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Ao Sr.  

Fernando Nunes Bento 

Diretor de Seguridade e Diretor de Administração 

SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO 

Endereço: Rua Fernandes Guimarães, nº 35, Bairro Botafogo 

Rio de Janeiro – Rio de Janeiro 

CEP: 22.290-000 

 

 

Prezado Senhor, 

 

Conforme solicitado, segue anexo, o Parecer Complementar RN/SEPROS Nº 001/2022, em que 

apresentamos as devidas análises e considerações complementares quanto ao pleito de cobrança dos 

valores afetos ao Serviço Passado quanto ao Plano Serpro I – PS-I, em face aos novos 2 (dois) 

questionamentos trazidos pela Diretoria Executiva, bem como para resposta às questões trazidas pelo 

Conselheiro Deliberativo, Sr. Luiz Antônio Martins. 

 

Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

Rodarte Nogueira – consultoria em estatística e atuária 

CIBA nº 070 

 

 

 

João Roberto Rodarte 

Diretor Geral 

CONRE nº 6.928 5ª região 

   

 

 

Thiago Fialho de Souza  Marilene de Fátima Silva Diniz 

Diretor Técnico de Previdência 

MIBA/MTE nº 2.170 

 Suporte Jurídico 

OAB/MG 112.794 
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1. Introdução 

 

O SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO é uma Entidade Fechada de Previdência 

Complementar sem fins lucrativos, autorizada a funcionar pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar – PREVIC e com a finalidade de administrar planos de benefícios 

previdenciários. 

 

O SERPROS, como Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, administra dois 

planos de previdência complementar, quais sejam, o Plano Serpro I – PS-I, inscrito no Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios – CNPB sob o nº 19.800.016-18, estruturado na modalidade de 

benefício definido, estando fechado para novas adesões desde 01/10/1996, e o Plano Serpro II - PS-

II, inscrito no CNPB sob o nº 19.980.077-74, estruturado na modalidade de contribuição variável. 

 

O Plano objeto do presente trabalho é o PS-I, para o qual essa Consultoria apresentou, em julho 

de 2021, Parecer Técnico-Legal em que foi avaliada a plausibilidade de revisão dos valores relativos 

à obrigação do serviço passado de responsabilidade da Patrocinadora SERPRO, apresentada por meio 

do Ofício DP 104/2010, complementado pelo Ofício DP 175/2010, direcionados ao SERPRO. 

 

Nesta oportunidade, em complementação aos trabalhos realizados em julho de 2021, 

apresentados no Parecer RN/SERPROS Nº 002/2021, o SERPROS solicita que sejam esclarecidos os 

seguintes questionamentos: 

 

a) O procedimento de recálculo do serviço passado, mantendo-se as premissas de 1977, mas 

com novo público, está tecnicamente correto? 

b) Existe a possibilidade legal e técnica para recalcular o valor do serviço passado com público 

e premissas atuais, visando aprovação da Previc? 

 

Ademais, em 04.01.2022, foram apresentados questionamentos ao referido parecer, trazidos 

pelo Conselheiro Deliberativo, Sr. Luiz Antônio Martins, que serão devidamente esclarecidos em 

tópico específico. 

 

Com o intuito de elucidar os questionamentos apresentados, passaremos às considerações 

cabíveis. 
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2. Da Contextualização e resposta ao questionamento “a” 

 

 O SERPROS – INSTITUTO SERPRO DE SEGURIDADE SOCIAL é uma entidade 

fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, multipatrocinado, e criado pelo SERPRO, 

empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, na data de 01/10/1977. O Plano Serpro I – PS-

I, inscrito no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios – CNPB sob o nº 19.800.016-18, foi 

instituído em novembro de 1977, estruturado na modalidade de benefício definido. 

 

 Para fins de suportar o encargo decorrente das concessões de benefício de participantes que já 

se encontravam em atividade quando da criação do SERPROS e do Plano PS-I, os participantes 

interessados deveriam verter as contribuições devidas (joias) e, em contrapartida, a Patrocinadora, 

SERPRO, deveria arcar com a dotação inicial necessária para cobrir esse período, como se depreende 

do texto do Estatuto. Neste mesmo sentido, o Regulamento do Plano PS-I estabeleceu, inclusive 

quantitativamente o montante da dotação inicial: 

 

Regulamento do Plano PS-I 

“Art. 53. O custeio do plano de suplementação será atendido pelas seguintes fontes 

de receitas: 

(...) 

IV – dotação inicial do SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS (SERPRO) no valor de Cr$ 13.074.731,00 (treze milhões, setenta e quatro 

mil, setecentos e trinta e um cruzeiros); 

V - joias dos contribuintes-ativos, determinadas atuarialmente em face da idade, 

remuneração, tempo de serviço prestado ao patrocinador e tempo de vinculação à 

previdência social; 

(...)” 

(Grifou-se) 

 

 Em 1977 a Patrocinadora SERPRO assumiu a obrigação de aportar uma dotação inicial, 

referente ao serviço passado, que foi atuarialmente calculada e perfazia o montante de Cr$ 

13.074.731,00 (treze milhões, setenta e quatro mil, setecentos e trinta e um cruzeiros). Registra-se, 

ainda, que a obrigação da Patrocinadora SERPRO em arcar com o serviço passado encontra-se 

prevista em todas as alterações sofridas pelo Estatuto do SERPROS e em todas as versões do 

Regulamento do Plano PS-I, que se repetem sistematicamente em todas as versões dos referidos 

documentos enviados para a realização deste trabalho. 

 

 Apesar de prevista a obrigação, o SERPRO não realizou, de forma imediata, a integralização 

da dotação inicial afeta ao serviço passado. Diante de tal fato, em 1994 a Secretaria de Previdência 

Complementar – SPC, órgão responsável a época pela fiscalização das EFPC, atualmente PREVIC, 

constatou a ausência da realização do aporte inicial devido pelo SERPRO. Apurada a ausência do 

aporte inicial, a SPC, por meio do Ofício nº 1043/CGF, de 14/11/1994, determinou que o SERPROS 

promovesse as medidas necessárias para a regularização da situação pelo SERPRO.  
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 Assim, para solucionar a ausência de integralização do aporte inicial devido, o SERPRO e o 

SERPROS formalizaram, em outubro de 1997, o “Termo de Acordo para Amortização da Dotação 

Inicial”, elaborado em atenção ao disposto na Resolução CGPC nº 17/1996. Ao se celebrar o referido 

instrumento, a referida dívida, que em sua origem foi determinada por meio de apuração atuarial,  

passa a ter natureza financeira uma vez que o valor devido foi apurado e fixado em termo próprio, 

respaldado por estudos anteriores e próprios de viabilidade (art. 5º da Resolução CGPC nº 17/1996), 

e a metodologia de quitação do instrumento estabelece o valor nominal das parcelas fixas, a forma de 

atualização e de correção das parcelas pagas intempestivamente ou não quitadas. 

 

Termo de Acordo para Amortização da Dotação Inicial 

“(...) 

8. As novas premissas adotadas e o cálculo para apuração do valor da dotação 

inicial, conforme critérios definidos no artigo 2º da Deliberação nº 05/96, de 

23.07.96, do Conselho de Curadores da ENTIDADE espelham efetivas 

ocorrências 

(...) 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O SERPRO, consubstanciado no Parecer AUDIG/CD 064/95, de 08.07.96, 

reconhece o valor de R$ 45.100.037,83 (quarenta e cinco milhões, cem mil, trinta 

e sete reais e oitenta e três centavos), valor este de 30.06.96, como necessário à 

integralização da dotação inicial devida à ENTIDADE, que reavaliado em 

31.05.97, corresponde a R$ 52.844.597,81 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e 

quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), 

conforme cálculo anexo (doc. 01) que fica fazendo parte integrante do presente. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A amortização da dotação inicial, pelo SERPRO, dar-se-á mediante o pagamento 

de prestações mensais e sucessivas, calculadas pelo sistema francês de 

amortização, no prazo de 20 (vinte) anos, no valor de R$ 378.595,11 (trezentos e 

setenta e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e onze centavos), em 

31.05.97, cada, vencendo-se a primeira em 30.06.97 e as demais sempre no dia 30 

(trinta) de cada mês. 

(...) 

Parágrafo Segundo 

Os valores das prestações mensais e do saldo devedor serão atualizados, 

mensalmente, pela variação do INPC do FIBGE. Na hipótese de não publicação, 

extinção ou suspensão do índice de atualização monetária eleito neste Termo de 

Acordo, a atualização permanecerá em pleno vigor, sendo regulada, pela ordem de 

sequência, pelos índices abaixo relacionados: 

a- IPC/FIPE 

b – IPC BRASIL/FGV 

Parágrafo Terceiro 

Ocorrendo a extinção do índice aplicável para a atualização monetária das 

prestações mencionadas no parágrafo segundo desta cláusula e dos demais índices 

substitutivos mencionados no mesmo dispositivo, será adotado o índice atualizado 

para a correção dos benefícios supletivos. 
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(...) 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O atraso no pagamento de qualquer prestação objeto do presente, consoante o 

disposto no artigo 60 do Regulamento Básico da ENTIDADE, importará no 

pagamento de atualização monetária com base no INPC do FIBGE, juros de mora 

à razão de 1% (hum por centro) ao mês e taxa atuarial de 0,5% (meio por cento) 

ao mês sobre o valor atualizado, calculados proporcionalmente ao número de dias 

de atraso nos recolhimentos devidos, contados do primeiro dia imediato ao do 

prazo.” 

(Grifou-se) 

 

 O valor da dotação inicial afeta ao serviço passado foi estabelecido e fixado no instrumento 

de acordo, reavaliado em 30.06.96 e atualizado para 31.05.97, prevendo o sistema de financiamento 

e amortização, critérios de atualização dos valores e de eventuais encargos decorrentes de atrasos no 

pagamento da obrigação. Logo, ao se firmar o “Termo de Acordo para Amortização da Dotação 

Inicial”, em total observância ao disposto na Resolução CGPC nº 17/1996, a obrigação do SERPRO 

junto ao SERPROS se caracteriza como uma dívida financeira e não atuarial. Uma vez quitado o 

Termo de Acordo tem-se como realizada e adimplida a dotação inicial pactuada. 

 

 Ainda sobre o serviço passado, faz-se importante mencionar o previsto na Emenda 

Constitucional nº 20/98, que alterou o texto do art. 202 da Constituição da República de 1988, e 

estabeleceu alterações que deveriam ser promovidas pelas EFPC e seus planos de benefícios. 

 

Emenda Constitucional nº 20/1998 

“Art. 5º - O disposto no art. 202, § 3º, da Constituição Federal, quanto à exigência 

de paridade entre a contribuição da patrocinadora e a contribuição do segurado, 

terá vigência no prazo de dois anos a partir da publicação desta Emenda, ou, caso 

ocorra antes, na data de publicação da lei complementar a que se refere o § 4º do 

mesmo artigo. 

Art. 6º - As entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por entidades 

públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, deverão 

rever, no prazo de dois anos, a contar da publicação desta Emenda, seus planos de 

benefícios e serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob pena 

de intervenção, sendo seus dirigentes e os de suas respectivas patrocinadoras 

responsáveis civil e criminalmente pelo descumprimento do disposto neste artigo.” 

(Grifou-se) 

 

 Como se depreende do disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 20/1998, eventuais 

revisões que se fizessem devidas no Plano PS-I de modo a ajustá-los aos seus ativos e, assim, também 

considerando o serviço passado, deveriam ser realizados em até 2 (dois) anos. Após este prazo, as 

EFPC deveriam estar totalmente regulares, em especial quanto aos critérios da paridade contributiva 

aplicáveis as contribuições normais das Patrocinadoras sujeitas a Lei Complementar nº 108/2001, 

como é o caso do SERPRO. 
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 Neste sentido, o Tribunal de Contas da União - TCU já se manifestou que o prazo de 

adequação dos planos de modo a ajustá-los aos seus ativos, bem como a regra da paridade 

contributiva, era de 02 (dois) anos, não havendo que se falar em prorrogação desse. 

 

“100. A partir dessa noção, há uma tendência, conforme informa a Previc, na 

migração de planos de benefício definido para contribuição definida, na medida em 

que ‘é cediço que planos previdenciários podem ser muito onerosos se muito 

generosos forem os benefícios’, de acordo com os esclarecimentos do procurador 

Rocha. Essa tendência está relacionada ao que dispõe a EC 20/98, art. 6º: as EFPC 

patrocinadas por entidades públicas deverão rever, no prazo de dois anos, seus 

planos de benefícios e serviços de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos.” 

(Fonte: TC-029.058/2014-7) (Grifou-se) 

 

“9.5. determinar a constituição de processo apartado para acompanhamento das 

medidas adotadas pelo “patrocinador” em relação a outros aportes unilaterais que 

seriam relacionados a eventos ocorridos em data anterior à instituição da paridade 

contributiva, devendo a análise abranger a avaliação da correção dos valores das 

dívidas reconhecidas pelo “patrocinador”  e considerar, além da disciplina 

constante do art. 202 da Constituição Federal e da Lei Complementar 108/2001, a 

questão atinente à limitação temporal prevista no art. 6º da Emenda 

Constitucional 20/1998;” (TC 029.058/2014-7) (Grifou-se e tornou anônimo o 

nome do patrocinador) 

 

 Ademais, em constantes manifestações do Tribunal de Contas da União – TCU, esse tem 

expressado o entendimento de que, quanto aos planos sujeitos a Lei Complementar nº 108/2001, a 

regra da paridade contributiva aplica-se não somente às contribuições normais, mas também às 

contribuições extraordinárias. 

 

 Após firmado o “Termo de Acordo para Amortização da Dotação Inicial”, o SERPRO realizou 

as amortizações pactuadas, até que o Tribunal de Contas da União – TCU, por meio de fiscalização 

quanto à adequada implantação do critério da paridade contributiva no custeio do Plano PS-I, 

determinou, em dezembro de 2009, que os pagamentos referentes ao citado instrumento fossem 

interrompidos. 

 

 Tal fato foi comunicado ao SERPROS pelo SERPRO por meio do Ofício SUPGF – 

035743/2009. A determinação de que o SERPRO interrompesse o pagamento das parcelas afetas ao 

referido instrumento consta do Acórdão 6928/2009 proferido nos autos do TC 017.232/2006-0 em 

curso perante do TCU. 

 

 Posteriormente, considerando os resultados esperados quanto aos instrumentos processuais 

apresentados pelo SERPRO nos autos do processo TC 017.232/2006-0, o SERPRO, por meio do 

Ofício DS – 017001/2010, datado de 29 de junho de 2010, comunicou que retornaria a realizar o 

pagamento das parcelas referentes ao “Termo de Acordo para Amortização da Dotação Inicial”. 
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 Em complemento ao referido Ofício, a SERPRO, em 30 de junho de 2010, enviou ao 

SERPROS o Ofício DS – 017239/2010 que esclarecia a forma como realizaria o pagamento das 

parcelas não quitadas referentes ao período de suspensão determinado pelo TCU: 

 

Ofício DS – 017239/2010  

“Em complemento ao Ofício DS – 017001/2010, que comunicou o SERPROS a 

decisão de retomada dos pagamentos das parcelas devidas pela Patrocinadora, 

informamos que estaremos efetuando o pagamento do valor nominal consolidado, 

corrigido pela taxa atuarial (INPC + 0,5% ao mês), em 6 parcelas mensais e 

sucessivas, sendo as mesmas corrigidas pela variação correspondente a taxa 

atuarial, vencendo-se a primeira em julho de 2010. 

Entendemos que a implementação da referida sistemática de pagamento não 

implicará em perdas financeiras para o Fundo Multipatrocinado, uma vez que o 

mesmo estará sendo remunerado pelo equivalente a sua meta atuarial, que é a 

variação do INPC mais 6% ao ano” 

 

 Como se depreende do texto do Ofício DS – 017239/2010, as parcelas foram calculadas e 

quitadas em estrita observância ao disposto na Cláusula Terceira do “Termo de Acordo para 

Amortização da Dotação Inicial”. Ademais, os critérios de atualização e recomposição das parcelas 

que não foram quitadas durante a suspensão foram devidamente ajustados quando do pagamento 

dessas na forma estabelecida no Termo e descrita no referido Ofício. 

 

 Posteriormente, considerando a continuidade do pagamento das prestações estabelecidas no 

“Termo de Acordo para Amortização da Dotação Inicial”, a Gerência de Finanças conferiu ao 

SERPRO a quitação dos valores afetos a obrigação principal tratada restando, como pendência, os 

valores relativos aos “encargos moratórios” que são objeto de discussão nos autos do processo de nº 

0012357-70.2016.4.01.3400 em curso perante a 9ª Vara Federal de Brasília – Distrito Federal. A 

informação quanto ao pagamento encontra-se disposta no Ofício CI DIRF – 003-A/2012 de 09 de 

fevereiro de 2012. 

 

 Logo, considerando todas as informações prestadas pelo SERPROS, conclui-se que a 

obrigação principal quanto à Dotação Inicial afeta ao serviço passado foi integralmente quitada pelo 

SERPRO, sendo objeto de duas ações judiciais, tão somente, os citados encargos moratórios previstos 

no “Termo de Acordo para Amortização da Dotação Inicial”. 

 

 Como já esclarecido essa obrigação é uma dívida de natureza financeira, tendo sido fixado o 

valor devido a título de Dotação Inicial pelo Serviço Passado quando da celebração do termo, bem 

como sua forma de atualização e de parcelamento. Sendo a obrigação principal de natureza financeira, 

as obrigações acessórias, como são os encargos moratórios discutidos nas ações judiciais de nº 

0012357-70.2016.4.01.3400 e 00262-72.89.2016.4.01.3400, possuem a mesma natureza da 

obrigação principal (ou seja, possuem natureza financeira e não atuarial). 
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 Os documentos avaliados indicam que a obrigação estabelecida no citado instrumento foi 

devidamente quitada pelo SERPRO sendo objeto de discussão, já judicializada, somente os encargos 

moratórios devidos e apurados de acordo com os critérios estabelecidos no “Termo de Acordo para 

Amortização da Dotação Inicial”, uma vez que os valores são certos e determinados. 

 

 Assim, após a celebração do “Termo de Acordo para Amortização da Dotação Inicial” e o 

pagamento integral do compromisso firmado nesse, considerando todo o histórico apresentado e o 

lapso temporal decorrido, não se faz possível, bem como não é tecnicamente vantajoso recalcular o 

serviço passado com novo público. Até porque, considerando o fundamento do pagamento do serviço 

passado, não podemos considerar uma população que, à época, não estava vinculada ao plano. 

 

 Ainda que fosse juridicamente possível o recálculo do serviço passado com o público atual, 

tal ação poderá trazer forte risco de se apurar valores inferiores aos originalmente pactuados. 

 

 Considerando a finalidade da dotação inicial e do pagamento do serviço passado, claro está 

que as premissas a serem utilizadas para o cálculo dessa obrigação devem ser as vigentes à época do 

fato. Assim, não se pode, posteriormente, utilizar premissas não vigentes à época sob pena de 

descaracterizar a obrigação. 

 

 Considerando todo o exposto, tem-se que não é tecnicamente correto realizar qualquer 

procedimento de recálculo do serviço passado com utilização de nova população diferente daquela 

existente quando da formalização do “Termo de Acordo para Amortização da Dotação Inicial”, 

mesmo que sejam as premissas vigentes em 1977. 

 

 Ademais, considerando que a obrigação principal do “Termo de Acordo para Amortização da 

Dotação Inicial” já foi dada como quitada, como já exposto ao longo do presente trabalho e detalhado 

no Parecer RN/SERPROS Nº 002/2021, pode-se entender que a alteração da população utilizada para 

o cálculo do serviço passado se perfaz como afronta ao ato jurídico perfeito que possui proteção 

constitucional estabelecida no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República de 1988. 
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3. Da resposta ao questionamento “b” 

 

 Ainda sobre o valor do serviço passado, o SERPROS apresenta a essa Consultoria o seguinte 

questionamento: “Existe a possibilidade legal e técnica para recalcular o valor do serviço passado 

com público e premissas atuais, visando aprovação da Previc?”. 

 

 De acordo com todos os documentos apresentados a essa Consultoria, o valor da dotação 

inicial encontra-se determinado no Regulamento do Plano desde a sua aprovação. Quando da 

formalização do seu pagamento pelo Patrocinador, por meio da celebração do “Termo de Acordo para 

Amortização da Dotação Inicial”, tal valor foi atualizado e ajustado de acordo com as premissas 

atuariais adequadas à época, bem como a massa de participantes envolvida, considerando a finalidade 

da obrigação do serviço passado. 

 

 Ademais, entende-se que, considerando o disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 

20/1998 e o disposto no art. 27 da Lei Complementar nº 108/2001, já se esgotou o prazo para que a 

Entidade apurasse a eventual necessidade de ajuste quanto às premissas atuariais do plano e seu plano 

de custeio. 

 

 A Emenda Constitucional nº 20/1998 dá nova redação ao art. 202 da Constituição da 

República de 1988 para que, dentre outras alterações necessárias ao ambiente da previdência 

complementar, fosse estabelecido, quanto aos planos patrocinados por entidades da administração 

pública direta ou indireta, a necessidade de observância da paridade contributiva. 

 

 As adequações que se fizessem necessárias aos planos de previdência complementar de modo 

a ajustá-las ao seu ativo, não só se limitando a questão da paridade contributiva, deveriam ser 

efetuadas dentro do prazo de 02 (dois) anos estabelecidos na referida Emenda Constitucional. 

 

 Posteriormente, corroborando o entendimento acima, a Lei Complementar nº 108/2001, 

reforçou em seu art. 27, que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC 

patrocinadas por órgãos da administração pública direta ou indireta deveriam rever, no prazo de 02 

(dois) anos, contados da publicação da Emenda Constitucional nº 20/1998, seus planos de benefícios 

de modo a ajustá-los atuarialmente. 

 

 Assim qualquer eventual equívoco de premissa utilizada pelo SERPROS para apuração do 

serviço passado deveria ter sido ajustado dentro do prazo estabelecido quando da oportunidade 

conferida pela publicação dos referidos normativos. 

 

 Considerando o histórico documental apresentado, depreende-se que imputar à Patrocinadora 

a obrigação de pagar parcelas afetas ao Serviço Passado, com premissas atuariais diferentes das 

utilizadas quando da celebração do “Termo de Acordo para Amortização da Dotação Inicial”, além 

de ser inadequado do ponto de vista temporal, uma vez já esgotado o prazo para tanto, também 

importa em ofensa ao ato jurídico celebrado entre as partes em outubro de 1997. 
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 Eventual necessidade de ajuste nas premissas e hipóteses atuariais consideradas para apuração 

do Serviço Passado já se fazia conhecida quando da oportunidade de revisão conferida pela 

publicação da Emenda Constitucional nº 20/1998 e da Lei Complementar nº 108/2001. 

 

 Apresentar, após mais de 20 (vinte) anos, a necessidade de nova revisão das premissas e 

hipóteses consideradas para apuração do Serviço Passado, que já eram conhecidas e ainda sofreram 

nova apuração em 1997 se mostra infundado considerando o prazo prescricional aplicável, 

principalmente pelo fato de que essa cobrança já está prejudicada pelo decurso de tempo, tanto pelo 

transcurso do prazo previsto na Emenda Constitucional nº 20/1998 como pelo da Lei Complementar 

nº 108/2001, bem como considerando as regras dispostas no Código Civil quanto a prescrição de 

cobranças de dívidas liquidas constantes de instrumento público ou particular. 

 

 Além do exposto acima, em que se demonstra não haver sustentabilidade legal para recalcular 

o serviço passado, ainda mais utilizando premissas atuais, tem-se que o Tribunal de Contas da União 

– TCU em seus recentes julgados tem determinado que as Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar que receberam valores de suas patrocinadoras sem a correspondente contrapartida dos 

participantes, ou seja, sem a observância da regra da paridade contributiva, têm sido obrigadas a 

restituir tais valores as Patrocinadoras. Ademais, de acordo com o TCU, a devolução destes valores 

deve ser, ainda, atualizada de acordo com rentabilidade auferida pela Entidade Fechada de 

Previdência Complementar. 

 

 Dessa forma, além de todo o exposto, e considerando os julgados do Tribunal de Contas da 

União – TCU que tem, de forma reiterada, determinado a devolução dos valores vertidos pelas 

Patrocinadoras em desatenção a regra da paridade contributiva, tem-se pela impossibilidade técnica 

e legal de recalcular o serviço passado com público e premissas autuais. 

 

 Por fim, considerando a existência de instrumento contratual que já havia fixado os critérios 

afetos a apuração da Dotação Inicial referente ao Serviço Passado, sendo que, na oportunidade, houve 

a revisão e a adequação necessária, considerando as premissas atuariais vigentes à época, entende-se 

por não haver possibilidade de recalcular o serviço passado com público e premissas atuais. 

 

 

 

 

  



 

 

Rodarte Nogueira 

consultoria em estatística e atuária 11 

4. Da resposta ao Conselheiro Deliberativo  

 

Em função dos pontos levantados pelo Conselheiro Deliberativo, Sr. Luiz Antônio Martins, 

quanto ao Parecer RN/SERPROS nº 002/2021, acerca da plausibilidade de se realizar cobrança 

adicional referente ao Serviço Passado, formulada aos órgãos competentes em 2010, apresentaremos, 

a seguir, nossas considerações técnicas pertinentes. 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que alguns pontos levantados pelo i. Conselheiro se baseiam 

em documentos que não constavam no dossiê de informações disponibilizadas a esta Consultoria e 

que foram trazidos pela Entidade para esta análise, quais sejam (permanecendo o item 4 ainda sem 

conhecimento): 

 

1) Ata DL 16/1977, do Conselho Diretor do Serpro, de criação do Serpros, de 30/08/1977; 

2) Ata DL 07/1980, de 17/10/1980; 

3) Ata DL 05/1996, do Conselho de Curadores, de 23/07/1996; 

4) Resolução CCE número 05, de 20/02/1995. 

 

Registra-se que amplo pedido de dados foi apresentado quando do início dos trabalhos e rol 

exaustivo de documentos foi trazido pela Entidade. Alguns, foram obtidos pela Consultoria após 

consulta às ações em curso perante o Poder Judiciário, onde foi possível acesso por se tratar de 

documento público. 

 

Também há citação no Anexo I – Resumo Executivo, do i. Conselheiro, de anexo denominado 

“Análise Completa do Parecer da Rodarte (06.07.2021) – Luiz Antônio Martins”, que não foi 

disponibilizado, ficando algumas análises aos argumentos apresentados limitadas ao Resumo 

Executivo. 

 

Dentro desse contexto, com base no e-mail encaminhado, cuja introdução segue abaixo e que 

se refere à transcrição de algumas conclusões contidas no “Anexo I – Resumo Executivo”, 

apresentamos nossas respostas na sequência dos questionamentos (em negrito), visando esclarecer os 

apontamentos realizados quanto à análise técnica-legal da Rodarte Nogueira. 

 

“Como informado em nossa reunião de hoje, o conselheiro Luiz Antônio Martins, 

fez uma série de ponderações /questionamentos a respeito da conclusão dos estudos 

da Rodarte Nogueira, que foram registrados no Relatório RN/492/2021, de 06 de 

julho de 2021.  Diante disso, o CDE solicitou que fosse contemplado no parecer 

complementar da Rodarte alguns novos pontos que devem ser observados, já que 

segundo o Conselheiro, a conclusão do referido parecer não demonstra 

inequivocamente a não a plausibilidade do pleito do Serpros de 2010 de revisão da 

Dotação Inicial/Serviço passado, conforme calculada na criação do PS, em 1977, 

e, posteriormente revisada, em 1996, apresentando diversas e importantes lacunas, 

sendo as principais:” 
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(i)  Concluiu equivocadamente, conforme os itens 01 a 05 da avaliação completa (Anexo 

01), que a Dotação Inicial da patrocinadora foi uma contrapartida ao pagamento da 

joia pelos participantes (em geral), quando na verdade a Dotação Inicial tratou-se de 

uma decisão da patrocinadora, incluída no Estatuto do Serpros (como incentivo à 

inscrição no plano), de assumir os custos do serviço passado de  todos os participantes 

fundadores, sendo os demais obrigados ao pagamento de jóia, conforme citado no 

próprio parecer. 

 

Este equívoco ocorreu pelo fato do parecer não ter observado que o parágrafo 1º do 

artigo 10 do primeiro Estatuto do Serpros, de 1977, dispensou os participantes 

fundadores (aqueles que se inscrevessem nos primeiros 90 dias de vigência do 

primeiro Regulamento Básico, também de 1977) do pagamento da joia referida no 

item V do artigo 40 do Estatuto, determinada atuarialmente em face da idade, 

remuneração, tempo de serviço prestado ao patrocinador, e tempo de vinculação à 

previdência social, ou seja, o serviço passado de cada novo participante.    

 

RESPOSTA RN: 

 

Como disposto no Parecer RN/SERPROS nº 002/2021, a Dotação Inicial corresponde ao 

Serviço Passado de responsabilidade da Patrocinadora por força não só do Regulamento do Plano e 

do Estatuto da SERPROS, mas também pelo disposto no art. 6º do Decreto 81.240/1978 que, 

inclusive, estabelece um percentual, mínimo, a ser vertido pela Patrocinadora: 

 

Decreto 81.240/1978 

“Art 6º - A autorização para funcionamento das entidades fechadas será concedida 

mediante portaria do Ministro da Previdência e Assistência Social, a requerimento 

conjunto dos representantes legais da entidade interessada e de sua patrocinadora 

ou patrocinadoras. 

§ 1º - A autorização a que se refere este artigo dependerá da prova do depósito 

prévio, em dinheiro ou ORTN, a favor da entidade de previdência privada, a título 

de dotação inicial, de importância mínima correspondente a 7% (sete por cento) da 

folha de salários dos participantes no ano imediatamente anterior.” 

 

Além disso, no próprio pleito apresentado pela SERPROS em 2010 junto ao SERPRO está 

disposto que a dotação inicial se refere ao serviço passado de responsabilidade da Patrocinadora: 

 

Ofício DP104/2010 

“Sobre o processo de Reconhecimento pela Patrocinadora de Obrigação referente 

ao Serviço Passado, esclarecemos que por Serviço Passado entende-se o tempo de 

serviço do participante anterior à adesão ao plano. O valor correspondente a este 

compromisso é denominado Dotação Inicial. O SERPRO, na condição de 

Patrocinadora, na criação do Plano PS-I, optou por efetuar uma Dotação Inicial 

com base em critérios e premissas atuariais específicos. Em 1996, após 16 anos de 

contribuições interrompidas, se fez necessária a revisão de seus critérios técnicos e 

premissas.” 

(Grifou-se) 
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O valor correto da Dotação Inicial, calculado de acordo com a folha salarial da Patrocinadora, 

deveria ser estabelecido pelo atuário responsável pelo plano. A Dotação Inicial, prevista em força de 

lei, corresponde ao valor do Serviço Passado de responsabilidade da Patrocinadora, como já apontado 

pelo próprio SERPROS. 

 

Neste mesmo sentido, avaliando o art. 40 do Estatuto SERPROS de 1977 (reproduzido a 

seguir), tem-se que a Dotação Inicial é uma obrigação unilateral da Patrocinadora e fixada no 

Regulamento do Plano. 

 

  

 

Nos termos do “Conceitos mais aceitos no Regime de Previdência Complementar”, elaborado 

pela SPPC – Secretaria de Políticas de Previdência Complementar, tem-se como conceito de dotação 

inicial: 

 

“DOTAÇÃO INICIAL: Valor de aporte para cobrir os encargos acumulados dos 

benefícios, nos termos da nota técnica atuarial e do Regulamento do Plano de 

Benefícios.” 

 

Logo, considerando o dispositivo legal, bem como o fato de que a Dotação Inicial tende a cobrir 

encargos acumulados dos benefícios, tendo sido essa, no caso do PS-I, estabelecido e constante do 

próprio Regulamento do Plano desde sua origem, claro está que a referida dotação inicial corresponde 

ao encargo assumido pela patrocinadora quanto a sua responsabilidade afeta ao serviço passado. 
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Elucida-se, portanto, que o foco principal do nosso parecer se refere à discussão da Dotação 

Inicial relativa ao Serviço Passado, o que foi trazido em todo o teor do trabalho. Em que pese esse 

diapasão, foi trazido pelo i. Conselheiro que houve equívoco na relação entre Joia e Serviço Passado. 

 

Importante trazer os conceitos de Serviço Passado e Joia, dado que estes são elementos que 

guardam relação entre si:  

 

SERVIÇO PASSADO: Considera-se o tempo de serviço anterior à adesão ao sistema ou plano 

de previdência complementar. Quando da implantação de um novo plano, o empregador pode se 

responsabilizar pelo aporte relativo ao "serviço passado", correspondente ao valor atuarialmente 

calculado da série de contribuições que deveriam ter sido capitalizadas durante um período anterior 

à implementação do plano. 

 

JOIA: É o valor atuarialmente calculado, correspondente às contribuições passadas anteriores 

à filiação ao plano e não vertidas. Exatamente igual ao serviço passado, mas de responsabilidade do 

participante/assistido ou, eventualmente pelo patrocinador, pelo fato deste ingressar no plano 

posteriormente à sua criação, à sua admissão ao patrocinador ou em idade tardia. 

 

Veja, dessarte, que a joia é uma forma de financiamento do Serviço Passado, prevista em 

regulamentos para ingresso tardio nas mais variadas possibilidades (seja na criação do plano, seja em 

inscrição posterior à admissão, seja em inscrição com idade superior a limites estabelecidos no 

regulamento). 

 

Aqui é importante mencionar que a citação à joia no Parecer tratou-se de mero referencial 

contextual que não foi utilizado para concluir ou trazer elementos há opinião desta Consultoria. Há 

total entendimento e compreensão, por parte desta Consultoria, que o pagamento do Serviço Passado 

na criação do plano se deu somente mediante pagamento da Dotação Inicial por parte do patrocinador. 
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Merece reparo, contudo, como pontuado pelo i. Conselheiro, a menção ao Art. 10 § 1º do 

Estatuto do Serpros, de 1977, que deixa claro que não houve aportes iniciais por parte dos 

Participantes Fundadores. 

 

Ainda que, por liberalidade, não tenha sido cobrada a joia dos participantes fundadores, situação 

também verificada em outras Entidades, esse fato não desvincula que a Dotação Inicial estabelecida 

no Regulamento do PS-I desde 1977 se refere a parcela de responsabilidade da Patrocinadora quanto 

ao Serviço Passado. Pelo contrário, corrobora o fato de que referida Dotação Inicial, de 

responsabilidade da patrocinadora, teve a finalidade de cobrir o Serviço Passado, tanto da sua cota 

parte quanto da cota parte dos participantes fundadores. Ademais, tal possibilidade apenas se fazia 

possível para os planos patrocinados por entes públicos até o advento da EC nº 20/98, quando foi 

estabelecido o princípio constitucional da paridade contributiva. 

 

(ii)  Não observou, conforme o item 06 da avaliação completa (Anexo 01) que a revisão do 

valor da Dotação Inicial estabelecido no Regimento Básico teria que ser realizada 

após os primeiros noventa dias de vigência do Regulamento (em janeiro de 1978), 

para a definição do montante dos valores relativos ao serviço passado dos 

participantes fundadores, assumido pela Patrocinadora, revisão esta que não foi 

evidenciada no parecer da Rodarte. 

   

 Isto, porque o valor da Dotação Inicial explicitado no Regulamento Básico – e 

aportado pelo Serpro em 30/10/1977 - de Cr$ 13.074.731,00 (treze milhões, setenta e 

quatro mil, setecentos e trinta e um cruzeiros), foi estabelecido na DL 16/1977, do 

Conselho Diretor do Serpro, de criação do Serpros, com data de 30/08/1977, anterior, 

portanto, à data de início das inscrições pelos empregados do Serpro interessados. 

 

Deve ser esclarecido que o disposto nos art. 52, parágrafo único, e art. 119 do Regulamento do 

Plano PS de 1977 não determinam a revisão do Plano de Custeio (que incluía a Dotação Inicial) dentro 

de 90 dias da vigência do Regulamento. 
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 Como se observa de tais dispositivos regulamentares, a revisão prevista no art. 52, parágrafo 

único, é uma faculdade (verbo de regência poderá) e, de acordo com o disposto no art. 119, o plano 

de custeio previsto no Regulamento de 1977 seria válido por 3 (três) anos. 

 

Ademais, nos parece, s.m.j., que a faculdade prevista no art. 52, parágrafo único está se 

referindo, quando diz “primeiro ano de sua vigência”, ao Plano de Custeio e não ao Regulamento. 

 

Portanto, é nosso entendimento que o exposto não altera os entendimentos já trazidos. 

 

Deve ser esclarecido, adicionalmente, que dentre os documentos disponibilizados para a 

realização do trabalho não foi fornecida a citada DL 16/1977. Após o recebimento do documento foi 

possível constatar que este apenas aprova e formaliza a instituição da Dotação Inicial, não trazendo 

novos elementos relevantes à matéria. 

 

(iii)  A contribuição da patrocinadora referente ao Serviço Passado estabelecida em 1977, 

que, além de não ser revisada após os primeiros noventa dias de modo a considerar o 

serviço passado de todos os participantes fundadores, foi suspensa por ocasião da 

Avaliação Atuarial do exercício de 1980, sendo revista em 1996, com a celebração de 

novo contrato entre a Patrocinadora e a Entidade, exigido, em 1994, pela SPC (atual 

Previc) por meio do ofício 1043/CGF, com a regularização do débito pelo Serpro 

relativo à Dotação Inicial. 

 

 No itens 2, 3 e 4, dos argumentos considerados para a assinatura do novo contrato, 

denominado Termo de Acordo para Amortização da Dotação Inicial, está explicitado 

que a decisão do Conselho de Curadores, de 1980, de não integralizar a dotação não 

foi tomada em função de performance patrimonial favorável que proporcionasse 

excedentes financeiros, e sim em função de projeções otimistas relativas à redução dos 

compromissos, às gerações futuras e ao rodízio elevado de empregados no Serpro, 

projeções estas que não se confirmaram ao longo dos anos, ocasionando déficit 

estrutural ao patrimônio da entidade. 

 

 Conforme itens 6, 7 e 8, dos argumentos considerados para a assinatura do Termo de 

Acordo para Amortização da Dotação Inicial, com os reconhecimentos do Serpro, de 

que o pagamento da dotação inicial é imprescindível ao equilíbrio do plano de custeio, 

bem como do Conselho de Curadores do Serpros, da impropriedade da medida 

praticada em 1980 (DL 07/80, de 17/10/1980), foram adotadas novas premissas 

atuariais, com o valor da dotação inicial, realizado conforme critérios definidos no 

artigo 2º da DL 05/1996, de 23/07/96, do Conselho de Curadores.  

 

 Porém, o parecer da Rodarte, mais uma vez, como demonstramos anteriormente, não 

questionou que os critérios definidos no artigo 2º da DL 05/1996, de 23/07/1996, do 

Conselho de Curadores, para o cálculo do novo valor da Dotação Inicial, não 

incluíram todos os participantes fundadores e apenas aqueles com idade igual ou 

superior a 48 anos, afirmando no seu parecer:  
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 “A Dotação Inicial referente ao Serviço Passado do Plano Serpros PS foi apurada 

quando da criação do plano, em 1977, e, quando da celebração do “Termo de Acordo 

para Amortização da Dotação Inicial”, celebrado em outubro de 1997 entre a 

Patrocinadora e o SERPROS, foi reavaliada considerando os critérios atuariais afetos a 

massa de participantes envolvida. 

 

 O valor da dotação inicial afeta ao serviço passado foi estabelecido e fixado no 

instrumento de acordo, sendo reavaliado em 30.06.96 e atualizado para 31.05.97, 

prevendo o termo sistema de financiamento e amortização, critérios de atualização dos 

valores e de eventuais encargos decorrentes de atrasos no pagamento da obrigação. 

Destarte, quitado o Termo de Acordo, tem-se como realizada e adimplida a dotação 

inicial pactuada”. 

 

 Além da lacuna acima, o parecer da Rodarte, não demonstrou ter se atentado para o 

argumento utilizado para a assinatura do Termo de Acordo para Amortização da 

Dotação Inicial, da determinação contida na Resolução CCE número 05, de 

20/02/1995, que apontava “...a permanência de dois assuntos de importância para o 

Serpros ainda não totalmente clarificados, dentre eles a dotação inicial, e que pode afetar 

a constituição das Reservas Técnicas”. 

 

RESPOSTA RN: 

 

Os questionamentos apresentados neste ponto se baseiam em documentos que não haviam sido 

apresentados à essa Consultoria, quais sejam, os denominados “DL 07/80, de 17/10/1980” e “DL 

05/1996, de 23/07/96, do Conselho de Curadores”. Também não foi recebido o documento 

“Resolução CCE número 05, de 20/02/1995”. Não há como questionar, impugnar, apontar ou 

evidenciar conduta incorreta tecnicamente dado que o eventual subsídio probatório não foi 

disponibilizado. Logo, as conclusões basearam-se nos documentos disponibilizados pela própria 

Entidade para realização do trabalho. 

 

Após solicitados, os documentos foram levantados pela Entidade e: (i) sobre a DL 07/80, trata-

se de Deliberação do Conselho de Curadores que suspende a contribuição relativa à Dotação Inicial, 

sem apresentar novos elementos não conhecidos acerca da matéria; (ii) sobre a DL 05/96, trata-se de 

Deliberação que anula a DL 07/80 e aprova os novos cálculos e premissas para a cobrança do Serviço 

Passado, trazendo critérios que nortearam os cálculos; e (iii) sobre a Resolução CCE número 05/95, 

não foi disponibilizada. 

 

Não obstante à crítica apresentada acerca da manifestação desta Consultoria sobre os termos e 

critérios utilizados nos cálculos, importante salientar que o objeto contratado não previa a aferição 

dos cálculos atuariais elaborados em 1977, 1996/1997 e 2010, que poderiam ser realizados caso a 

análise técnico-jurídica apresentasse plausibilidade. 
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Ressalta-se que na época da contratação foram apresentadas duas alternativas de estudo. Na 

alternativa 1 havia proposição de elaboração de recálculos e segunda opinião atuarial sobre os 

cálculos procedidos em 1996 e em 2010. 

 

A segunda opinião sobre os cálculos de 1996, caso fosse contratada, discorreria sobre os 

critérios e valores apurados, sendo possível executar somente se houvesse os dados utilizados na 

época para os cálculos elaborados. 

 

Em que pese o objeto não contemplar a segunda opinião sobre os cálculos, como se depreende 

da própria critica apresentada, quando da celebração do “Termo de Acordo para Amortização da 

Dotação Inicial” foram utilizadas novas premissas atuariais para definição do efetivo valor devido a 

título de dotação inicial. 

 

Logo, nestas novas premissas, a população apropriada para o cálculo do serviço passado deveria 

ter sido utilizada pela Entidade já que um dos argumentos apresentados, e já conhecido a época, é de 

que o Serviço Passado apurado e estabelecido em 1977 não utilizou as premissas atuariais corretas, 

nem mesmo a população adequada, e tal fato seria o grande causador do déficit do plano. 

 

Ademais, sem adentrar às questões específicas e metodológicas do cálculo por restrição de 

escopo, o fato de se utilizar os participantes fundadores com idade superior a 48 anos não nos parece 

uma premissa que traga afetação ao cálculo do serviço passado, no recálculo de 1996. Isto porque 

como o grupo com idade inferior a 48 anos em 1996 possuía menos de 30 anos na data de criação do 

plano, este não geraria compromisso de serviço passado, se a idade de ingresso ao plano, utilizada no 

cálculo originário para início de integralização da reserva, fosse igual a 30 anos. 

 

Por fim, o apontamento constante do considerando de nº 9 do “Termo de Acordo para 

Amortização da Dotação Inicial” apenas demonstra que a questão da Dotação Inicial poderia ser 

objeto de novas avaliações, mas não aponta eventuais pontos que deveriam ser considerados e tais 

pontos deveriam estar expressos no documento a fim de não gerar insegurança as partes envolvidas. 

Ademais, o “Termo de Acordo para Amortização da Dotação Inicial” foi celebrado atendendo os 

rigores da Resolução CGPC nº 17/1996, vigente na época, servindo de título executivo, e, assim, 

entende-se que todos os fatos passiveis de questionamento foram corretamente observados à época. 

 

(iv)  O déficit do plano foi equacionado com a contabilização dos valores da revisão da 

Dotação Inicial, realizada em 1996/1997, porém voltou em 2001 com o defaut das 

Letras do Tesouro de Santa Catarina, e não parou de crescer, levando à proposta de 

novo equacionamento, em 2013, também por determinação da Previc, com o 

saldamento do plano e sem a revisão da Dotação Inicial pleiteada em 2010 com a 

inclusão dos participantes fundadores com idade até 48 anos, que resolveria uma das 

causas do déficit estrutural do PS, conforme, inclusive, reconhecido no Termo de 

Acordo para Amortização da Dotação Inicial.    
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RESPOSTA RN: 

 

É de amplo conhecimento dos operadores da previdência complementar que em vários planos 

de benefício definido as causas mais recorrentes de perdas atuariais são, dentre outras questões: 

aumento da expectativa de vida e redução das taxas de desconto atuarial, pelo lado do passivo, e 

resultados dos investimentos não esperados, pelo lado do ativo, como foi o caso exemplificado pelo 

i. Conselheiro. 

 

Como já expresso, não foi objeto do nosso trabalho a segunda opinião sobre os cálculos de 

1996, não sendo possível inferir sobre os critérios adotados. 

 

Por fim, ao contrário do texto exposto acima, não há, de forma expressa, o reconhecimento, no 

“Termo de Acordo para Amortização da Dotação Inicial” de que o déficit estrutural do PS se refere à 

forma de apuração do valor do Serviço Passado, mas pela decisão de não se integralizar o 

compromisso originalmente calculado. 

 

(v)  Sobre a plausibilidade da revisão da Dotação Inicial/Serviço Passado em relação aos 

aspectos legais, em primeiro lugar, é importante destacar que o parecer da Rodarte, 

no item 3.1. Da Contratação da Obrigação, ao analisar o reconhecimento da Dotação 

Inicial pelo Serpro, afirma: 

 “Desde a criação do Plano PS-I, o SERPRO quando assumiu a posição de 

Patrocinadora também contratou a obrigação de arcar com a dotação inicial afeta ao 

serviço passado, seja por meio do Estatuto do SERPROS, seja por meio do Regulamento 

do Plano PS-I (neste de forma expressa, literal e quantitativa)”. 

 “Logo, a obrigação da Patrocinadora em relação ao aporte da dotação inicial afeta ao 

serviço passado encontrava respaldo não só no Estatuto do SERPROS e no Regulamento 

do Plano PS-I mas, também, no ordenamento nacional afeto as EFPC então vigente”. 

 O parecer da Rodarte, apresentou os artigos 5º e 6º da Emenda Constitucional nº 

20/1998, conforme a seguir: 

 “Art. 5º - O disposto no art. 202, § 3º, da Constituição Federal, quanto à exigência de 

paridade entre a contribuição da patrocinadora e a contribuição do segurado, terá 

vigência no prazo de dois anos a partir da publicação desta Emenda, ou, caso ocorra 

antes, na data de publicação da lei complementar a que se refere o § 4º do mesmo artigo. 

 Art. 6º - As entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por entidades 

públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, deverão rever, no 

prazo de dois anos, a contar da publicação desta Emenda, seus planos de benefícios e 

serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob pena de intervenção, 

sendo seus dirigentes e os de suas respectivas patrocinadoras responsáveis civil e 

criminalmente pelo descumprimento do disposto neste artigo.”  

 O parecer da Rodarte também apresentou o novo texto, alterado após a Emenda 

20/1998, do art. 202 da Constituição da República de 1988: 

 “Art. 202. 

 § 3º - É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, 
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sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de 

patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá 

exceder a do segurado.” 

  A seguir, o parecer da Rodarte apresentou a seguinte conclusão: 

 “Como se depreende do disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 20/1998, 

eventuais ajustes que se fizessem devidos no Plano PS, até mesmo considerando o serviço 

passado, deveriam ser realizados em até 2 (dois) anos. Após este prazo, as EFPC 

deveriam estar totalmente regulares, em especial quanto aos critérios da paridade 

contributiva aplicáveis as contribuições normais das Patrocinadoras sujeitas a Lei 

Complementar nº 108/2001, como é o caso do SERPRO”. 

 “Ainda sobre o serviço passado, faz-se importante mencionar o previsto na Emenda 

Constitucional nº 20/98, que alterou o texto do art. 202 da Constituição da República de 

1988, e estabeleceu alterações que deveriam ser promovidas pelas EFPC e seus planos 

de benefícios”. 

 

(v.1) Nas afirmações acima, o parecer da Rodarte apresenta mais duas lacunas 

importantes. Em primeiro lugar, infere que a Emenda 20, particularmente o artigo 

6º, determina que eventuais ajustes no Serviço Passado não podem mais ser feitos a 

partir de 2000, dois anos após a publicação da emenda. 

 

RESPOSTA RN: 

 

Como se depreende da leitura atenta do disposto no citado art. 6º da Emenda Constitucional nº 

20/98, o prazo de 02 (dois) anos era para que o plano de previdência complementar fosse plenamente 

adequado quanto ao ativo do plano e não apenas quanto a questão da paridade contributiva. 

 

Emenda Constitucional 20/98 

“Art. 6º - As entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por entidades 

públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, deverão 

rever, no prazo de dois anos, a contar da publicação desta Emenda, seus planos de 

benefícios e serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob pena de 

intervenção, sendo seus dirigentes e os de suas respectivas patrocinadoras 

responsáveis civil e criminalmente pelo descumprimento do disposto neste artigo.” 

(Grifou-se) 

 

E neste sentido que apresentamos o nosso parecer. A revisão do plano deveria passar por ampla 

revisão a fim de se adequar aos seus ativos e não somente quanto a questão da paridade contributiva. 

 

Logo se, na época, se faziam conhecidos fatos relevantes e que interfeririam na administração 

do plano quanto aos seus ativos, como o alegado erro de cálculo do serviço passado, já conhecido 

desde 1997, esses deveriam ter sido levantados dentro do prazo estabelecido na Emenda 

Constitucional e solucionados pela Entidade. Ocorre que, ao contrário, se manteve a redação afeta a 

dotação inicial nos mesmos moldes de quando da constituição do plano, inclusive quanto ao valor. 
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Logo, a crítica apresentada não é pertinente, sendo este o entendimento desta Consultoria, não 

havendo lacunas de entendimento. 

 

(v.2)  A segunda lacuna, muito grave, foi considerar que o parágrafo 3º do artigo 2002, 

alterado pela Emenda 20/1998, citado no próprio parecer conforme item 20, acima, 

alcançou também o serviço passado. 

 

 O citado parágrafo 3º do artigo 202 da Constituição determina que em hipótese 

alguma, a contribuição normal da patrocinadora poderá exceder a do participante. 

Porém, conforme o Inciso II do Parágrafo Único do Art. 19 da Lei Complementar no. 

109, as contribuições para o serviço passado são consideradas, como as relativas a 

equacionamento de déficit, como contribuições extraordinárias, portanto, não são 

alcançadas pela Emenda 20/1998 e pelo artigo 202 da Constituição Federal.    

  

 Estas conclusões, sobre as contribuições relativas ao serviço passado não serem 

alcançadas pela Emenda 20/1998 e as alterações realizadas no artigo 202 da 

Constituição, fazem parte dos Pareceres Atuarial e o Jurídico de 2010, elaborados, 

respectivamente, pela Gerência Atuarial e pela Assessoria Jurídica, além do parecer 

da Ernest Young sobre a revisão dos estudos realizados pelo Serpros, conclusões estas 

que foram ignoradas, ou não contestadas, no parecer da Rodarte, sendo que o parecer 

da Ernest Young, no ponto dos aspectos jurídicos relativos ao serviço passado, que - 

analisando a Emenda 20/1998, o artigo 202 da Constituição e as Leis Complementares 

108/2001 (artigo 6) e 109/2001 (artigo 19) – concluiu que “... não foram identificados 

quaisquer aspectos relevantes a serem reportados quanto ao custeio integral do Serviço 

Passado do PS pela patrocinadora Serpro”.  

 

RESPOSTA RN: 

 

Ao contrário do exposto na crítica apresentada, em nenhum momento afirma-se que o serviço 

passado é uma contribuição normal e que deve respeitar a paridade contributiva. Até porque tal 

entendimento é diametralmente contrário ao disposto na legislação e ao que defendemos em nossos 

posicionamentos em outros casos análogos. 

 

O que se apresentou é que, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional 20/98, o prazo para 

adequação do plano quanto ao seu ativo, bem como para se ajustar a obrigatoriedade de observância 

do princípio da paridade contributiva, deveria ocorrer no prazo de 2 anos. 

 

Esse é o entendimento expressado no parecer no seguinte parágrafo, citado nas críticas: 

 

“Como se depreende do disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 20/1998, 

eventuais ajustes que se fizessem devidos no Plano PS, até mesmo considerando o 

serviço passado, deveriam ser realizados em até 2 (dois) anos. Após este prazo, as 

EFPC deveriam estar totalmente regulares, em especial quanto aos critérios da 

paridade contributiva aplicáveis as contribuições normais das Patrocinadoras 

sujeitas a Lei Complementar nº 108/2001, como é o caso do SERPRO”. 
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O prazo de ajuste dos planos aos seus ativos não se limitava a questão da paridade contributiva, 

mas, sim, todos os aspectos conhecidos pela EFPC e que poderiam impactar no plano. 

 

Logo, a crítica não se sustenta. 

 

(v.3) Ao analisar a comunicação do Patrocinador SERPRO ao SERPROS que a Secretaria 

do Tesouro Nacional – STN não reconhecia as obrigações apresentadas acerca do 

Serviço Passado, o parecer da Rodarte, mais uma vez, infere que a posição da STN se 

referia à proibição de realizar ajustes nas contribuições do serviço passado a partir 

de 2000, após 2 anos da publicação da Emenda 20 e as alterações realizadas no artigo 

202 da Constituição. O Ofício DS – 034677/2010, de 01/12/2010, afirma apenas que “ 

... a Secretaria do Tesouro Nacional – STN não acatará a Proposta de Equacionamento 

do Déficit Técnico do PS I, que considera o reconhecimento de obrigações referente ao 

serviço passado”, sem formalizar as razões de sua posição. Em decorrência, fica sem 

embasamento técnico e legal a conclusão do parecer da Rodarte de considerar “... 

plausível a negativa da Secretaria do Tesouro Nacional em não reconhecer obrigações 

afetas ao Serviço Passado”. 

 

RESPOSTA RN: 
 

De acordo com trabalhos já realizados por essa Consultoria, todos os entendimentos do Tesouro 

Nacional sempre são embasados e documentados. 

 

Para o presente trabalho, solicitamos por diversas vezes os documentos fornecidos pelo Tesouro 

Nacional. A resposta foi que os entendimentos foram expostos em uma reunião realizada e, quanto a 

essa, não foi formalizada ata. 

 

Diante da ausência de documentos, e em função do entendimento quanto ao prazo estabelecido 

para ajuste dos planos quanto aos seus ativos, como exposto no parecer, é plausível, dentro do referido 

contexto, a negativa do Tesouro Nacional. 

 

Logo, não possui fundamento a crítica apresentada. 

 

Caso seja do conhecimento da Entidade os fundamentos da negativa do Tesouro Nacional, seria 

interessante o conhecimento por parte desta Consultoria, a fim de expormos a nossa opinião quanto 

ao fato. 
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5. Da síntese dos questionamentos 

 

Diante do exposto ao longo do presente Parecer, tendo em vista que: 
 

i)  o valor devido a título de Dotação Inicial referente ao Serviço Passado encontra-se 

estabelecido no regulamento do Plano PS-I desde sua criação em 1977, sendo 

conhecido desde a referida data; 

ii)  a dívida em relação a Dotação Inicial referente ao Serviço Passado foi objeto de 

instrumento jurídico celebrado entre Patrocinadora e SERPROS em 1997, 

oportunidade em que as hipóteses atuariais consideradas foram revistas; 

iii) a obrigação principal do “Termo de Acordo para Amortização da Dotação Inicial”, 

de natureza financeira, firmado em 1997, foi integralmente quitada, restando apenas 

pendências judiciais sobre as obrigações acessórias; 

iv)  com a publicação da Emenda Constitucional nº 20/1998 e da Lei Complementar nº 

108/2001, foi dada nova oportunidade para que eventuais adaptações nos planos de 

benefícios e serviços dos planos de previdência fechada vinculados à Administração 

Pública fossem realizadas para preservação de tais planos e de modo a ajustá-los aos 

seus ativos, e que o referido ajuste não foi apresentado do lapso temporal apropriado. 

 

Entende-se que: 
 

a)  qualquer procedimento de recálculo do serviço passado, mantendo-se as premissas 

de 1977, mas com novo público, está tecnicamente incorreto; e 

b)  não há plausibilidade legal e técnica para recalcular o valor do serviço passado com 

público e premissas atuais. 

 

Por fim, sobre os questionamentos do i. Conselheiro Deliberativo, as respostas foram trazidas 

no item 4, sendo que se esclarece para o momento. 

 

Este é o parecer. 

 

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2022. 
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