
 

Nota da Comissão Especial de Previdência Complementar da OAB SP 

A Previdência Complementar diante da crise gerada pela pandemia – Covid-19 

 

A Comissão Especial de Previdência Complementar da Ordem dos Advogados do           
Brasil – Seção São Paulo – OAB/SP informa que está acompanhando todas as             
medidas que vem sendo adotadas e propostas para enfrentamento da pandemia do            
Covid – 19 no âmbito das entidades de previdência privada na sua função de              
administrar planos fechados e abertos de previdência complementar (EFPC e EAPC,           
respectivamente. Nesse intuito, de debater e apresentar proposições para o momento           
de crise vivenciada mundialmente, a Comissão vem realizando reuniões periódicas          
entre seus membros e colaboradores. 

Entende-se que o maior desafio neste momento extremamente sensível é o de manter             
os participantes vinculados aos planos de benefícios, preservando especialmente a          
poupança de longo prazo, tão necessária para o enfrentamento de contingências           
decorrentes da idade e da fragilidade da saúde.  

No ano de 2019, os planos administrados pelas EAPC e seguradoras receberam um             
incremento de 16,9% em aportes e contribuições, conforme informa a Fenaprevi –            
Federação Nacional de Previdência Complementar . Do seu lado, os planos          
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administrados pela EFPC abriram novas frentes de fomento com os planos instituídos,            
com objetivo de atrair novas populações à previdência complementar.  

Da mesma forma, com a reforma da previdência pela Emenda Constitucional nº            
103/2019, a previdência complementar torna-se obrigatória para os entes federativos,          
abrindo a possibilidade de que tanto as EAPC como as EFPC possam participar do              
alargamento que a previdenciária privada pode oferecer como instrumento de proteção           
social. 

A crise econômica que já está se desenhando com efeitos muito severos na economia              
mundial traz, de maneira direta, difíceis consequências para os planos de previdência            
privada. Realmente, logo de início a volatilidade do mercado financeiro e os resultados             
que serão esperados dos investimentos das reservas dos planos de benefícios           
certamente não cobrirão as metas atuariais, o que, por si só já é motivo da primeira                
preocupação de conselhos e dirigentes. Soma-se a este cenário o de que haverá             
escassez de investimentos para a composição das carteiras e para a diversidade da             
base de financiamento dos benefícios, situação não menos preocupante. 

 

 

 

1 http://fenaprevi.org.br/noticias/aportes-contribuicoes-em-planos-de-previdencia-crescem.html. Acesso   
em 13.04.2020 
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De outro lado, a manutenção dos participantes no plano de benefícios sem o             
rompimento do contrato de previdência complementar também sofrerá abalos: nas          
EFPC em razão das possíveis rescisões e suspensões de contratos de trabalho e nas              
EAPC em razão da recessão que se avizinha com profunda diminuição do poder             
aquisitivo das pessoas físicas. Como decorrência, já se verifica a tendência de            
resgatar reservas dos planos pelos participantes com decréscimo de renda, hipótese           
que contraria o norte da poupança previdenciária, a poupança de longo prazo. 

Assim, como consequência da crise, a capacidade de verter contribuições pelos           
participantes certamente será afetada, como também a de algumas empresas          
patrocinadoras de planos de previdência privada administrados pela EFPC e EAPC.  

Não deve ser perdido de vista que, diante dos efeitos da Medida Provisória nº 936, de                
1º de abril de 2020, por meio da qual foi instituído o Programa Emergencial de               
Manutenção do Emprego e da Renda, é possível a suspensão do contrato de trabalho,              
devendo ser mantidos os benefícios contratados pelo empregador. No entanto, nos           
planos de benefícios de previdência complementar patrocinados pelos empregadores,         
a contribuição do participante ativo é descontada diretamente na folha de salários,            
razão pela qual na eventual suspensão do contrato de trabalho terá que se ajustado              
entre o empregador/patrocinador, a EFPC ou EAPC e o empregado/participante, se           
será mantida ou também suspensa a contribuição. 

Todos estes aspectos deverão ser sopesados quando da aprovação de medidas para            
o enfrentamento da crise. Todavia, não se deve perder de vista a preservação da              
poupança previdenciária, razão de existir da previdência privada como integrante do           
Sistema Nacional de Seguridade Social. 

O Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC, regulador do regime de            
previdência complementar operado pela EFPC se manifestou acerca das eventuais          
medidas que poderão ser adotadas pelo setor, as quais afirma que deverão ser             
orientadas pelos princípios norteadores da excepcionalidade, da facultatividade, da         
temporariedade, da transparência, buscando auxílio aos participantes e aos         
patrocinadores, e visando sempre a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos            
planos. Sabe-se que estes princípios são pilares de boa governança e terão que ser              
observados, especialmente para que se preserve a longevidade dos planos de           
benefícios para que eles cumpram o papel que lhes foi atribuído constitucionalmente,            
que é o de pagar o benefício contratado. 

Muitas medidas estão sendo propostas pelo setor, dentre as quais: (a) a comunicação             
ampla entre entidades e participantes, com a observância da transparência em todas            
as medidas que venham a ser adotadas pela EAPC e EFPC; (b) a adequação das               
políticas de investimento dos planos de benefícios; (c) a renegociação dos contratos            
de empréstimo a participantes; (d) a suspensão das contribuições ordinárias dos           
participantes nos planos de contribuição definida e nos de contribuição variável; (e) a             
suspensão das contribuições extraordinárias dos participantes dos planos de benefício          
definido, para o custeio de déficits; (f) a suspensão das contribuições dos            
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patrocinadores. No âmbito da previdência complementar fechada, propõe-se mesmo a          
revisão da Resolução CNPC nº 30, de 2018, com vistas a rever as formas para o                
equacionamento de déficits, bem como a revisão das normas de investimentos das            
reservas dos planos de benefícios de previdência privada, estabelecidas pelo          
Conselho Monetário Nacional – CMN, com vistas a adaptá-las à realidade do mercado             
financeiro durante e após a pandemia. 

Certamente, em decorrência de diversas situações e soluções que poderão (ou           
deverão) ser adotadas, poderão ser necessárias revisões e adequações nos planos de            
custeio dos planos de benefícios operados pelas EFPC (administrativo e de           
benefícios), inclusive pelo mau resultado dos investimentos. 

Todos estes aspectos terão que ser muito bem sopesados pelos órgãos de            
governança das EFPC e das EAPC e por seus gestores, de forma que medidas sejam               
adotadas com responsabilidade e transparência, preservando os planos de benefícios          
e tendo como meta sempre a poupança de longo prazo. 

A Comissão de Previdência Complementar da OAB/SP acompanha todos os          
movimentos e decisões do setor, comprometendo-se com a sua divulgação e estudo e,             
acima de tudo, com o objetivo de preservar a segurança da previdência complementar             
no Brasil. 
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Presidente 

 
 

Ronaldo Guimarães Gallo 
Vice-Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 


