
Prezados participantes da REFER, 

 

Proposta de Revisão do Estatuto – Parte 2 

Em leitura de algumas Atas do COFIS, em especial a de No500, aquele Conselho apontou sua 

preocupação com a “Reforma Parcial” do Estatuto conforme transcrevo abaixo: 

“iii) item 2.2 - Revisão do Estatuto Social - o COFIS recomenda que a reforma parcial do Estatuto seja sobrestada, haja 

vista a revisão na sua íntegra em andamento, e ainda, a aprovação do candidato selecionado para exercer o cargo de 

Diretor Financeiro e Administrativo-DIFIN e Administrador Tecnicamente Qualificado-AETQ, não justificando a 

urgência para a reforma parcial, à época, visando tal contratação. 

Face a recomendação apontada na referida ata, não só referente a questão da Revisão do 

Estatuto, à título de colaboração decidi colocar para a reflexão e posicionamento dos amigos 

participantes de alguns pontos da Proposta de Revisão do Estatuto.  

Lembrando que: 

Primeira coluna – Estatuto Atual; 

Segunda coluna - Nova Proposta de Revisão; 

Terceira coluna – Justificativa para a Revisão 

Do Art. 1o 

 

Neste item III: pergunto se a proposta de criação de um “Plano Família”, foi devidamente 

analisada, antes da proposta de revisão, no que tange ao enquadramento de todos os impactos 

legais, de projeção atuarial, de recursos provenientes para tal proposta (receita de cobertura), 

se este Plano seria somente para os participantes ativos e assistidos, se as questões de 

mitigação de riscos foram todas abordadas, enfim. O que se pretende é entender se este item 

teve esgotado sua análise para integrar a proposta de revisão. 

Nos parágrafos abaixo: 

 

§1o – Não ficou clara a razão da nova proposta de redação, no meu entendimento. A “clareza 

redacional deveria ser mais explicitada, a meu ver. Por que “desvincular” o patrimônio da 

REFER (no todo), daqueles dos planos administrados por ela? 



Para esclarecer ao participante o patrimônio do Fundo de Pensão é composto da seguinte 

forma: 

 

Para que o participante entenda as provisões matemáticas para garantia dos pagamentos de 

benefícios é composta de: 

 

 

§2o – Neste parágrafo foi excluído o seguinte: 

 “ ... , e no caso de resultado deficitário nos planos ou na REFER será equacionado pela respectiva 

patrocinadora, participantes ativos e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem 

prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de 

previdência complementar.”  

O fato acima é importante e deveria ser melhor avaliado, se não está afrontando ao estabelecido 

nas leis que tratam dos Fundos de Pensão e pode significar impactos relevantes para os 

participantes. 

A retirada deste texto, salvo melhor juízo, em particular a expressão “.., sem prejuízo de ação 

regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência 

complementar.”, causa certa apreensão. 

O citado artigo no8, da LC 109/2001, transcrito abaixo, como JUSTIFICATIVA, salvo melhor 

juízo, não justifica a alteração na redação. 

“Art. 8° A administração e execução dos planos de benefícios compete às entidades fechadas de previdência 

complementar mencionadas no art. 1º desta Lei Complementar. 

Parágrafo único. As entidades de que trata o caput organizar-se-ão sob a forma de fundação ou 

sociedade civil, sem fins lucrativos.  

Todavia, a fundação deve seguir o que estabelece a CNPC No 30, que estabelece o seguinte: 



 

 

 

 



Portanto, estão estabelecidas as bases para procedimento de casos de superavit de todos os 

fundos de pensão. 

Acredito que uma discussão mais profunda sobre estes parágrafos deve ser feita, com a 

participação dos assistidos e participantes da fundação. 

§3o – Neste parágrafo observamos novamente a proposta de alteração de redação sem que 

uma justificativa mais detalhada seja apresentada. O presente artigo trata da prestação de 

caráter previdenciário de modo comum à todos os planos. Há uma abordagem na nova redação 

que trata dos “respectivos regulamentos”, que deveria ser melhor esclarecida, ao meu ver. 

 

§4o – Neste artigo não houve proposta de mudança, mas entendo que este parágrafo pode abrir 

um precedente para aumentar os custos administrativos da REFER, pois atualmente temos 

recursos relacionados a TI da informação que a princípio, em minha opinião, não necessitaria 

de uma estrutura externa. Há, ainda, a possibilidade de uso não adequados de tais espaços. 

 

Art. 2o 

 

Novamente podemos observar uma proposta de alteração de redação sem contudo, salvo 

melhor juízo, uma justificativa mais detalhada.  

Em uma leitura mais dinâmica sobre a proposta de revisão, observamos que as justificativas, 

de uma maneira geral, deveriam ter suas justificativas mais elaboradas para que os Conselhos 

Fiscais, Deliberativo e os participantes da fundação pudessem avaliar melhor as propostas 

apresentadas. 

Creio que é desnecessário lembrar que os Conselhos de Administração e Fiscal, como partes 

de tomada de decisão maior da fundação, têm responsabilidades significativas sobre as 

decisões emanadas por estes Conselhos e pelos atos da Diretoria Executiva. 

Novamente conclamo as entidades representativas da classe e os participantes para que 

opinem sobre as mudanças no Estatuto que terão impactos importantes na gestão do nosso 

fundo. 

Henrique Futuro 

Créditos: Material retirado do curso de Pós UFRJ - MBA PERÍCIA JUDICIAL e CÁLCULOS 

ATUARIAIS – Gestão Financeira e Reservas Técnicas – Prof. Máris Caroline Gosmann e Prof. 

Luis Henrique Onida Salles. 


