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Prezados Associados

O

cenário atual é bastante desafiador e preocupante para o nosso Plano de
Benefícios. Por um lado, o resultado de 2021 apresentou um déficit técnico de
R$ 820 milhões, por outro, está em curso o projeto do governo do Estado de privatizar a
CORSAN (previsto para julho/2022), e ainda, de outra banda, no âmbito federal, estão
ocorrendo movimentos normativos no sentido de equalizar as regras entre o sistema de
previdência complementar fechado e o sistema de previdência aberto, que tem por
objetivo a médio e longo prazo extinguir o sistema de previdência fechado e, desta forma,
bancarizar todo o sistema.
Como pode-se observar, são três forças que agem de maneira distinta e de certa forma
independentes, e, cada uma a seu modo, acabam por influenciar negativamente nos
destinos do nosso Plano de Benefícios. Este é o contexto do ambiente no qual estamos
inseridos e nos movimentamos. Para estarmos preparados para mapear e enfrentar de
forma consciente, adequada e qualificada os riscos aos quais estamos expostos em cada
um dos pontos elencados, faz-se necessário compreender com clareza os movimentos que estão em curso, para que
assim possamos nos posicionar e encaminhar, de forma articulada, integrada e efetiva, as corretas e necessárias
ações (jurídicas/atuariais/políticas) visando mitigar ao máximo os riscos, com o objetivo de preservar ao máximo os
direitos consignados no contrato previdenciário que cada um de nós assinou.
Com esses objetivos, a Diretoria Executiva da AAFCorsan dirige-se a seu corpo social para dar algumas notícias: 1)
a Contratação de assessoria jurídica especializada em previdência complementar; 2) Consulta Pública nº 01/2022, a
fim de que os interessados possam opinar e registrar sugestões sobre a proposta de Resolução PREVIC que regulamentará a RESOLUÇÃO CNPC Nº 53, de 10 de março de 2022.

EDITORIAL

Atividades que marcaram a AAFCorsan
nos últimos meses

A

Pandemia do Covid-19 marcou de forma indelével as atividades sociais da nossa entidade.
Fomos forçados a interromper nossos encontros no formato tradicional pelo interior do
Pedro Antonio Dall Acqua estado, quando teríamos oportunidade de rever os colegas e amigos durante reuniões almoço, com
troca de informações, brindes e o calor humano tão importante nessas ocasiões.
Tivemos de reorganizar nosso sistema de atendimento na defesa de nossos direitos, utilizando meio eletrônico
para trabalhar em “home office”, onde cada um membro da diretoria executiva, conselho deliberativo e conselho
fiscal sempre participou quer nas tarefas de rotina ou nas reuniões virtuais. Nossos meios de comunicação, site,
WhatsApp, e-mail, Facebook, jornal e telefones sempre estiveram habilitados para levar as informações mais
importantes ao conhecimento de todos. Conforme damos a conhecer neste documento, o nosso foco principal são os
rumos que podem tomar nosso plano de benefícios e a Patrocinadora CORSAN.
Este ano ainda vivemos em clima de rescaldo de Pandemia, mas tudo indica que, para o próximo ano, poderemos
programar futuros eventos no formato tradicional, com os encontros de todos os associados. Aos poucos nossa
entidade está retomando as atividades com expediente presencial.
Acompanhe as notícias da AAFCorsan através dos seus respectivos e-mail e dos nossos seguintes canais de
comunicação: www.aafcorsan.com.br, página da AAFCorsan no facebook,
e via whatsapp tel: 51-99924-1588
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COMUNICADO ESPECIAL AAFCorsan
1- Contratação de Assessoria Jurídica:
Considerando a necessidade de estarmos preparados para
enfrentar os possíveis cenários:

patrocínio; e outros temas de interesse dos associados e
diretoria da CONTRATANTE.

de privatização da CORSAN,
de fechamento do Plano BD 01,
de criação de um Plano CD,
da possibilidade de migração,
de retirada de patrocínio,
de preservar os direitos dos participantes,
da busca pela proteção do patrimônio coletivo do
Plano BD01,
de atender de forma sistematizada as demandas que
afetam os associados da AAFCorsan,
da possibilidade de obter-se maior eficácia nas
intervenções, quer judiciais, quer extrajudiciais, eis que
poderá ser criado um cronograma de iniciativas garantidoras dos interesses dos participantes e assistidos,
do cenário de alterações normativas no sistema de
previdência complementar que visa equalizar o sistema
aberto e o sistema fechado de previdência complementar,
de dar apoio jurídico aos representantes dos aposentados nos órgãos estatutários da Funcorsan (Comitê de
Previdência e Comitê de Investimentos).

b) Havendo interesse no ajuizamento de ações
coletivas em nome da CONTRATANTE durante a vigência
deste contrato e que versem sobre os temas objeto do
mesmo, a CONTRATANTE se obriga a promovê-las através
do AR ADVOCACIA e, para isso, pagará o equivalente a 35
(trinta e cinco) horas técnicas no valor unitário de R$
600,00 (seiscentos reais), totalizando R$ 21.000,00 (vinte
e um mil reais), por ação judicial solicitada.

Os membros dos órgãos estatutários da AAFCorsan
(Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo
e Diretoria Executiva), em reunião conjunta realizada no dia
25 de maio de 2022, por unanimidade, e o Conselho
Deliberativo, em reunião própria, também por unanimidade,
deliberam por acolher as proposições da Câmara Técnica e por
aprovar a proposta de contratação de serviços de assessoria
jurídica especializada em Previdência Complementar junto ao
escritório AR Advocacia Humanizada. Restou deliberado
também que a propositura de eventuais ações judiciais que
possam se fazer necessárias, somente serão levadas a efeito
após serem avaliadas e aprovadas pela Assembleia Geral de
Associados, nos termos do Estatuto Social.
Os serviços de assessoria jurídica terão o seguinte escopo:
a) A partir da entrada em vigor do presente instrumento, o AR ADVOCACIA obriga-se a prestar assessoramento jurídico à CONTRATANTE relativamente à área de
previdência complementar, especialmente orientação e
impugnação extrajudicial acerca das questões jurídicas
que envolvem o plano de Benefício Definido administrado pela FUNCORSAN, em especial o equacionamento de
déficit; a análise da responsabilidade da empresa
patrocinadora pela utilização de premissas atuariais
inadequadas no referido plano de benefícios; a ocorrência ou não do adimplemento total pela patrocinadora
CORSAN do estipulado no contrato de 24 de janeiro de
2006 do Plano de Benefício Definido, referente ao Plano
de Cobertura Suplementar; os aspectos afetos à possível
privatização da patrocinadora com reflexo na previdência complementar, inclusive retirada ou transferência de

2- Consulta Pública
nº 01/2022 a fim de que
os interessados possam
opinar e registrar sugestões
sobre a proposta de Resolução
PREVIC que regulamentará a RESOLUÇÃO
CNPC Nº 53, de 10 de março de 2022.
No início do mês de maio, a Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC, órgão responsável pela
fiscalização do sistema de previdência complementar
executado pelas entidades fechadas de previdência complementar, chamados também de fundos de pensão, disponibilizou em seu site a Consulta Pública nº 01/2022 a fim de que os
interessados possam opinar e registrar sugestões sobre a
proposta de Resolução PREVIC que regulamentará a
RESOLUÇÃO CNPC Nº 53, de 10 de março de 2022, que trata
da retirada de patrocínio e da rescisão unilateral de convênio
de adesão no âmbito dessas entidades, estando aberta à
participação dos interessados até o dia 24 de junho de 2022.
A publicação da Consulta Pública acabou por gerar significativa movimentação entre os beneficiários dos planos de
benefícios operados pelos fundos de pensão e, diga-se,
justificadamente.
Ao patrocinar um plano de benefícios de previdência
complementar, a CORSAN se dispôs a oferecer aos seus
empregados a possibilidade de aderir a um sistema de
formação de poupança de longo prazo, com vistas a complementar os valores percebidos pela previdência oficial e, dessa
forma, garantir o nível de renda, a tranquilidade, a estabilidade financeira e qualidade de vida dos participantes por
ocasião do momento da inatividade.
A adesão dos empregados ao plano de benefícios se deu de
forma voluntária, sendo o instrumento legal de adesão ao
mesmo a assinatura de um contrato previdenciário, o qual
passou a gerar todos os seus efeitos jurídicos, e, portanto,
uma série de compromissos e expectativas de direito que
dizem respeito a planos e projetos, sonhos e desejos alimentados durante anos através de um planejamento de vida
futura construído a partir do contrato firmado.
Retirar o patrocínio de um plano de previdência significa
fugir de uma responsabilidade assumida com um grupo de
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pessoas que honrou suas obrigações durante muitos anos.
Frustra expectativas, esperanças, sonhos e o futuro de todos
aqueles que, de boa-fé, confiaram na proposta da empresa e
firmaram um contrato previdenciário de longo prazo.
Essas considerações servem para refirmar a posição da
AAFCorsan, que é a de sempre atuar na defesa dos interesses
e dos direitos do seu corpo social junto à FUNCORSAN, na
defesa do sistema de previdência complementar fechado, na
busca de mecanismos que garantam os direitos acumulados
e a preservação deles após se tornarem elegíveis a um

benefício de aposentadoria, e, por fim, nessa esteira, manifestar que a entidade não concorda com a retirada de
patrocínio por parte da empresa, pois essa possibilidade
quebra, de forma unilateral, o contrato de longo prazo e fere
os direitos adquiridos, trazendo prejuízos aos participantes.
Anexo segue a Nota Técnica Preliminar do Escritório AR
Advocacia acerca Consulta Pública nº 01/2022. Entretanto,
advertimos que o processo de participação e manifestação na
referida Consulta Pública não é de operacionalização tão
simples.

No sentido de facilitar a participação dos associados da AAFCorsan no processo de consulta pública, a nossa
assessoria jurídica está preparando um passo a passo no sentido de orientar os interessados, indicando os principais artigos a serem impugnados, e a forma de fazer. Tão logo estiver concluso esse passo a passo será encaminhando aos associados através do respectivo endereço eletrônico cadastrado.

NOTA TÉCNICA PRELIMINAR

Resolução CNPC nº 53/2022 – Retirada de Patrocínio
e Consulta Pública PREVIC nº 01/22 – Maio 2022

No início deste mês de maio, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, órgão
responsável pela fiscalização do sistema de previdência complementar executado pelas entidades fechadas de
previdência complementar, chamados também de fundos de pensão, disponibilizou em seu site a Consulta Pública
nº 01/2022 a fim de que os interessados possam opinar e registrar sugestões sobre a proposta de Resolução PREVIC
que regulamentará a RESOLUÇÃO CNPC Nº 53, de 10 de março de 2022, que trata da retirada de patrocínio e da
rescisão unilateral de convênio de adesão no âmbito dessas entidades.
A publicação da Consulta Pública acabou por gerar significativa movimentação entre os beneficiários dos
planos de benefícios operados pelos fundos de pensão e, diga-se, justificadamente. Isso porque, em resumo, e
didaticamente, a Resolução CNPC Nº 53/2022 regulamenta a saída voluntária e unilateral da empresa patrocinadora do contrato previdenciário mantido em favor dos participantes e assistidos de qualquer plano de benefícios de complementação de aposentadoria, a chamada retirada de patrocínio, e também o rompimento do
contrato mantido entre a patrocinadora e o fundo de pensão, mas por iniciativa do próprio fundo de pensão, em
razão do descumprimento de compromissos pela empresa patrocinadora, a denominada rescisão unilateral de
convênio de adesão.
As duas formas de extinção de contratos, não obstante suas diferenças, se entrelaçam e resultam na impossibilidade de participantes e assistidos se manterem nos respectivos planos de benefícios, seja acumulando reservas
para o recebimento futuro dos benefícios seja usufruindo dos benefícios já concedidos e para os quais já constituíram suas reservas garantidoras.
Antes de mais nada é preciso informar que a retirada de patrocínio é uma possibilidade que está presente no
sistema de previdência complementar há bastante tempo, através da Resolução CPC nº 6, de 07 de abril de 1988,
utilizada com cautela e parcimônia especialmente nos casos das empresas patrocinadoras que enfrentavam
dificuldades financeiras para a própria manutenção.
Essa resolução, porém, foi revogada com a publicação da Resolução CNPC nº 11, de 13 de maio de 2013, transformando a retirada de patrocínio em uma verdadeira opção de redução de custos e compromissos para as empresas
patrocinadoras dos planos de benefícios, na medida em que passou a autorizar, expressamente, o abandono do
contrato previdenciário por mero requerimento do patrocinador dirigido ao fundo de pensão, sem que haja justificativa razoável para tal medida. E tudo sob a chancela e concordância da própria PREVIC, promotora da consulta
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Resolução CNPC nº 53/2022 – Retirada de Patrocínio
e Consulta Pública PREVIC nº 01/22 – Maio 2022

pública, mas que é omissa no resguardo dos interesses dos participantes e assistidos em violação direta ao art. 3º
inciso VI, da Lei Complementar nº 109/2001, que prescreve essa atribuição institucional ao órgão fiscalizador.
A Resolução CNPC nº 53/2022, nesse cenário, caso entre em vigor (o que está previsto para outubro/2022),
revogará a Resolução CNPC nº 11/2013, e representará o aperfeiçoamento do desmanche dos planos de benefícios
patrocinados, substancialmente os da modalidade de Benefício Definido - BD, possibilitando que todos aqueles
participantes e assistidos que planejaram suas aposentadorias e custearam seus benefícios complementares
privados sejam, agora, frustrados pela extinção unilateral de seus contratos previdenciários e expostos aos riscos
do mercado financeiro e incerteza quanto a manutenção da própria subsistência.
Veja-se que a Resolução CNPC nº 53/2022, assim como a Resolução CNPC nº 11/2013, embora com algumas
alterações não substanciais, não permite ao participante ou assistido do plano de benefícios cujo patrocinador se
retira, que ele permaneça no plano de benefícios ao qual pertence; elimina, por conseguinte, a solidariedade da
patrocinadora na formação da reserva previdenciária e nos riscos do contrato; impede que os assistidos usufruam
da renda vitalícia contratada e garantida; exclui participantes e assistidos do procedimento de retirada, embora
sejam eles que sofrerão os efeitos danosos do procedimento; e interrompe o planejamento previdenciário de
milhares de trabalhadores em atividade. Tudo de maneira unilateral por iniciativa da empresa patrocinadora ou do
fundo de pensão, com aprovação da PREVIC.
A norma é de tal forma devastadora em relação às garantias dos direitos dos participantes e assistidos, que prevê
a possibilidade do próprio fundo de pensão exercer a opção não prevista em lei ou na Resolução CNCP nº 11/2013,
de rescindir unilateralmente o contrato mantido com a empresa patrocinadora por descumprimento de seus
compromissos frente ao plano de benefícios, quando todos os principais atores do sistema de previdência complementar - gestores e administradores das entidades e das patrocinadoras, participantes e assistidos, além dos
servidores dos órgãos fiscalizador (PREVIC) e regulador (CNPC) - são cônscios de que as empresas patrocinadoras
(todas) possuem o controle absoluto da gestão dos fundos de pensão, através de seus prepostos indicados aos
cargos de comando dessas entidades.
A proposta de consulta pública, deste modo, direcionada a propiciar a manifestação e oferecimento de sugestões
em norma administrativa com objetivo de regulamentar os procedimentos para colocação em prática da citada
Resolução CNPC nº 53/2022, maculada por vícios conceituais, como acima exposto, apenas operacionaliza as
maldades previstas na norma regulamentada.
Diante disso, a conclusão desde já possível de se afirmar é a de que a norma administrativa disponibilizada na
Consulta Pública nº 01/2022 para sugestões dos interessados, da forma como está concebida e redigida visando
regulamentar a Resolução CNPC nº 53/2022, assim como esta, contraria dispositivos da Constituição Federal, da Lei
Complementar nº 109/2001, e do Código Civil Brasileiro, contendo regras nulas de pleno direito.
Essa Nota Técnica Preliminar não esgota o estudo sobre a Resolução CNPC nº 53/2022.

Porto Alegre, 11 de maio de 2022
.

RICARDO SÓ DE CASTRO
AR ADVOCACIA HUMANIZADA

