futuros. 

  

A aprovação da Lei nº 13.068, de 30/12/2014, autorizou o repasse de R$ 333 milhões às patrocinadoras CODESP, CDRJ, 

CODERN e CODESA, para que estas recolhessem valores considerados incontroversos em ações judiciais movidas pelo 

PORTUS contra as mesmas. 

  

Porém, somente foi repassado ao Portus o montante de R$ 208.247 (duzentos e oito milhões duzentos quarenta sete mil), a 

valor histórico, pelas patrocinadoras CODESP e CDRJ (esta repassou somente parte dos valores consignados na Lei), até o 

final do exercício de 2017, restando ainda a serem repassados R$ 93.234 (noventa três milhões, duzentos trinta quatro mil), 

também a valor histórico. 

  

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, o processo judicial permanece pendente de julgamento dos 

embargos infringentes interpostos pelo Portus, no Tribunal Regional Federal do Estado do Rio de Janeiro. O valor da lide, 

definido pela sentença em segunda instância, é de aproximadamente R$ 23 milhões (valor histórico).  
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 7 – EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT 

  

Nos termos da Portaria Portus nº 15, de 14.11.2017, as patrocinadoras do Portus aprovaram o novo plano de custeio do 

PBP1, o qual foi, por intermédio do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, submetido à apreciação da Secretaria 

de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 

que se manifestou favoravelmente à proposta apresentada. 

  

A revisão do custeio normal foi baseada na necessidade de se equacionar parte do déficit técnico do PBP1, atribuído ao 

aumento ocorrido nos encargos atuariais do Plano, em função da mudança de suas hipóteses atuarias, entre os exercícios de 

2000 a 2016. 

  

Nessa revisão, o impacto da mudança dessas hipóteses atuarias sob os resultados do plano de benefícios foi precificado em 

R$ 1,3 bilhão, distribuído de forma global para todos os participantes e patrocinadoras do PBP1, de modo que esse montante 

refletisse na contribuição normal direcionadas ao plano. 

  

Considerando o conceito de limite paritário apontado pela Lei Complementar nº 108/01 e as regras da proporção contributiva 

trazidas pela Lei Complementar nº 109/01 e Resolução CGPC nº 26/2008, com suas posteriores alterações, entre 

participantes ativos e assistidos de um lado e as patrocinadoras do outro, o percentual incorporado para cada um dos lados 

foi de 18,7733% a mais sobre o custeio normal atual do PBP1, de forma a resultar na seguinte distribuição: 
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As principais premissas do novo plano de custeio podem ser assim pontuadas: 

  

a) Vigência a partir de 1º de abril de 2018, por tempo indeterminado; 

b) Redução do déficit técnico do plano em R$ 1,3 bilhão; 

c) Majoração das contribuições dos participantes ativos, assistidos, pensionistas e patrocinadoras em aproximadamente 

300%; 

d) Majoração das contribuições das patrocinadoras na mesma proporção dos acima informados, em obediência ao instituto 

da paridade contributiva; 

e) Redução da taxa de carregamento administrativo para 4%, no ano de 2018, e 3%, a partir de 2019, condicionada à efetiva 

implantação do novo Plano de Custeio. 
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 7 – DÉFICIT E INSOLVÊNCIA 

  

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

  

Descumprimento parcial ou total do Plano de Custeio por parte das patrocinadoras; 

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, há mais de 16 

anos; 

Contribuições e operações contratadas vencidas e não liquidadas pelas patrocinadoras; 

Não reconhecimento por parte das patrocinadoras da dívida referente à RTSA; e 

Extinção da Portobrás, sem que fossem aportados os recursos devidos ao PBP1 para a cobertura dos benefícios dos 

participantes dessa patrocinadora. 

  

O equilíbrio pleno do plano de benefício dependerá do ingresso de recursos relacionados aos itens listados acima e da 

necessária atualização do Plano de Custeio do PBP1. 

  

O Plano de Benefícios do Portus contava, em 31/12/2017, com 1.568 participantes ativos e 8.370 assistidos. Para a 

cobertura dos benefícios desses participantes, é necessário um desembolso mensal da ordem de R$ 16,5 milhões. Porém, 

menos da metade desse valor é arrecadado por meio do Plano de Custeio do PBP1 vigente até 2017. Esclarecemos que 

essa situação poderá ser de sobremaneira agravada, considerando que 72% da massa de participantes ativos já pode 

solicitar sua suplementação de aposentadoria programada. 
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                                                                              Número de Benefícios – Ano base 2017 
 

 

 



  
 

RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES DE 2017 
Portus Instituto de Seguridade Social – Sob Intervenção 
Cadastro Nacional de Planos de Benefícios – CNPB – Nº 19.780.055-29 
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Valores dos benefícios – Ano base 2017 
 

 
Valores representados em milhares (R$) 
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Contribuições – Ano base 2017 
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8 – 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. 

  

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$ 252.991 

(duzentos e cinquenta e dois milhões e novecentos noventa um mil). 

  

No exercício de 2017, foi levantado um montante de R$ 195.375 mil (cento e noventa e cinco milhões e trezentos e setenta 

e cinco mil), sendo que R$ 194.606 mil (cento e noventa e quatro milhões e seiscentos e seis mil) referem-se a processos 

movidos contra as Patrocinadoras, R$ 643 mil (seiscentos e quarenta e três mil) referem-se a depósitos judiciais, e R$ 126 

mil (cento e vinte e seis mil) a processos movidos contra o INSS.  
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10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
O PBP1 encerrou o exercício de 2017 com um Déficit Técnico acumulado de R$ 3,5 bilhões, demonstrando que sua 

situação financeira é extremamente delicada. 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 garantirão os 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. 
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11 – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

A seguir serão apresentadas algumas  Demonstrações Contábeis do PBP1 e da Entidade, referentes ao ano de 2017. 
Passivo Previdenciário/ Déficit 
 Demonstrativo da composição consolidada do exigível atuarial 
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   Provisões Matemáticas         

PATROCINADOR Benefícios Concedidos Benefícios a conceder A constituir Total Fundo Previdencial Total de Encargos % de Encargos 

PORTOBRAS 64.424 - - 64.424 - 64.424 1,65% 

PORTUS 15.752 5.115 - 20.867 685 21.552 0,55% 

CODOMAR 29.416 5.777 4.034 31.159 222 31.382 0,80% 

CDC 66.517 41.877 8.275 100.119 569 100.688 2,57% 

CODERN 71.767 102.838 - 174.605 1.867 176.473 4,51% 

CODEBA 127.328 96.707 - 224.035 6.712 230.746 5,90% 

CDP 49.451 130.388 - 179.839 1.831 181.670 4,64% 

CDRJ 346.872 439.375 - 786.247 11.451 797.698 20,39% 

APR 6.250 33.582 - 39.832 1.129 40.962 1,05% 

DOCAS-PB 6.495 1.399 - 7.894 -91 7.802 0,20% 

CODESA 129.339 149.368 11.481 267.226 8.120 275.345 7,04% 

CODESP 1.256.875 642.449 11.386 1.887.938 36.116 1.924.055 49,17% 

SPI 28.682 8.130 - 36.812 1.358 38.170 0,98% 

EMAP 1.220 9.836 - 11.056 - 11.057 0,28% 

SNPH 9.979 1.258 - 11.237 -332 10.905 0,28% 

TOTAL 2.210.367 1.668.099 35.176 3.843.290 69.637 3.912.929 100,00% 

Demonstrativo da Composição Consolidada do Exigível Atuarial por Patrocinadora                                                                         R$ Mil 
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A comparação dos resultados com o exercício anterior demonstra as seguintes variações                                                                                  R$ mil: 

  FREQUÊNCIA ABSOLUTA 

Participantes Ativos Participantes Remidos 

Participantes Assistidos 

por Aposentadoria por 

Invalidez 

Participantes Assistidos 

por Aposentadoria 

Programada 

Grupos Familiares de 

Pensão 
Total 

1.568 2 405 4.564 3.409 9.948 

Frequência de Participantes 

PLANO DE CONTAS 31/12/2017 31/12/2016 Variação em R$ Variação em % 

PATRIMÔNIO SOCIAL (2.3) 492.705 357.532 135.175 37,8% 

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO (2.3.1) 342.864 225.438 117.426 52,1% 

PROVISÕES MATEMÁTICAS (2.3.1.1) 3.843.292 3.820.523 22.769 0,6% 

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (2.3.1.1.01)   2.210.369 2.132.382 77.897 3,7% 

BENEFÍCIOS A CONCEDER (2.3.1.1.02)   1.668.098 1.739.110 -71.012 -4,1% 

(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (2.3.1.1.03)   35.175 50.969 -15.794 -31% 

FUNDOS PREVIDENCIAIS (2.3.2.1) 69.637 65.174 4.463 6,8% 

EQUILÍBRIO TÉCNICO (2.3.1.2) -3.500.428 -3.595.085 94.657 -2,6% 
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Descrição 31/12/2017 31/12/2016 Variação (%) 

Patrimônio de Cobertura de Plano (1+2+3+4+5) 446.576 357.856 24,79% 

1. Provisões Matemáticas 3.843.292 3.820.523 0,60% 

1.1    Benefícios Concedidos 2.210.369 2.132.382 3,66% 

Benefício Definido 2.088.502 2.132.382 3,66% 

        

2. Benefício a conceder 1.668.098 1.739.109 -4,08% 

Benefício Definido 1.668.098 1.739.109 -4,08% 

        

2. Provisões Matemáticas a Constituir (35.175) (50.968) -30,99% 

(-) Serviço Passado (35.175) (50.968) -30,99% 

(-) Patrocinadores (35.175) (50.968) -31% 

        

1. Equilíbrio Técnico (3.500.428) (3.595.085) -2,63% 

2.1 Resultados Realizados    (3.500.428) (3.595.085) -2,63% 

(-) Déficit Técnico Acumulado (3.500.428) (3.595.085)  -2,63% 

        

3.     Fundos 75.232 70.115 7,30% 

                 3.1 Fundos Previdenciais 69.637 65.174 6,85% 

                 3.2 Fundos dos Investimentos – Gestão Previdencial 5.595 4.941 13,24% 

        

4.     Exigível Operacional 10.385      9.946      4,41% 

                 4.1 Gestão Previdencial  10.361      9.886      4,80% 

                 4.2 Investimentos – Gestão Previdencial  24 60 -60% 

        

5.     Exigível Contingencial 18.095     52.357      -65,44% 

                 5.1 Gestão Previdencial  10.040      30.450      -67,03% 

                5.2 Investimentos – Gestão Previdencial  8.055 21.907 -63,23% 

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios 
PLANO PBP1 

Em 31 de dezembro de 2015/2016 
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Valores em R$ mil.Segmentos 

Valores em 

Dezembro/2017 
Alocação Limite RES 3792/CMN 

DISPONIBILIDADES         32 0,01% 

RENDA FIXA 240.764 53,3% 100% 

    NTN   32.693 7,2% 

    Quotas de Fundos FI 208.070 46,1% 

RENDA VARIÁVEL   89.537 19,8% 70% 

    Ações a Vista   85.593 19,0% 

    Mercado de Empréstimo     3.944 0,9%   

INVESTIMENTO ESTRUTURADO       230 0,1% 20% 

    Fundos Imobiliários       230 0,1% 10% 

IMÓVEIS 119.344 26,4% 8% 

    Uso Próprio     7.739 1,7% 

    Para Renda   70.726 15,7% 

    Shopping Center   40.902 9,1% 

   (-) Valores a Pagar       (23) (0,01%) 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS           1 0% 15% 

    Empréstimos          1 0% 

DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS    9.612 2,1% 

Outras Exigibilidades        (1) 0% 

CONTINGÊNCIAS DOS INVESTIMENTOS  (8.055) (1,8%) 

TOTAL 451.462 100,00% 

Demonstrativo dos Investimentos 
Consolidado (Plano PBP1+ PGA) 

Obs.: Exigível contingencial e depósitos judiciais referem-se a diversos passivos judiciais.  
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O PBP1 permanece desenquadrado no segmento imóveis, já que esses ativos representam 26,4% de seus recursos 

garantidores (acima do limite de 8% estabelecido na Resolução CMN nº 3.792/09). Esse desenquadramento passivo é 

histórico e decorre da redução do patrimônio do Portus, em razão da falta de pagamento das dívidas da União e 

Patrocinadoras, combinado com os desembolsos mensais obrigatórios com pagamento de benefícios.  

  

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 8,84% no acumulado do ano até novembro de 2017, último dado disponível. O Plano PBP1, na mesma 

base de comparação, apresentou rentabilidade superior em 2,6 pontos percentuais em relação à média dos demais planos 

BD no mercado nacional, pois situou-se em 11,43%. 
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Renda Fixa – Nenhum novo título foi adquirido em 2017. Houve o vencimento e resgate das Letras do Tesouro Nacional (LTN) detidas 
pelo Portus em outubro/2017. Este e os demais recursos recebidos foram aplicados em Fundos de Renda Fixa conservadores e com 
liquidez imediata. 
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Renda Variável –  Devido a realização de uma Oferta de Pública de Aquisição de Ações (OPA) da empresa CPFL Energia (CPFE3), em virtude 
da intenção do acionista controlador em retirar a empresa da bolsa, o Portus realizou a venda de sua participação nessa companhia, 
aplicando os recursos na Renda Fixa. As demais posições na carteira não sofreram alterações. 
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Imóveis- não houve compra ou venda de imóveis em 2017. A variação do saldo deveu-se apenas a depreciação contábil. 
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. 
 SEGMENTOS / DESCRIÇÕES % RENTABILIDADE   INDICADORES VARIAÇÃO % 

RENDA FIXA 10,55%   CDI 9,94% 

Carteira Própria  12,80%   SELIC 9,95% 

Fundos 10,21%   IGP-M -0,53% 

RENDA VARIÁVEL 35,11%   INPC 2,07% 

Ações em mercado 35,38%   IPCA 2,95% 

Outras participações 12,75%   IBOVESPA 26,84% 

IMÓVEIS 5,53%   IBRX-50 26,83% 

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS  -9,02%   Dólar Com. 1,99% 

EMPRÉSTIMOS -       
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES  13,43%       
META ATUARIAL 6,85%       

Seguem abaixo alguns dados de mercado e de rentabilidade da carteira do PBP1: 
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Comentários Econômicos 

  

Após um 2016 extremamente negativo para a economia nacional, principalmente no primeiro semestre, o ano de 2017 

seguiu a linha de recuperação iniciada no segundo semestre de 2016 e foi mais favorável para a maioria dos segmentos 

econômicos, mesmo com toda a incerteza política gerada pelos desdobramentos da operação Lava-Jato, os quais atingiram 

boa parte do poder político no Brasil. 

Dentre os segmentos econômicos, observamos forte recuperação nos setores do agronegócio e de commodities. A indústria 

também contribuiu para o crescimento, principalmente a automobilística. Este processo de recuperação foi motivado 

principalmente pela queda continuada da taxa de juros, que, ao final do ano, atingiu a mínima histórica de 7%a.a.  

 

Pelo lado externo, não tivemos nenhuma surpresa negativa nas principais economias do mundo. Pelo contrário, as 

economias dos EUA, China, Japão e principais países europeus apresentaram indicadores econômicos sólidos, vindo, em 

algumas vezes, acima do esperado pelo mercado. Sendo assim, diante desse cenário, os ativos de risco apresentaram um 

ano de forte recuperação de preços ao redor do mundo e o Brasil não ficou de fora deste processo, tendo a renda variável se 

destacado positivamente entre esses ativos de risco valorizados.   
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 PERSPECTIVAS: 
  
Para 2018, no Brasil, as preocupações em relação à continuidade dessa trajetória de crescimento giram em torno do 

processo das eleições majoritárias. Já no resto do mundo, e que também pode afetar o Brasil, a incerteza fica por conta do 

ritmo de alta dos juros nos EUA, pois se houver uma aceleração acima do esperado, os mercados de risco poderão reagir 

desfavoravelmente, prejudicando os fluxos financeiros para países emergentes. 

Diante dessas perspectivas, um fato é consenso entre os agentes participantes do mercado financeiro: 2018 será um ano de 

grande volatilidade de preços dos ativos de risco. E diante da queda da taxa básica de juros, a qual deverá perdurar ao longo 

deste ano, os Fundos de Pensão terão dificuldades de atingir suas metas atuariais, o que inclui 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 em 2018, para atingir esse objetivo, maior quantidade de risco deverá ser incorporada às carteiras 

desses investidores.   

 
Despesas dos Investimentos 
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FUNDOS 
Taxa Administrativa/Gestão  

% ao ano 

Bradesco Premium 0,20 

Bradesco HSBC Longo Prazo 0,15 

Itaú Active 0,30 

Itaú High Grade 0,25 

Safra Cdp. Market Premium 0,15 

TAXAS ADMINISTRATIVAS - PGA 

Bradesco HSBC Longo Prazo   0,15 

Safra Cdp. Capital Premium 0,15 

Itaú Active 0,30 

Itaú High Grade 0,25 

Safra Premium 0,15 

Taxa de Administração dos Fundos de Investimentos 
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 ATIVO 31/12/2017 31/12/2016 VARIAÇÃO (%) PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 VARIAÇÃO (%) 

                

DISPONÍVEL 

  

32 15   113% EXIGÍVEL OPERACIONAL 

Gestão Previdencial 

Gestão Administrativa 

Investimentos 

11.680 

10.361 

1.295 

24 

10.728 

9.886 

782 

60 

9% 

5% 

66% 

-60% 

REALIZÁVEL 522.756 424.091 23%     

Gestão Previdencial 42.989 43.204 0%     

Gestão Administrativa 

Investimentos 

20.258 

459.509 

21.772 

359.115 

-7% 

28% 

    

 Títulos Públicos 

  Ações 

  Fundos de Investimentos 

  Investimentos Imobiliários 

32.693 

89.537 

208.300 

119.367 

42.220 

69.667 

117.170 

120.446 

-23% 

29% 

78% 

-1% 

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL   Gestão Previdencial 

Gestão Administrativa 

 Investimentos 

18.596 

10.040 

501 

8.055 

56.070 

30.450 

3.713 

21.907 

-67% 

-67% 

-87% 

-63% 

  Empréstimos/Finan. 

  Dep. Judic/Recursais 

1 

9.611 

  

  

  

1 

9.611 

  

  

  

0% 

0% 

  

    

         

     

PATRIMÔNIO SOCIAL 
PATRIMÔNIO COBERTURA PLANO 

  

  

  

  

492.705 

342.864 

  

  

  

  

357.532 

225.439 

  

  

  

38% 

   52% 

  

  

    PROVISÕES MATEMÁTICAS 

  Benefícios Concedidos      

  Benefícios a conceder 

(-) Provisões Matemáticas a Constituir 

3.859.191 

2.210.369 

1.668.098 

(35.175) 

  

  

3.820.523 

2.132.382 

1.739.109 

(50.968) 

  

  

1% 

4% 

4% 

-31% 

  

              

PERMANENTE 

Imobilizado 

193 

193 

  

224 

224 

  

-14% 

-14% 

EQUILÍBRIO TÉCNICO 

(-) Déficit Técnico Acumulado 

(3.500.428) 

(3.500.428) 

(3.595.085) 

(3 .595.085) 

-3% 

-3% 

            

                

        FUNDOS 149.841 132.094 13% 

         Fundo Previdencial 

 Fundo Administrativo 

69.637 

74.609 

65.174 

61.979 

7% 

20% 

         Fundo dos Investimentos 5.595    

  

4.941 13% 

  

TOTAL DO ATIVO 522.981 424.330 23% TOTAL DO PASSIVO 522.981 424.330 23% 

(Em milhares de reais) 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PLANO PBP1 
 Balanço Patrimonial 
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Descrição 31/12/2017 31/12/2016 
Variação 

(%) 

  
A) Patrimônio Social - Início do Exercício  357.532 259.354 37,85% 

  

    
   

        1. Adições   656.532 789.720 -16.87% 

    
  

 

(+)             Contribuições Previdenciais 548.934 663.166 -17,23% 

(+)             Resultado Positivo líquido Investimentos - Gestão Previdencial 56.812 73.849 -23,07% 

(+)             Reversão liquida de Contingências - Gestão Previdencial 19.984 12.788 56,27% 

(+)             Receitas Administrativas 21.283 23.940 11,10% 

(+)             Reversão líquida de Contingências – Gestão Administrativa 3.188 7.805 -59,17% 

(+)             Resultado Positivo líquido dos Invest. – Gestão Administrativa 5.677 7.086 -19,88% 

(+)             Constituição de Fundos de Investimento 654 1.086 -39,78% 

    
  

 
        2. Destinações   (521.359) (691.542) -24,61% 

              Benefícios (503.841) (678.335) -25,72% 
(-) 
 
(-) 
(-) 

             
 
            Constituição líquida de Contingências– Gestão Previdencial 
            Despesas Administrativas 

      
 

-  
                 (17.518) 

      
 

-  
        (13.207)          

 
 
 

32,64% 
(-)             Constituição liquida de Contingências – Gestão Administrativa - - 

 
                                          

 

    
  

 
    

  
 

        3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)  135.173 98.178 37,68% 

       

(+/-)             Provisões Matemáticas (22.768) (86.778) -73,76% 

(+/-)             Déficit Técnico do Exercício 94.657 22.684 317,29% 

(+/-)             Fundo Previdencial 4.463 (7.375) -160,52% 

(+/-)             Fundo Administrativo (12.630) (25.624) -50,71% 

(+/-)             Fundo dos Investimentos (654) (1.085) -39,72% 

    

  
 

  
B) Patrimônio Social -  Final do Exercício (A+3) 492.705 357.532 37,81% 

  

 

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social  
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  Descrição 31/12/2017 31/12/2016 Variação (%) 

  A) Ativo Líquido – Início do Exercício 290.611 219.143 32,61% 

          

  1. Adições 646.982 773.553 -16,36% 

(+) Contribuições Previdenciais 570.186 686.916 -16,99% 

(+) Resultado Positivo líquido dos Investimentos – Gestão Previdencial 56.812 73.849 -23,07% 

(+) Reversão liquida de Contingências – Gestão Previdencial         19.984         12.788 100% 

          

  1. Destinações (525.093) (702.085) -25,21% 

(-) Benefícios (503.841) (678.335) -25,72% 

(-) Resultado Negativo líquido dos Investimentos-Gestão Previdencial - - -100% 

(-)  Constituição líquida de Contingências             -             - 100% 

(-) Custeio Administrativo (21.252) (23.750) -10,52% 

          

  1. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 121.889 71.468 70,55% 

          

(+/-) Provisões Matemáticas (22.768) (86.779) -73,76% 

(+/-) Fundo Previdencial 4.463 7.375 -39,48% 

(+/-) Déficit Técnico do Exercício 94.657 22.684 317,29% 

          

  A) Ativo Líquido – Final do Exercício (A+3) 412.500 290.611 43,06% 

  A) Fundos não Previdenciais -13.284 -26.710 -50,27% 

(+/-) Fundo Administrativo -12.630 -25.624 -50,71% 

(+/-) Fundo de Investimentos -654 -1.086 -39,78% 

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios 
 
PLANO PBP1 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2017 

(Em milhares de reais) 
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 Descrição 31/12/2017 31/12/2016 Variação (%) 

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 61.679 36.355 70,48% 

      

1. Custeio da Gestão Administrativa 26.960 31.026 -13,11% 

        

1.1. Receitas 26.960 31.026 -13,11% 

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 21.252 23.750 -10,52% 

Resultado Positivo líquido dos Investimentos 5.677 7.086 -19,88% 

Outras Receitas 31 190 -83,68% 

  

2. Despesas Administrativas 17.518 13.206 32,65% 

        

2.1. Administração Previdencial 11.919 10.816 10,20% 

Pessoal e encargos 5.774 5.626 2,63% 

Treinamentos/congressos e seminários 9 3 200% 

Viagens e estadias 161 29 455,17% 

Serviços de terceiros 3.098 2.876                    7,72% 

Despesas gerais 1.518 1.408 7,81% 

Depreciações e amortizações 36 39 -7,69% 

Tributos 1.323 835 100% 

 Outras Despesas - - - 

        

2.2. Administração dos Investimentos 474 341 39% 

Pessoal e encargos 474 341 39% 

Viagens e estadias  - - - 

        

2.3. Outras Despesas 5.125 2.049 150,12% 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 5.125 2.049 150,12% 

        

3. Constituição/Reversão Conting. Administrativas 
(3.188) 

  

(7.804) 

  
-59,15% 

4. Sobra/Insuficiência da G. Administrativa (1-2-3) 12.630 25.624 -50,71% 

        

5. Constituição/Reversão do F. Administrativo (4) 12.630 25.624 -50,71% 

        

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) 74.609 61.979 20,38% 

Demonstrações do Plano de Gestão Administrativa 
PLANO PBP1 
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2017 
Em milhares de reais) 

Observa-se que a variação ocorrida em Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa foi a responsável pela variação do total das despesas 

administrativas entre os anos de 2016 e 2017. Trata-se de, na verdade, de ajustes contábeis realizados no ano de 2017, relacionados a contribuições 

devidas pelas patrocinadoras e não aportadas ao plano de benefícios. 
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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 31/12/2017. A 

esse conjunto de informações foram aplicados testes de consistência para verificar os aspectos qualitativos e quantitativos 

antes de serem utilizadas nos cálculos atuariais. Após receber os ajustes necessários, relativos à sua consistência, a mesma 

foi julgada própria e adequada para realização da Avaliação Atuarial. Dito isso, abaixo apresentamos as principais estatísticas 

relativas à base de dados dos participantes do PBP1 posicionado em 31/12/2017, como também as informações obtidas do 

relatório de avaliação atuarial de 31/12/2016 
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Hipóteses 
As hipóteses atuariais empregadas na Avaliação Atuarial do PBP1 em 31/12/2017 são as seguintes: 

 Hipóteses Atuariais Descrição em 31/12/2017 Descrição em 31/12/2016 

      
Tábua de Mortalidade Geral AT – 2000 Basic Male AT – 2000 Basic Male 

Tábua de Mortalidade de Inválidos Winkelevoss Winkelevoss 
Tábua de Entrada em Invalidez 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 

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: 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: 2,00% 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: 2,00% 
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.. 
Fator de Capacidade dos Benefícios 98,01% 98,01% 

Fator de Capacidade dos Salários 98,01% 98,01% 

Fator de Capacidade do INSS 98,01% 98,01% 

Indexador do Plano 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. 
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Mudanças de Premissas Atuariais 

  

Em relação à avaliação do exercício anterior, somente a hipótese de crescimento salarial da CODESP foi alterada de 2% ao 

ano para 0% ao ano. 

  

O exame das hipóteses atuariais do Plano, apresentadas no quadro acima para vigência a partir de 01/04/2018, com exceção 

das hipóteses de crescimento salarial das patrocinadoras, foi realizado ao longo do exercício de 2017 pela Liability Serviços 

Técnicos em Atuária, e apresentado para análise e aprovação do PORTUS através do Estudo Técnico de aderência das 

hipóteses Atuariais LIA 27/2017, de 12 de dezembro de 2017.  

  

O referido documento encontra-se arquivado no Portus e está à disposição para as patrocinadoras e participantes do PBP1, 

como também, aos órgãos reguladores e fiscalizadores das patrocinadoras e da entidade. 

  

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, o Portus esclareceu 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 0,00%.   

  

Lembramos que os embasamentos teóricos dos testes de hipóteses apresentados pela referida consultoria consideraram o 

pressuposto na Resolução CGPC nº 18/2006, com suas posteriores alterações, e o previsto na Instrução Normativa nº 

23/2015.  
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Evolução dos custos 

 

O Custo Normal do Plano tende a se estabilizar anualmente conforme a maturidade do grupo de participantes vai ocorrendo. 

Assim, o PBP1 já possui um contingente significativo de participantes que possuem as condições plenas para se 

aposentarem de forma integral pelo benefício de Aposentadoria Programada, aproximadamente 72%, portanto, o custo irá 

crescer de forma muito mais próxima à variação da meta atuarial de rentabilidade. 

 

Em conjunto com essa característica, esse grupo remanescente possui um benefício estimado médio mensal bruto de 

aproximadamente R$ 5.924. A combinação dessas características cria um cenário de agravamento do custo do Plano, por 

aproximadamente mais uns 5 anos, pois, além, dessa situação, existe o fato de que a hipótese de crescimento salarial 

informada pelas patrocinadoras não esteja refletindo a variação real média encontrada nos estudos de crescimento dos 

salários de participação, os quais foram considerados no cálculo do benefício projetado. 

 

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. 
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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. 

 

Com relação ao Plano de Custeio, o mesmo foi aprovado pelas patrocinadoras do PBP1 e seus órgãos fiscalizadores e 

constituiu no aumento dos percentuais de contribuição normal praticados pelo plano. Este aumento foi apurado com base no 

custeio necessário para equacionar o impacto nos encargos atuariais do PBP1 decorrente principalmente, das hipóteses 

atuariais que desde o ano de 2001, não vinham sendo atualizadas, a exemplo da taxa real de juros e da tábua de mortalidade 

geral. 

 

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. 
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Variação do resultado 

Os principais motivos pelo não aumento do valor do déficit técnico em relação ao realizado no exercício de 2016 se deu pelos 

seguintes fatores: 

a) maturidade do plano; 

b) redução da taxa de carregamento administrativo de 6% para 4% ao mês; 

c) levantamento de recursos judiciais vinculados a Patrocinadora CDRJ; 

d) baixa inflação; 

e) postergação de aposentadorias; 

Assim, o Déficit Técnico Acumulado do PBP1 em 31/12/2017 foi avaliado em R$ 3.500 bilhões, resultando em uma redução do 

mesmo em 2,63% do déficit avaliado em 31/12/2016, no valor R$ 3.595 bilhões. 

A Meta Atuarial de rentabilidade do PBP1 ao longo de 2017 resultou em 6,85 % (4,81% a.a. mais a variação acumulada do 

INPC-IBGE entre dez/16 a nov/2017, apurado em 1,944768%). 

  

A Taxa Nominal de Rentabilidade dos recursos garantidores do Plano ao longo de 2017, segundo a Entidade, resultou em 

13,43%, isto significa que o resultado superou a Meta Atuarial em 6,16 pontos percentuais. 

  

Apesar da rentabilidade obtida pelo Plano em termos percentuais estar acima da Meta Atuarial, pelo fato do Patrimônio de 

Cobertura ser muito inferior às Provisões Matemáticas do Plano, seu valor em termos monetários é muito aquém daquele caso 

o Plano hoje possuísse resultado técnico de equilíbrio, assim, não o remunerando adequadamente à taxa real de juros 

considerada no cálculo dos encargos do Plano. 

  

Observou-se, em mais um encerramento de exercício, um resultado técnico negativo do plano, com um enorme grau de 

insolvência, já que o Patrimônio de Cobertura do Plano (Patrimônio Social menos os Fundos) representa apenas 9,7% de suas 

Provisões Matemáticas. Ou seja, os recursos previdenciários não são suficientes nem para à cobertura das obrigações com os 

benefícios concedidos (Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos). 
 
 

 



  

 
 

 

Outros fatos relevantes 

 

O Plano está deficitário, com alto nível de insolvência, dependendo do seu imediato equacionamento por meio da revisão do 

seu Plano de Custeio e/ou pelo  ingresso de recursos decorrentes das dívidas de contribuição das patrocinadoras, pelo não 

cumprimento do Plano de Custeio, revisão da Provisão Matemática de Serviço Passada( RTSA) e retirada de patrocínio da 

PORTOBRAS e, da manutenção das contribuições previstas no Plano de Custeio vigente e da concretização das hipóteses 

atuariais para a manutenção desta situação. 

 

Cumpre esclarecer que o Plano atualmente se encontra em situação de descumprimento quanto às normas técnicas atuariais 

adequadas e ao disposto na Legislação quanto à obrigatoriedade de imediata regularização de insuficiências atuariais. Assim, 

reforça-se a necessidade imediata de seu saneamento financeiro e atuarial. 

Ao longo de 2018 e de 2019, deve ser desenvolvido um plano para o equacionamento do déficit técnico remanescente, junto 

com o atuário do plano, visto que o custeio alternativo do Plano, que passa a vigorar em 1 de abril de 2018, não financia a 

totalidade do Déficit técnico do PBP1. 

 

Mesmo com a entrada em vigor do custeio alternativo, torna-se inevitável buscar alternativas para seu completo 

equacionamento, seja por ações administrativas das patrocinadoras junto aos órgãos governamentais seja pelo julgamento 

favorável junto a justiça dos valores ajuizados pelo PORTUS contra suas patrocinadoras e pelo ajuste do Plano de Custeio, pois 

do contrário, o PBP1 não conseguirá assegurar a continuidade do pagamento de todos os benefícios oferecidos pelo Instituto. 

  
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Maiores informações sobre o PBP1/PORTUS podem ser obtidas  

No site do PORTUS www.portus.com.br, “fale conosco” ou Tel.: (21) 2122-8500 
PORTUS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 

Sob Intervenção 

http://www.portus.com.br/

