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ALTERAÇÕES PROPOSTAS

REGULAMENTO DO PLANO B



1. Principal Alteração: Adoção de premissas aderentes (art. 29, § 2º).

1.1. Exemplo Didático da Regra Vigente;

1.2. Entendimento da Previc (órgão fiscalizador);

1.3. Posicionamento dos Órgãos Estatutários da Fundação;

1.4. Conclusão;

1.5. Exemplo Didático da Proposta Apresentada.

Agenda



2. Inclusão de novo dispositivo: Criação de renda conjugada.

3. Demais alterações regulamentares:

3.1. Conversão MAT Cotas (% saldo) em MAT Vitalícia (art. 29, § 11);

3.2. Alteração do percentual de contribuição adicional (art. 50, II).

Agenda



 Estabelece que no cálculo dos benefícios as premissas
aderentes devem ser aplicadas a partir do primeiro dia do
exercício subsequente à adoção da mesma.

1. Adoção de Premissas Aderentes - art. 29 § 2º

Regulamento do Plano B

“...

Art. 29. A MAT será paga sob a forma de prestações mensais em uma das
seguintes formas:

I – renda vitalícia, cujo valor será estabelecido multiplicando o Fator de
Conversão Atuarial – FCA, referente à idade do participante na data de início
do benefício, pelo total da sua conta de aposentadoria.
...

§ 2º - nenhuma das alterações das tabelas se aplicará a benefício já
concedido nem a participante que, até o fim do ano calendário da adoção
daquela, adquira condições plenas de requerer a MAT exceto se a alteração
lhe for favorável.
...”



Para definir o valor da renda vitalícia na 
concessão do benefício, a Forluz leva 

em consideração a expectativa de 
sobrevida com base na idade do 

participante e o retorno financeiro 
esperado ao longo do tempo...

Didaticamente, o saldo de conta do 
participante será “diluído” ao longo do 

tempo esperado de sobrevida (premissa 
“tábua de mortalidade”), considerando 

o retorno financeiro projetado 
(premissa “taxa de juros”)...

1.1. Exemplo Didático da Regra Vigente



1.1. Exemplo Didático da Regra Vigente

Suponhamos que os estudos da Forluz 
demonstraram que os participantes do plano B 

estão vivendo mais...

Consequentemente, o tempo esperado de 
pagamento de benefícios aumentará...

Com o intuito de preservar a solidez do plano, 
obrigatoriamente teremos que adequar as 

contas em relação à realidade demográfica do 
plano...

Suponhamos que os estudos da Forluz 
demonstraram que o nível da taxa de juros 

projetada do país cairá...

Consequentemente, a rentabilidade projetada 
dos investimentos sofrerá redução...

Com o intuito de preservar a solidez do plano, 
obrigatoriamente teremos que adequar as 

contas em relação à realidade financeira do 
plano...



PERGUNTAS PARA OS PARTICIPANTES:

Se a sobrevida do participante aumenta, o tempo  
estimado de pagamento de benefício aumentará? 

SIM ou NÃO?
SIM!!!!

Se sabemos que a sobrevida aumentou e ainda 
assim admitirmos na concessão do benefício uma 

sobrevida menor... SOBRARÁ ou FALTARÁ recursos?
FALTARÁ!!!!

Se a projeção da rentabilidade diminuir, teremos 
MAIOR ou MENOR retorno ao longo do tempo?

MENOR!!!!

Se na concessão do benefício admitirmos uma 
rentabilidade maior daquela projetada, SOBRARÁ 

ou FALTARÁ recursos no plano?
FALTARÁ!!!!

1.1. Exemplo Didático da Regra Vigente



1.1. Exemplo Didático da Regra Vigente

Considerada menor expectativa de vida no cálculo do benefício (premissa não aderente).
Benefícios concedidos no período geraram déficit no plano!

Conselho Deliberativo
aprova mudança da 

tábua de mortalidade

Concessão 
tecnicamente 

correta



Exemplo: Participante com 58 anos de idade, R$ 500 mil de
saldo de conta e que requereu o benefício MAT Vitalícia:

1.1. Exemplo Didático da Regra Vigente



1.1. Exemplo Didático da Regra Vigente



1.2. Entendimento da Previc

- Auditoria Fiscal – Doc. Nº 30/2009/SPC/DEFIS/CGFD/ESMG de 21/08/2009

“... a Tabela de Fatores de Conversão Atuarial será determinada em função das
projeções de mortalidade, logo deve se basear na tábua de mortalidade adequada
ao plano...”

- Relatório de Fiscalização – Doc. Nº 09/2010/ERMG/PREVIC, de 23/12/2010

“... A modalidade de contribuição variável (Plano B) indica que os valores de
benefícios sejam calculados com base em parâmetros atuariais aderentes à massa
de beneficiários na data da concessão...”

- Auditoria Fiscal – Doc. Nº 14/2011/ERMG/PREVIC de 28/03/2011

“... O Plano Misto exige revisão permanente das premissas atuariais utilizadas no
cálculo de benefícios, garantindo que as concessões reflitam o comportamento da
massa de beneficiários...”



1.2. Entendimento da Previc

- CGMA/DIACE/PREVIC (Diretoria de Assuntos Atuariais e Econômicos)

NOTA Nº 015/2012/CGMA/DIACE/PREVIC de 04/05/2012

“...na conversão do saldo da conta individual dos participantes em benefícios
vitalícios, a entidade deverá sempre utilizar a tábua biométrica mais adequada à
massa de participantes do plano...

... deve a entidade sempre utilizar a tábua de mortalidade de válidos mais adequada,
no momento da concessão do benefício, à respectiva massa de participantes do
plano...”

- Auditoria da Previc – NOTA Nº 016/2012/ERMG/PREVIC de 28/12/2012

“...determinar à FORLUZ, para definição do valor de todo benefício programável e
vitalício no âmbito do Plano B, aplicar de imediato fator de conversão atuarial
calculado com base na tábua biométrica de mortalidade de válidos mais adequada
ao respectivo Plano de Benefícios no momento da respectiva concessão do
benefício...”



 A legislação previdenciária em vigor estabelece a adoção das premissas
aderentes na mensuração dos compromissos atuariais:

1.2. Entendimento da Previc

Resolução CNPC n.º 15, de 19 de novembro de 2014

“...

1. As hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras devem
estar adequadas às características da massa de participantes e assistidos e do
plano de benefícios de caráter previdenciário.
...

4.5 Os estudos técnicos deverão observar:

I - a aderência decorrente da confrontação entre as probabilidades de
ocorrência de morte ou invalidez constantes da tábua biométrica utilizada em
relação àquelas constatadas junto à massa de participantes e assistidos
considerando, no mínimo, o período histórico dos últimos três exercícios; e
...”



1.3. Posicionamento dos Órgãos Estatutários 
(carta FORLUZ – FPR/SG – 0512/2015 de 07 de agosto de 2015)

 Conselho Fiscal (241ª Reunião realizada no dia 15/12/2014):
concluem que a regra vigente do plano, no sentido de adoção de premissas aderentes no
exercício anterior, promove déficit a cada concessão de benefício e que será necessária ampla
discussão do Conselho Deliberativo sobre a revisão do dispositivo regulamentar;

 Conselho Fiscal (248ª Reunião realizada no dia 08/07/2015):
reconhece novamente que a aplicação do artigo 29 do Regulamento do Plano B promove
déficit a cada concessão de benefício e que será necessária decisão do Conselho Deliberativo
sobre a revisão do dispositivo regulamentar;

 Diretoria Executiva (601ª Reunião realizada no dia 10/07/2015):
a aplicação do artigo 29 do Regulamento do Plano B traz impacto financeiro e atuarial
prejudicial ao plano B. Encaminhar ao Conselho Deliberativo proposta de alteração
regulamentar no artigo 29, definindo que as tabelas de fatores de conversão atuarial sejam
aprovadas no mês de setembro de cada ano, entrando em vigor no mês de janeiro do ano
subsequente.

 Conselho Deliberativo (328ª Reunião realizada no dia 05/08/2015):
reconhece o risco de impacto negativo no resultado atuarial do plano em função da aplicação
do artigo 29 do Regulamento do Plano B;



 O artigo 29 § 2º, traz um risco estrutural e causa impacto financeiro e atuarial
ao plano;

 Pela regra vigente, quando da alteração de premissas atuariais, o saldo de
conta dos participantes que requerem o benefício no exercício subsequente
não se equivale ao compromisso assumido, promovendo evidente impacto
técnico no plano;

 Nas mudanças ocorridas anteriormente, o superávit composto pelos
assistidos/pensionistas (exceto aqueles que recebem MAT em Cotas),
absorveu o déficit técnico gerado pela aplicação do artigo 29 § 2º;

1.4. Conclusão



 A legislação em vigor estabelece que deve ser utilizada a premissa mais
aderente no cálculo do benefício dos participantes;

 O órgão fiscalizador (Previc) discorda da atual regra de se conceder benefício
vitalício programado adotando-se premissa não aderente, conforme
apontado em diversas ocasiões, por meio de relatórios e auditorias;

 Os órgãos estatutários da Forluz emitiram posicionamento, reconhecendo
que a atual regra causa impacto/desequilíbrio no plano;

 Visando preservar a solidez e o equilíbrio do Plano bem como a sua
regularidade perante a legislação vigente e o órgão fiscalizador, é
recomendada a alteração do regulamento, estabelecendo-se que a premissa
aderente será utilizada a partir do primeiro dia do exercício subsequente para
concessão dos benefícios futuros vitalícios programados (MAT Vitalícia).

1.4. Conclusão



1.5. Exemplo Didático da Proposta Apresentada

Considerada expectativa de vida correta no cálculo do benefício (premissa aderente).
Participantes que requererem a partir de 2016 não gerarão déficit no plano!

Conselho Deliberativo
aprova mudança da 

tábua de mortalidade

Concessão 
tecnicamente 

correta



 MAT CONJUGADA: NO MÍNIMO 50% DO SALDO CONVERTIDO EM RENDA
VITALÍCIA E 50% EM RENDA TEMPORÁRIA EM VALOR VARIÁVEL

Comentário:

Novo tipo de renda, permitindo ao participante mesclar as características do
benefício vitalício e temporário em valor variável (cotas).

O elenco de benefícios já existente será mantido.

2. Inclusão de Novo Dispositivo: Criação de 
Renda Conjugada



3.1. CONVERSÃO “MAT TEMPORÁRIA EM VALOR VARIÁVEL” EM BENEFÍCIO
VITALÍCIO OU RENDA CONJUGADA: PRAZO MÁXIMO DE 1 A 3 ANOS A CONTAR
DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

Comentário:

Os atuais participantes ativos que optarem na concessão do benefício pela
modalidade percentual de saldo de conta (MAT Temporária em Valor Variável),
poderão converter em prazo a ser determinado (1 a 3 anos) o saldo remanescente
em benefício vitalício (MAT Vitalícia) ou renda conjugada (vide item anterior).

Não há alteração de regra para os atuais assistidos que recebem o benefício em
percentual de saldo de conta.

3. Demais Alterações Propostas



3.2. AUMENTO DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL: ATÉ 100% DA
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA.

Comentário:

Os participantes terão a opção em contribuir com até o dobro da atual
contribuição básica, viabilizando a possibilidade de aumento da conta de
aposentadoria.

Cumpre-nos lembrar que os percentuais atuais de contribuição adicional são 125%
e 150%.

3. Demais Alterações Propostas



Thiago Felipe Gonçalves – Gerência de Previdência, Atuária e Atendimento
Telefone: 0800-0909090

E-mail: atendimento@forluz.org.br

OBRIGADO!


