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Aplicação da IN nº 23 é facultativa em 2015

Artigo

Nova Instrução será obrigatória apenas a partir do exercício de 2016

Publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de 
junho de 2015, a Instrução Previc nº 23 unificou as 
INs nº 01/2013 e nº 07/2013, que falam, respectiva-
mente, sobre a solicitação de autorização para ma-
nutenção da taxa real de juros e sobre os estudos 
de adequação e aderência de hipóteses atuariais, 
eliminando alguns pontos de dúvida que existiam 
referentes aos estudos de convergência da taxa de 
juros.

As INs 01/2013 e 07/2013 vigoram ainda no exercício de 2015, mas ficam revogadas a partir de 1º de janei-
ro de 2016, quando a aplicação da nova norma será obrigatória. Salienta-se, entretanto, que para o presen-
te exercício a utilização da nova IN é facultativa às Entidades.

Em relação à validade dos estudos técnicos de adequação, destacamos, em especial, a mudança da validade 
máxima da premissa de crescimento salarial. Como estabelece o novo normativo, o limite máximo de vali-
dade passa a ser de três anos, o mesmo das demais premissas, exceto a da taxa de juros. No caso da hipóte-
se de taxa de juros real anual, a validade continua sendo específica de um ano.

Para as Entidades que optarem por não aplicar o novo normativo na avaliação atuarial do encerramento 
do exercício de 2015, no entanto, a validade dos estudos é aquela prevista na IN nº 07/2013. Neste caso, 
deverá ser realizado obrigatoriamente um novo estudo de crescimento salarial em 2016, quando passará a 
obedecer aos novos prazos legais.

Caso seja de interesse da Entidade a adoção do estudo de adequação da Taxa Real de Juros nos moldes da 
referida instrução já para o exercício de 2015, as informações deverão ser fornecidas considerando o Art. 6º 
da citada IN 23, além do preenchimento da planilha eletrônica disponibilizada pela PREVIC aqui.

A Mirador elaborou uma proposta de cronograma de trabalho referente ao encerramento do exercício de 
2015. Para acessar o cronograma, clique aqui.

Pesquisa investiga se há correlação entre perfil
psicológico e conhecimento financeiro

É possível estabelecer uma relação entre o nível de conhecimento financeiro de uma pessoa e seu perfil 
psicológico?

A pergunta é o que norteia as investigações de uma pesqui-
sa da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) sobre finan-
ças pessoais e alguns fatores de personalidade. O intuito 
é verificar se há uma correlação entre a personalidade do 
indivíduo e o conhecimento financeiro do mesmo.

Como a pesquisa possui apenas 10 questões, salienta-se 
que o objetivo não é apresentar um resultado definitivo e 
unívoco, mas entender se há correlação possível entre o 
grau de educação financeira e alguns traços gerais de perso-
nalidade. Este seria, então, um pequeno passo para iniciar, 
posteriormente, um estudo mais aprofundado em relação 
aos padrões de comportamento das pessoas.

Para responder a pesquisa da CVM, basta acessar o link: 
https://pt.surveymonkey.com/r/pesquisaeducacaofinancei-
raCVM2015_blog

Domenico De Masi e Fernando Lucchese debatem longevidade em evento da Fundação CEEE

Cobertura especial

Palestrantes abordaram o desenvolvimento de tecnologias médicas e mecânicas para a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas

A Fundação CEEE reuniu, no dia 27 de agosto, em 
Porto Alegre, o cardiologista e escritor Fernando 
Lucchese e o sociólogo italiano Domenico De Masi 
para uma rodada de debates sobre longevidade 
humana. Intitulado “Caminhos para o futuro”, o 
evento teve, de um lado, uma abordagem mais 
voltada para os avanços da medicina e, de outro, 
uma análise interessada na formação social das 
sociedades contemporâneas. As duas falas, no 
entanto, buscaram refletir como estas mudanças 
impactam na qualidade de vida das pessoas.

Após a abertura, feita pela presidente da Fundação, Janice Antonia Fortes, o médico e escritor Fernando 
Lucchese deu início a sua fala sobre longevidade a partir de um ponto de vista médico. De acordo com ele, 
“a longevidade hoje se apresenta como uma nova opção para o ser humano”.

A proposta narrativa de Lucchese foi apresentar, em resumo, o avanço da medicina em consonância com os 
impactos que ela causa na própria saúde humana. Conforme a ciência progride com o desenvolvimento de 
novas tecnologias e descobre novas formas de tratar doenças, abre-se caminho para que possamos viver 
mais - e melhor. Isso tudo, é claro, com os devidos cuidados.

No entendimento do médico, no entanto, a longe-
vidade não é algo que possa ser alcançado apenas 
com hábitos alimentares ou exercícios físicos regu-
lares. Eles são sim importantes (e sua apresentação 
fez questão de salientar a importância de uma dieta 
equilibrada), mas a via é de mão dupla. Se por um 
lado, de acordo com Lucchese, “o maior avanço do 
século XIX foi lavar as mãos”, por outro, aspectos 
psicológicos e sociais influenciam nossas vidas. 
“A solidão mata cedo”, disse. O ser humano é um 
animal profundamente social, que precisa interagir 
coletivamente para que, no plano individual, possa 
alcançar a felicidade. Na opinião de Lucchese, a 
felicidade pode nos tornar mais longevos.

O futuro chegou

Com a palestra intitulada “O futuro chegou”, o sociólogo Domenico De Masi enveredou por um caminho le-
vemente distinto. De Masi enfocou, a partir de uma perspectiva mais ampla, a história do desenvolvimento 
tecnológico em relação ao bem-estar das pessoas.

De forma semelhante à fala de Lucchese, De Masi identifica um sentimento depressivo tomando conta 
do mundo. Há uma desorientação geral. A crise é global. O problema, em síntese, consiste no fato de que 
nenhum governante ou pensador ter conseguido identificar que tipo de sociedade quer construir. Nem 
Obama, nem Dilma, nem Merkel, nem Hollande, nem Putin, nem qualquer intelectual. Estamos todos de-
sorientados. Na avaliação do sociólogo, o que precisamos, em primeiro lugar, é entender qual o modelo de 
sociedade queremos erigir. Ou seja, ninguém pensa no futuro, ninguém planeja.

Sociedade pós-industrial

Para chegar aos dias atuais, o palestrante traçou um breve panorama das sociedades modernas. Na socieda-
de industrial, com o seu regime de produção fabril (cujo vértice mais a frente seria localizado no fordismo e 
no taylorismo), em série e com ritmo muito veloz, prevalece a produção de bens materiais. Eles constituem 
a base produtiva das economias. Neste momento, por volta de 1900, os Estados Unidos passam a assumir 
uma posição central.

Na sociedade pós-industrial, que é a que vivemos hoje, há um movimento na base produtiva das economias 
desenvolvidas. Símbolos, valores e estética são algumas das características deste novo modelo de socieda-
de. Agora, não deixamos totalmente a fábrica, mas os trabalhos imateriais, intelectuais e criativos tornaram-
-se fundamentais nos regimes econômicos contemporâneos. Não vendo o progresso tecnológico simples-
mente como um salvador das mazelas humanas, De Masi enfatiza, entretanto, que, se for bem empregada, 
a tecnologia pode reduzir a depressão das pessoas – e dos países. Na sua análise, o século passado não nos 
legou o nível de desenvolvimento necessário. O nível de estresse ainda é alto, e isso afeta a qualidade de 
vida das pessoas.
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Por nível de desenvolvimento deve-se entender 
nível de humanidade. Se “o comunismo perdeu, 
o capitalismo não venceu. O comunismo sabia 
distribuir riqueza, mas não sabia produzi-la. O 
capitalismo sabe produzir, mas não sabe como 
distribuir”, disse De Masi. A perspectiva é a se-
guinte: precisaríamos então reorientar o uso das 
máquinas e da inteligência artificial não neces-
sariamente para aumentar a produção, mas para 
reduzir o estresse das pessoas, reduzindo carga 
horária de trabalho e construindo uma verdadei-
ra formação para o tempo livre.

Isso seria alcançado com um aprofundamento do trabalho manual pelas máquinas e o redirecionamento 
das habilidades criativas das pessoas para outras atividades. A sociedade como um todo sairia beneficiada, 
defende De Masi.

Não é um argumento qualquer. O que o sociólogo propõe é uma legítima reorganização social desde a base, 
ou seja, o trabalho intelectual. Isso passa, segundo ele, pelo entendimento de que a busca por um mundo 
menos desigual, mais justo e propício ao desenvolvimento dos diversos saberes humanos não consiste ape-
nas na produção de bens materiais.

Sobre a crise atual, em especial a brasileira, De Masi sugere que a necessidade do governo e daqueles que 
se propõem a pensar o país é criar, conjuntamente, um projeto para o Brasil, um programa consistente que 
vise o futuro. Não adianta apenas constatar que o país vive momentos turbulentos, econômica e politica-
mente, mas urge a necessidade de construir um modelo mais preventivo e que seja capaz de se proteger 
das contingências econômicas globais do futuro.

Audiência pública debate a Previdência Complementar

Cobertura especial

Acesse o perfil da Mirador Atuarial nas redes 
sociais Facebook e Twitter, confira as fotos no 
Flickr e visite nosso canal no Youtube.
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mirador@mirador-atuarial.com.br www.mirador-atuarial.com.br

Fone/Fax: (51) 3228.6991

Outras notícias

Em Audiência Pública convocada pelo Ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo de Tarso Sanse-
verino, no dia 31 de agosto, representantes de diversas 
entidades, incluindo o Ministério Público Federal (MPF), 
se reuniram para um importante debate sobre o futuro 
da Previdência Complementar. O objetivo da audiência 
foi dar início a uma discussão que ambiciona chegar a 
uma posição sobre o cálculo da renda mensal inicial dos 
planos de benefícios. Tendo em vista a existência de um 
grande número de processos sobre o tema, o STJ convo-
cou a audiência objetivando, principalmente, a discussão 
técnica da questão.

A ideia é subsidiar os ministros com o entendimento necessário para o julgamento de um recurso espe-
cial interposto pela Fundação Banrisul de Seguridade Social (FBSS) contra recente decisão do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). Mais especificamente, a questão que norteará as discussões é qual o 
regulamento que deve ser aplicado no cálculo do benefício de Previdência Complementar, a saber, se o 
regulamento vigente na data de adesão ao plano ou se o regulamento vigente quando da elegibilidade ao 
benefício. O processo que originou o pedido pela audiência está sendo conduzido pelo escritório Bothomé 
Advogados Associados.

Na linha de defesa da aplicabilidade do regulamento vigente na data de elegibilidade, argumenta-se que 
há muitos riscos de pagar benefícios tendo como base regras antigas, sendo necessária a readequação dos 
regulamentos diante de uma série de mudanças que incidem diretamente no cálculo do benefício, como a 
expectativa de vida, as taxas de juros, fator previdenciário, critério de apuração de médias para os benefí-
cios, idade mínima de aposentadoria, e a inflação, por exemplo. O objetivo da readequação seria, em suma, 
garantir o equilíbrio atuarial dos planos para que estes possam continuar honrando seus compromissos 
futuros para com os participantes.

Sérgio Rangel, atuário e consultor sênior da Mirador Atuarial, falando em nome da ANSP (Academia Na-
cional de Seguros e Previdência), foi um dos convidados a participar da audiência. Na ocasião, Rangel falou 
a partir de um prisma técnico, buscando conscientizar os ministros sobre a estrutura e a funcionalidade 
de um plano previdenciário estabelecido dentro do regime de capitalização, com princípios mutualísticos. 
Segundo Rangel, o papel exercido por um atuário para preservar a solvência de um plano previdenciário de 
Benefício Definido (BD) é, de forma análoga, muito parecido com o papel exercido por um maquinista de 
uma locomotiva a vapor.

Para manter a trajetória do trem sobre os trilhos da ferrovia, o maquinista deve estar permanentemente 
alerta, verificando a pressão da caldeira, os termostatos, o nível de água, colocando mais ou menos carvão 
e madeira para queimar. O objetivo final é fazer com que o trem siga o seu destino, sem percalços. Tal qual 
o maquinista, o atuário responsável por um plano previdenciário também deve estar permanentemente 
alerta, verificando por meio de avaliações atuariais anuais o nível de custeio, os encargos existentes em 
função dos níveis de benefícios garantidos, a aderência das premissas utilizadas, a rentabilidade dos ativos, 
entre outros.

Para Rangel, não é possível engatar um vagão pesado 
como a longevidade no trem sem que se proceda os 
devidos ajustes no plano. Segundo o consultor, deter-
minadas demandas ajuizadas contra as Entidades de 
Previdência Complementar podem vir a comprometer 
a solvência dos planos, ensejando a cobrança de con-
tribuições extraordinárias dos próprios participantes 
para fins de reestabelecimento do equilíbrio técnico.

A mesma linha foi seguida pelo escritório Bothomé 
Advogados Associados, quando ressaltam que “as en-
tidades previdenciárias apenas administram os recur-
sos dos participantes, em um contrato de longuíssima 
duração, sendo que as avaliações atuariais periódicas

garantem a sustentabilidade do plano e possibilitam o pagamento do benefício futuro a todos os associa-
dos, sob a égide das premissas etárias, econômicas, dentre outras, que influenciaram a reserva matemática 
durante toda a relação contratual”. E continua: “A Constituição Federal prevê que o regime de previdência 
complementar estará baseado na constituição prévia de reservas a garantir o benefício contratado, ou seja, 
definiu o regime de capitalização para reger a contratação”.

Falando em nome da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), o advogado José 
de Arimatéia Pinheiro Torres ressaltou que a PREVIC “espera que seja mantida em sua íntegra a LC 109/01, 
que prevê que as alterações nos regulamentos se aplicam a todos os participantes, desde que preservado o 
direito acumulável, adquirido, quando for o caso. Qualquer alteração desse princípio colocará em risco todo 
o sistema de Previdência Complementar”.

O advogado Adacir Reis, falando em nome da Abrapp, argumentou que “o regulamento aplicável é aquele 
vigente na data da elegibilidade do participante”, mas apontou que “quanto mais discutirmos este tema, 
melhor ele será compreendido”. Reis salientou ainda que “a natureza de um contrato previdenciário tem 
uma vocação de longo prazo, de um contrato plurilateral e híbrido, porque tem a manifestação dos par-
ticulares, mas também a participação do Estado”. “A Abrapp busca a previsibilidade do sistema, busca a 
segurança do setor. Esse é o desafio que se constroi a cada dia para que esse sistema possa honrar as suas 
responsabilidades”, avalia o advogado.

Para o advogado Ricardo Só de Castro, no en-
tanto, o entendimento é um pouco diferente. 
Na opinião do advogado, que falou em nome da 
ANAPAR (Associação Nacional dos Participantes 
de Fundos de Pensão), há uma polarização do 
debate. Segundo ele, “a ANAPAR entende como 
inadequado se tomar uma decisão que coloque 
essa situação em um dos dois polos, o primeiro 
ou o último regulamento vigente. A ANAPAR 
tem conhecimento pleno do funcionamento do 
sistema, tem consciência absoluta de que um 
plano, em algumas oportunidades excepcionais, 
necessita de adequações”.

Na avaliação de Castro, o sistema apresenta uma diversidade muito grande, tornando necessário um rom-
pimento com o debate polarizado em apenas dois lados. Para ele, “adotar uma decisão generalista com 
relação a alteração de regulamento em circunstâncias tão diferenciadas,  nos parece uma temeridade para 
o sistema de previdência complementar”.

Além dos Ministros do Supremo Tribunal de Justiça, foram convidados Ministros do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) para participar da Audiência. Essa foi a primeira vez que ministros do TST participaram dos 
trabalhos, inclusive presidindo os painéis, já que uma das teses em discussão se baseia na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e reflete processos ainda em trâmite no âmbito dessa justiça.

Você pode assistir à audiência, na íntegra, clicando aqui.

IN 24: Entidades ganham mais prazo

ICSS vai lançar nova modalidade de certificação

Seguro para fundos de pensão é mercado de R$ 20 bilhões, diz Susep
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